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Załącznik nr 4 

 

UMOWA 

Zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy: 

Powiatem Świdnickim w Świdniku  reprezentowanym przez Krzysztofa Pawła Gałana 

Dyrektora Zespołu Szkół  Nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku,  

ul. gen. L. Okulickiego 13, 21-040 Świdnik 

NIP 712-290-45-39 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………………………… 

Reprezentowanym/ą przez 

…………………………….. 

Zwanym/ą dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamówienie obejmuje: sprzedaż i dostawę odzieży służbowej dla uczestników zajęć 

gastronomicznych oraz uczniów odbywających staż zawodowy (gastronomiczny, hotelarski 

i logistyczny) w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu” 

(Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

2. Przedłożona oferta Wykonawcy oraz treść zapytania ofertowego stanowi integralną część 

niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Termin realizacji zamówienia do 10 dni od daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie towar fabrycznie nowy spełniający 

wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie. 
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3.Wykonawca dostarczy zamówiony towar transportem własnym, we własnym zakresie, 

na swój koszt i ryzyko. Za datę dostawy uznaje się datę wydania za stosownym 

pokwitowaniem przedmiotu umowy osobie upoważnionej przez Zamawiającego. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy również wniesienie towaru do Zamawiającego i jego 

rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego. 

5. Odpowiedzialność za przedmiot umowy i ich ewentualne uszkodzenie podczas 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego ponosi do momentu ich dostawy Wykonawca. 

6. Dostarczone do Zamawiającego artykuły winny być zapakowane w oryginalne (fabrycznie 

zapakowane przez producenta) i nieuszkodzone opakowania, które odpowiadają wymaganiom 

Polskich Norm, przewidzianych dla tego typu wyrobu. 

7. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego. 

§ 3 

1. Zamawiający zastrzega, aby jakość odzieży roboczej była zgodna z odpowiednimi 

normami oraz oznaczenie odzieży roboczej zgodne z obowiązującymi przepisami, 

zaś Wykonawca wyraża zgodę na dostarczenie odzieży roboczej odpowiadającej tym 

warunkom. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne towaru objętego umową. 

Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym. 

3. W razie stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Zamawiający zobowiązuje się przesłać 

Wykonawcy reklamację jakościową lub ilościową wraz z protokołem stwierdzającym wady 

w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. W zawiadomieniu Zamawiający wyznaczy 

termin do usunięcia wad. 

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji, o której mowa w ust. 3 przez cały okres umowy, 

Wykonawca obowiązany jest w ciągu 48 godzin, od dnia doręczenia reklamacji odebrać 

od Zamawiającego wadliwe artykuły będące przedmiotem reklamacji.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia ilości lub wymiany towaru na pozbawiony 

wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin wyznaczony 

przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 3 dni.  

7. Wykonawca odbiera wadliwy towar z siedziby Zamawiającego i dostarcza towar wolny 

od wad do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko. 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na wyroby będące 

przedmiotem umowy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może 

ograniczyć gwarancji producenta. 

9. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwych 

wyrobów dostarczonych w ramach umowy na wolne od wad w ciągu 5 dni roboczych 

od dokonanego na piśmie zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca poniesie wszelkie 



 

 

 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 
  

3 
 

koszty związane z wymianą gwarancyjną, w tym koszty transportu do wskazanego 

przez Zamawiającego miejsca dostawy. 

§ 4 

1. Wartości umowy wynosi brutto  ……………………………….............................zł 

(słownie: ...................................................................). 

2. Wykonawca - za dostarczony towar - wystawi fakturę VAT. 

3. Faktura winna być adresowana na Zamawiającego i powinna być przedłożona 

Zamawiającemu  w celu jej sprawdzenia i zatwierdzenia. 

4. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania 

przelewu bankowego przez Zamawiającego  na rachunek Wykonawcy.  

5. Ostateczna wysokość wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu i będzie uzależniona 

od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie zbiorczej faktury wystawionej po podpisaniu 

protokołu odbioru przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury 

Zamawiającemu. 

§ 5 

Wykonawca   zobowiązuje   się   przestrzegać   bieżących   instrukcji   i   wskazówek 

Zamawiającego   oraz   informować   Zamawiającego   o   wszystkich   istotnych sprawach 

oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji dostaw objętych umową. 

 

§ 6 

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest p. Agnieszka 

Baraniak (adres e-mail: sekretarz@zsnorwid.swidnik.pl). 

§ 7 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:  

a) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 za każdy dzień 

zwłoki,  

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 

0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki, licząc 

od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4,  

d) za niedotrzymanie terminu wyznaczonego na dopełnienie zobowiązań zawartych w 

umowie w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 za każdy 

dzień zwłoki. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 z wyjątkiem przypadków określonych 

w niniejszej umowie. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należnych kar umownych i 

odszkodowania z faktury wystawionej przez Wykonawcę 

 

§ 8 

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:  

1) Wykonawcy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych 

okolicznościach, gdy:  

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia 

lub podpisania protokołu odbioru,  

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich 

obowiązków wynikających z umowy.  

2) Zamawiającemu: W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

3) Zamawiającemu w przypadku rażącego nie wywiązywania się Wykonawcy z obowiązków 

wynikających z umowy, w szczególności nie uwzględniania uwag dotyczących jakości 

wykonywania przedmiotu umowy, a także braku współpracy przy rozpatrywaniu skarg 

konsumentów. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o przyczynie i terminie 

rozwiązania umowy. 

§ 9 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

3. Integralną częścią umowy stanowią załączniki: 

a) Zapytanie ofertowe znak ZO/3/MwZ/09/2017– załącznik nr 1, 
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b) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2. 

§ 10 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące,  przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), która podlega udostępnieniu 

w trybie przedmiotowej ustawy. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 


