
UMOWA

Zawarta w dniu ……………………… w Baćkowicach pomiędzy Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Wsi  Gminy 
Baćkowice  ”Edukacja  i  Przyszłość”,  27-552  Baćkowice,  Baćkowice  84,  NIP  863-168-40-93,  REGON 
260347558, Tel. (15) 8686225 wew. 204, reprezentowaną przez: Prezesa Romana Szczuchniaka

a ................................................................................................................................................. 
..........................................................................  nr  ewidencji  działalności 
gospodarczej ............................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
o następującej treści: 

§1.
1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje 

do  wykonania  dostawę  mebli  w  ramach  projektu  pn  „Indywidualizacja  procesu  nauczania  i  
wychowania  uczniów  klas  I-III  Szkoły  Podstawowej  w  kontekście  wdrażania  nowej  podstawy  
kształcenia ogólnego”, zwane dalej „przedmiotem umowy” lub „towarem” zgodnie ze złożoną ofertą, 
oraz warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, a Zamawiający Zobowiązuje się do zapłacenia ceny. 

2. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy (dostawy) określają: 
1. Niniejsza umowa 
2. Zapytanie ofertowe 

3. Świadczenie Wykonawcy obejmuje sprzedaż fabrycznie nowych materiałów i dostarczenia ich do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z załącznikami dostarczonymi do zapytania ofertowego.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu 
oraz  zobowiązany  jest  w  cenie  oferty  uwzględnić  koszty  transportu  do  miejsca  odbioru  przedmiotu 
umowy.

5. Projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i  budżetu 
Państwa  w ramach w ramach Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

§2. Termin realizacji
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy 
2. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy: do dnia 22.11.2011 r.

§3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego § 1 zgodnie z warunkami 

zawartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM stanowiącym integralny załącznik do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zlecone mu czynności z należytą starannością. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca będzie wykonywał zlecone mu czynności (§ 1) samodzielnie, bez bezpośredniego nadzoru i 

kierownictwa ze strony Zamawiającego. Wykonawca jest jednak zobowiązany stosować się do wskazówek 
Zamawiającego, co do sposobu wykonania zlecenia. 



5. Dokumentem potwierdzającym każdorazowo odbiór towaru będzie protokół przyjęcia – przekazania 
towaru.

6. W przypadku gdy dostarczony towar będzie niezgodny (uszkodzony, niekompletny itd.) z warunkami 
technicznymi zwartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM i złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązuje się 
dostarczyć (wymienić) towar na właściwy nowy, wolny od wad w terminie 7 dni od daty odbioru 
protokołem przyjęcia-przekazania.

7. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy 
jest ................................................... ………………………………… tel.................................. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru do miejsca określonego przez Zamawiającego 
własnym transportem i na własny koszt i ryzyko.

§4.Warunki płatności 
1. Zapłata należności nastąpi każdorazowo za odebrany przedmiot umowy w ciągu 14 dni od otrzymania 

faktury VAT wraz z  protokołem odbioru,  o którym mowa w § 3 ust.  5  potwierdzonym przez  osobę 
odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego na 

konto:................................................................................................. 

2. Wykonawca ma obowiązek wystawić i wysłać fakturę VAT o której mowa w pkt. 1 powyżej, w terminie nie 
późniejszym niż 7 dni od daty dostarczenia Towarów.

§5.Warunki finansowe 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w 

wysokości  brutto  (wraz  z  należnym  podatkiem  VAT):………………………………..…zł  (Słownie 
brutto………………………………........…………………………)

2. Kwota określona w ust. 1 i zawiera całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy, jest stała i obowiązuje 
do końca jej realizacji. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  tylko  za  dostarczone  ilości  poszczególnych  elementów 
przedmiotu umowy, określonych w powyższej tabeli potwierdzone przez zamawiającego. Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia  wobec zamawiającego za niewykorzystane ilości  elementów przedmiotu 
umowy, określonych w powyższej tabeli.

5. Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. 
6. W przypadku  urzędowej  zmiany  stawki  VAT  strony  zobowiązują  się  do  zawarcia  aneksu  do  umowy 

regulującego wysokość VAT.

§6. Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu: 

a)    za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność 
wykonawca w wysokości  10% wynagrodzenia  umownego  brutto,  o  którym mowa  w §  5  ust.  1 
niniejszej umowy.

b)   w przypadku niedotrzymania terminu dostawy o którym mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy– w 
wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

c)     w przypadku niedotrzymania terminu dostawy o którym mowa w §3 ust. 6 niniejszej umowy– w 
wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto, 0 którym mowa w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

2. Niezależnie od kary umownej, określonej w §6 ust.1 lit.b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 
od  Wykonawcy  odszkodowania  przenoszącego  wysokość  zastrzeżonej  kary  umownej  w  przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

3. Zamawiający  za  każdy  dzień  zwłoki  w  zapłacie  należności  za  wykonany  przedmiot  umowy  zapłaci 
Wykonawcy odsetki ustawowe. 

4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić  karę umowną w wysokości  10% wartości brutto umowy, gdy 
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 



§7. Podwykonawcy 
1. Zlecenie  wykonania  części  usług  podwykonawcom  nie  zmienia  zobowiązań  wykonawcy  wobec 

zamawiającego za wykonanie tej części dostaw. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i  zaniedbania podwykonawców i  jego pracowników w takim samym stopniu,  jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

2. Do zawarcia umowy o usługi objęte niniejszą umową przez wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest 
zgoda zamawiającego. 

3. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą 
lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji  dotyczącą wykonania usług określonych w umowie lub 
projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

4. Do  zawarcia  umowy  przez  podwykonawcę  z  dalszym  podwykonawcą  wymagana  jest  zgoda 
zamawiającego i wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Umowy,  o  których  mowa  w  ust.2,  3,  4  powinny  być  dokonane  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności. 

6. Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę. 

7. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne. 
8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z 

treścią umowy zawartej z wykonawcą. 
9. W  przypadku  zawarcia  umowy  wykonawcy  z  podwykonawcą  lub  podwykonawcy  z  dalszym 

podwykonawcą,  zmiany  lub  zatrudnienie  nowego  podwykonawcy,  zmiany  warunków  umowy  z 
podwykonawcą bez zgody zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń 
do umowy zgłoszonych przez zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 3, zamawiający jest zwolniony z  
odpowiedzialności określonej w ust. 7. 

10. W sytuacji określonej w ust. 9 zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: wstrzymania płatności 
należności  z  tytułu  realizacji  umowy przez  wykonawcę  do  czasu  dostosowania  warunków umów do 
ustaleń określonych w ust. 8 oraz kary umowne. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 14 dni od wystawienia faktury zamawiającemu 
pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej 
faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie 
kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania 
rachunku podwykonawcy. 

12. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający zatrzyma z kolejnej 
należności wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego 
potwierdzenia. 

13. Ustalenia ust. 12 i 13 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami. 
14. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się 

na okoliczność wstrzymania płatności należności przez zamawiającego z powodów określonych w ust. 10, 
12 i 13. 

15. Nie  zastosowanie  się  wykonawcy  do  wymogów  wynikających  z  zapisów  ust.  9,11  i  13  upoważnia 
Zamawiającego do podjęcia  wszelkich niezbędnych kroków w celu  wyegzekwowania od wykonawcy i 
wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszego Rozdziału, aż do odstąpienia od umowy z wykonawcą z 
winy wykonawcy włącznie.

§8. Odstąpienie od umowy 
1. W każdym czasie  Umowa może  zostać  rozwiązana  na  mocy porozumienia  Stron  z  zachowaniem 2-

tygodniowego okresu wypowiedzenia. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili: 

1). Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
2). W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 

1 niniejszej umowy. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1). Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego. 



4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie.

§9.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
§10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
1

§11.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 
egz. dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


