
 
 
 
 

                                                                    WZÓR  
UMOWA nr……………... 

 
zawarta w dniu ………….. …………2020 r. w Olkuszu, pomiędzy: 

Gminą Olkusz, Rynek 1 32-300 Olkusz, NIP: 6371998042 – Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Olkuszu, Al. 1000-lecia 15C reprezentowanym przez: 

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu Panią Magdalenę Jajkiewicz  

zwaną dalej ”Zamawiającym” 

a    

z siedzibą w …………………………………….. działającym w oparciu o ………….. 

 

………………………………….. (NIP ………………….. Regon ………………….) 

 

reprezentowanym przez  ……………………………………………………………….               

   

 

zwanym dalej „Wykonawcą”.   

 

 
§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa 3 monitorów interaktywnych  w ramach 
projektu „Blok, podwórko, kamienice – a gdzie podziały się świetlice” – utworzenie 
placówek wsparcia dziennego w Gminie Olkusz prowadzonego trybie zapytania 
ofertowego, objętym zapytaniem ofertowym i ofertą Wykonawcy stanowiącymi 
integralną część niniejszej umowy.    

2. Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy jest mu niezbędny do terminowej realizacji 
projektu, o którym mowa w ust.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne 
środki do wykonania niniejszej umowy. 

4. Jednorazowa dostawa nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy do siedzib  
Placówek Wsparcia Dziennego zlokalizowanych w Olkuszu w budynkach w poniżej 
wskazanych ilościach:  

       Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Francesco Nullo 36, 32-300 Olkusz,    - 1 szt. 
       Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Kosynierów 14, 32-300 Olkusz             - 1 szt.  
       Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Żeromskiego 1, 32-300 Olkusz          -  1 szt. 
       w godzinach pracy  Placówek Wsparcia Dziennego, tj. w godzinach od 08.00 do 14.00.  
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia przedmiotu umowy własnym 

transportem łącznie z rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego w czasie tej czynności 



 
pomieszczenia znajdującego się w siedzibie Placówek, o których mowa w ust. 4. Przy 
dostarczeniu towaru wymagana jest obecność przedstawiciela Wykonawcy celem 
sprawdzenia zgodności przedmiotu umowy z charakterystyką przedmiotu zamówienia i 
podpisania protokołu odbioru. Wykonawca ponosi koszty dostawy.   

6. Wady towaru, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte 
przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi towar w ciągu 7 dni od daty protokolarnego jego 
odbioru (tzw. weryfikacja przedmiotu umowy).  

 
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy posiadającego 

wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania, spełniającego wszystkie 
warunki określone w polskich normach. 

 
§ 2. 

1. Upoważnionym do odbioru przedmiotu zamówienia są przedstawiciele Zamawiającego:  
    Bożena Szymonek w Placówkach Wsparcia dziennego. 
2. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację umowy i wydanie przedmiotu umowy 
    ze strony Wykonawcy jest ……………………. 
 

§ 3. 
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę:  ………………. brutto 

(słownie:……………………….) w tym należny podatek Vat w wysokości ……….% 
tj. …………………..zł 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty otrzymania 
poprawnie wystawionej faktury przez Zamawiającego, przy czym faktura musi być 
dostarczona do Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu, 32-300 Olkusz, Al. 1000-lecia 15 
C oraz po pozytywnej weryfikacji przedmiotu umowy dokonanej przez Zamawiającego 
zgodnie z § 1 ust. 6. 

3. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze. 

4. Fakturę należy wystawić w następujący sposób:  
Nabywca: Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz,  NIP 6371998042.  
Odbiorca: Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. 1000-lecia 15c, 32-300 Olkusz,   

5. Należność płatna ze środków budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu ( środki z UE 
i Budżetu Państwa):  Dział: 855 Rozdz. 85510 § 4247 i 4249 nazwa –  zakup pomocy 
naukowych w wysokości: 
 § 4217 – …………….zł,  
 § 4219 -  ……………. zł 

6. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga aneksu do umowy. 
 

§ 4.  
1.  Wykonawca oświadcza, iż na dostarczony przedmiot umowy udziela Zamawiającemu  

gwarancji: ……………lata licząc od daty odbioru przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne straty i szkody wynikłe   

z powodu złej jakości dostarczonego przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty były w oryginalnych opakowaniach 

producentów(fizycznie nie uszkodzonych), z naniesionym symbolem, logiem lub 



 
oryginalnym hologramem producenta - posiadały na opakowaniu zewnętrznym 
informację pozwalającą na jego  identyfikację.   

4. W przypadku zaistnienia konieczności naprawy/wymiany gwarancyjnej Wykonawca jest 
zobowiązany do naprawy lub wymiany sprzętu na miejscu u Zamawiającego lub 
ewentualnie do odebrania go i odesłania na własny koszt do siedziby Zamawiającego. 
Łączny czas naprawy/wymiany od momentu odbioru sprzętu od Zamawiającego nie może 
przekroczyć 7 dni roboczych. Zamawiający w uzasadnionych na piśmie przez Wykonawcę 
okolicznościach dopuszcza możliwość naprawy/wymiany do 14 dni roboczych pod 
warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego o nie gorszych 
parametrach. 

5. Wady towaru, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte 
przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający sprawdzi towar w ciągu 7 dni od daty protokolarnego jego 
odbioru. 
 

§ 5. 
1. Strony ustalają kary umowne, naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu części lub całości przedmiotu umowy - w wysokości 1%    
wynagrodzenia  brutto wymienionego w  § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.  

2) za opóźnienie w realizacji zgłoszeń gwarancyjnych zgodnie z §4 ust. 4 i 5   
- w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia.  

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% 
wynagrodzenia  umownego brutto określonego w § 3 ust.1. 

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy  
z przyczyn  zależnych od Zamawiającego w  wysokości 30% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 3 ust.1. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 
umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 6. 

1. Zmiany umowy i jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
w zakresie w jaki określa to zapytanie ofertowe. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 
1) gdy Wykonawca dostarczy niezgodny niesprawny lub uszkodzony sprzęt (co ujawnione 

zostanie w czasie odbioru przedmiotu umowy lub w czasie jego weryfikacji, o której 
mowa w § 1 ust. 6) i w wyznaczonym przez Zamawiającego 7 dniowym terminie nie 
wymieni ich na nowe. 

2) gdy Wykonawca ignoruje postanowienia dotyczące napraw gwarancyjnych z § 4 ust. 4 
i 5. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o okolicznościach określonych w ust.2. w formie pisemnej. 

4. 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 od dnia powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. 

 



 
§ 7. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

2. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 

4. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                  WYKONAWCA 

………………………….                                                                          …………………………. 
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