
Załącznik nr2 

do zapytania ofertowego 

 

Numer sprawy: MOW.341.1.2017 

UMOWA Nr …../2017 

zawarta w dniu  ………….…... pomiędzy: 

 

Powiatem Wrocławskim – Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym, z siedzibą przy ul. Słoneczna 31, 55-050 

Sobótka posiadającym NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Piotra Kaczmarzyka – Dyrektora  Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, 

zwanym dalej w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a    

…………………………………………. 

posiadającą/ym NIP: …………………… REGON ……………………. i działającą/ym na podstawie KRS ……………….. 

reprezentowaną/ym przez: 

…………………………………….. 

zwaną/ym dalej WYKONAWCĄ, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie zamówienia publicznego zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r.Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 poz.1579) zgodnie z art.4 pkt 8 oraz Regulaminem 

udzielania zamówień publicznych  w MOW w Sobótce. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa pomocy dydaktycznych -sprzętu z zakresu technologii informacyjno-

komunikacyjnego(TIK)  dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” do 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, ul. Słoneczna 31, 55-050 Sobótka 

2. Wykonawca: 

1) Dokona dostawy przedmiotu zamówienia, który będzie nieużywany, kompletny, wolny od wad. Wykonawca 

dostarczy również prawem wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności CE, świadectwa, rejestracje, instrukcje 

obsługi sprzętu w języku polskim oraz dokumenty gwarancyjne sygnowane numerami umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. Na takich samych warunkach Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy 

instrukcję serwisową w języku polskim, 

2) Zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nie 

aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W  

przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania 

klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta, 

3) W przypadku wątpliwości wynikłych podczas weryfikacji legalności i nowości oprogramowania, 

przeprowadzonej na etapie dostawy, przedstawi Zamawiającemu na jego żądanie na etapie dostawy, dokumenty 

dotyczące zakupu tego oprogramowania w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym producenta oprogramowania. 

2. Zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Zamawiający zleca, a  

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy 

3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczy towar własnymi środkami transportu i na własny koszt. 



4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i wniesienia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 4 do 

siedziby Zamawiającego. Cena wskazana w ofercie obejmuje koszty dostawy przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3 

Wartość umowy i warunki płatności 

1.    Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone 

na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę: 

netto: ……………… zł (słownie: ……………………..), 

brutto: ……………... zł (słownie: ……………………..), 

VAT:……….. 

2. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 dotyczy całościowej realizacji przedmiotu Umowy, o której 

mowa w § 2. 

3.    Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 będzie płatne na podstawie faktur VAT wystawionych 

przez Wykonawcę, w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy lub inny dokument przyjęcia dosta-

wy przedmiotu umowy zatwierdzony przez Zamawiającego. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, po otrzymaniu towaru, jakichkolwiek niezgodności z treścią 

oferty, płatność zostanie wstrzymana do czasu ich wyjaśnienia na piśmie przez Wykonawcę, o czym Zamawiający 

powiadamia Wykonawcę na piśmie, wzywając do przedłożenia wyjaśnień. Termin płatności będzie liczony od daty 

wyjaśnienia i usunięcia tych niezgodności. 

5. Łączna wartość faktur nie może przewyższać wynagrodzenia Wykonawcy określonego na podstawie formularza 

ofertowego złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą. 

6.    Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. 

7.    Fakturę należy wystawiać na nabywcę: Powiat Wrocławski - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, 55-050  

Sobótka, ul. Słoneczna 31, NIP 897 16 47 961 

8.     Za dokonanie płatności w terminie uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikają-

cych z realizacji niniejszej umowy. 

§ 4 

Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia dla zadania, wynosi:  14 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

 

§ 5 

Warunki odbioru i wymagania stawiane Wykonawcy 

1. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez 

Zamawiającego (przez osoby upoważnione w ramach danej jednostki organizacyjnej Zamawiającego)  

i Wykonawcę, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zamawiającego. 

2. Wykonawca zagwarantuje, że dostarczane w ramach umowy produkty są pełnowartościowe, bardzo dobrej 

jakości, w nieuszkodzonych opakowaniach, pozbawione wad oraz zgodne z obowiązującymi normami. 

3. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem podanym w formularzu ofertowym 

złożonym wraz z ofertą, nie spełniającego wymagań określonych w SIWZ, złej jakości, uszkodzonego lub w inny sposób 

wadliwego, nie zostanie on odebrany przez Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego 

do jego wymiany na pozbawiony wad, zgodny z wymogami zamówienia, spełniający wymagania SIWZ i zgodny z 

obowiązującymi normami w terminie 7 dni od dnia przesłania żądania Zamawiającego drogą poczty elektronicznej e-mail 

lub faxem. Brak realizacji dostawy w tym terminie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy. 



4. Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji towarów w ramach udzielonej na dany produkt gwarancji  

w okresie jej ważności. 

5. Osoba odpowiedzialna po stronie Wykonawcy za nadzór i realizację umowy: imię  

i nazwisko: ……………………………………., tel. ………………………………… 

6. Osoba koordynująca zamówienie i upoważniona do podpisywania faktur VAT po stornie Zamawiającego: imię i 

nazwisko: …………………………………………………………….. 

 

§ 6 

Gwarancja 

1. Gwarancja Zamawiającemu zostaje udzielona zgodnie z SIWZ i złożonym formularzem ofertowym. 2. 

2.    Warunki gwarancji będą dostarczone przez Wykonawcę wraz z przedmiotem zamówienia. 

 

§ 7 

Kary umowne i prawo odstąpienia 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za niedotrzymanie uzgodnionego terminu dostawy w wysokości 1 % wartości brutto przedmiotu zamówienia 

określonej w§2 ust.1 dla danego zadania za każdy dzień opóźnienia, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wyna-

grodzenia umownego brutto określonego w §2 ust. 1 dla każdego z zadań osobno. 

1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kary umownej naliczonej zgodnie z§6 ust. 1. 

2. W przypadku gdyby szkoda z tego tytułu przewyższała wartość kary umownej, to Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, okresowych w kodeksie cywilnym. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie pu-

blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może 

nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie dostarcza go pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wyko-

nawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i 

powinno zawierać uzasadnienie.                                                                

                                                                             

§ 8 

Zmiany do umowy 

1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu Stron oraz formy pisemnej pod rygorem nie-

ważności w postaci aneksu. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy, na podstawie art. 144 ust. 

1 pkt 1 ustawy pzp, w następujących przypadkach: 

a) zmiany nazwy, adresu, statusu firmy; 

b) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których 

ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany wynagrodzenia brutto wynikającej ze zmiany stawki podatku; 

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 



umowy; 

d) zmian będących następstwem działania organów administracji. 

4. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny lub wartości umowy niekorzystnymi dla Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy - Prawo zamó-

wień publicznych regulujące możliwość zmiany umowy, w tym przepisy umożliwiające dokonywanie nieistotnych zmian 

umowy. 

6. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w§7 ust. 3, wraz z 

tą propozycją przedłoży: 

a) opis proponowanych zmian, 

b) uzasadnienie. 

7. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 3 dni zatwier-

dzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej  

z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi §7 ust. 3. 

8. Brak odpowiedzi jednej ze Stron na propozycję zmian, poczytuje się w razie wątpliwości za brak wyrażenia 

zgody na tę zmianę. 

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności i praw przy-

sługujących mu na podstawie niniejszej umowy względem Zamawiającego. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych od drugiej strony, 

stanowiących tajemnicę handlową lub techniczną oraz do respektowania zasad lojalności i rzetelności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy - Prawo za-

mówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla 

siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  

ze stron umowy. 

 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - kopia formularza oferty Wykonawcy, 

 

 

 

 

            ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA    

 


