
 

 

 

 

Załącznik nr 5 

 
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia meblowego w ramach realizacji  „Mazowieckiego 

Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” do Szkoły Podstawowej nr 1 

im. J. Kusocińskiego  w Ożarowie Mazowieckim 

 

Zawarta w dniu ……………………….w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy: 

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kusocińskiego 

 05-850 Ożarów Mazowiecki 

ul. Szkolna 2 

strona internetowa: sp1ozarow.pl 
email: sekretariat.sp1ozarow@wp.pl 

tel. 22 7211010 

reprezentowaną przez Izabelę Milde – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w 

Ożarowie Mazowieckim  zwaną dalej Zamawiającym,  

 

a: 

Firmą ……………………………………… 

Adres: ……………………………,                               NIP………………………….. 

zwaną w treści umowy Wykonawcą, 

Reprezentowaną/ym przez……………………………………….. 
§ 1 

Przedmiot umowy dotyczy: Dostawy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego i innego 

sprzętu IT w ramach realizacji  „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych      

i Językowych” do Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim: 
 

1. stolik komputerowy – 15 szt. 

2. krzesło uczniowskie – 15 szt. 

3. biurko nauczycielskie – 1 szt. 

4. fotel nauczycielski – 1 szt. 
5. szafka – 2 szt. 

6. montaż 

§ 2 

 

1. Towar określony w § 1 zgodny z ofertą i specyfikacją zamówienia dostarczony zostanie transportem 

Wykonawcy, na koszt Wykonawcy, a cenę transportu wraz z rozładunkiem towaru Wykonawca uwzględnił  

w cenie, o której mowa w ust. 2.  Za adres dostawy ustala się: Szkołę Podstawową nr 1 im.                              

J. Kusocińskiego, ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki. 
2. Cena brutto wynosi: ...................... (słownie: .........................). Cena zawiera wszystkie koszty związane z 

wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym podatek od towarów i 

usług, podatek akcyzowy, koszt załadunku, rozładunku oraz opusty, rabaty, koszty transportu do 

bezpośredniego użytkownika, opakowania.   

3. Wykonawca udziela gwarancji na zakupiony sprzęt  na okres ………. miesięcy.  

4. Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca może powierzyć osobie trzeciej, tylko za zgodą 

Zamawiającego. 

5. Strony ustalają następujący tryb zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji: 

a. powiadomienie, o ewentualnej awarii/uszkodzeniu nastąpi telefonicznie, fax-em lub e-mailem na wskazany  

przez Wykonawcę nr telefonu, fax-u lub adres poczty elektronicznej; 

b. Wykonawca podejmie naprawę sprzętu w miejscu jego użytkowania najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych 

od chwili zgłoszenia; 

c. w razie niemożności dokonania naprawy w miejscu, o którym mowa w pkt b Wykonawca będzie mógł na 

podstawie pisemnego protokołu odebrać sprzęt i dokonać jego naprawy w innym miejscu;  

d. w szczególnie uzasadnionych przypadkach strony będą mogły uzgodnić inny termin naprawy, przy czym 

uzgodnienie to będzie musiało być dokonane na piśmie. 

6. Okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji określonymi powyżej w niniejszej umowie, a 

warunkami gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, obowiązują warunki korzystniejsze dla Zamawiającego. 

8. W przypadku dwukrotnej naprawy w okresie gwarancji tego samego podzespołu/elementu urządzenia lub 

całego urządzenia Zamawiający może żądać, żeby Wykonawca wymienił podzespół/element urządzenia lub 
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odpowiednio całe urządzenie na nowe. Nowy podzespół/element lub urządzenie będzie objęte okresem 

gwarancji liczonym od daty wymiany. 

9. Skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za to, że dostarczony towar (rękojmia): 

a. jest w pełni wartościowy i użyteczny, gdy idzie o wskazany w umowie sposób ich wykorzystania; 

b. posiada wymagane przez Zamawiającego właściwości; 

c. jest wydany w stanie zupełnym; 

d. nie stanowi własności osób trzecich oraz nie jest obciążony prawami takich osób. 

11. W razie ujawnienia się wad, o których mowa w pkt 10 Zamawiający może: 

a. żądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia wad, nie dłuższego niż w terminie 21 dni kalendarzowych 

od dnia ich zgłoszenia, 

b. wymiany wadliwego urządzenia na nowe, 

c. lub odstąpić od umowy. 

12. Wszystkie koszty związane z uwzględnieniem roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi ponosi Wykonawca. 

13. Zamawiający powinien poinformować Wykonawcę o wykrytych wadach w ciągu miesiąca od dnia ich 

zauważenia.  

14. W razie wykrycia wad fizycznych dostarczonego sprzętu, Wykonawca obowiązany będzie pokryć 

Zamawiającemu szkodę poniesioną wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 

§ 3 

1. Ilościowego i technicznego odbioru towaru dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

2. Odbiór towaru zostanie potwierdzony protokołem, podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron. 

  

§ 4. 

Zamawiający ureguluje należność za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie przelewu na rachunek 

wskazany na fakturze wystawionej na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego zgodność dostawy  

z wymaganiami określonymi niniejszą umową w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez 

Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego tj. wynagrodzenia 

jakie łącznie ma przysługiwać za dostawę przedmiotu niniejszej umowy.  

2. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych w przypadku jeżeli Wykonawca nie zrealizuje 

całości dostaw w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający może rozwiązać umowę i 

dodatkowo naliczyć karę umowną w wysokości 10% od wartości niezrealizowanych dostaw.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni (trzydzieści dni) od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  
4. Ilekroć w niniejszej umowie przewidziany został obowiązek zapłaty kary umownej strona uprawniona do tej 

kary może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżoną karę na zasadach 

ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

 

§ 6 

1. Termin obowiązywania niniejszej umowy: do ……. dni od daty podpisania umowy   

2. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. 

3. W razie rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu.  

 

§ 7 

Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, w tym wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia nie 

mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 



 

 

 

 

§ 10 

Wszelkie spory związane z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

__________________________    ________________________ 

                 Wykonawca                                                                 Zamawiający 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 


