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Załącznik nr 6 do siwz 
 

 
Umowa na dostawę pomocy dydaktycznych 

w ramach projektu „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” 
 
zawarta w dniu  ……………….2018 r. w Mysłowicach pomiędzy Miastem Mysłowice ul. Powstańców 1, 
41-400 Mysłowice, NIP : 2220012288 w imieniu którego działa Młodzieżowy Dom Kultury w 
Mysłowicach , 41-400 Mysłowice ul.  Mikołowska 3, reprezentowanym na mocy pełnomocnictwa 
Prezydenta Miasta Mysłowice nr ED.0052.151.2017 EŁ z dnia 25.04.2018 r. przez:  Panią Monikę 
Adamek-Tuszyńską – dyrektora zwanym dalej “Zamawiającym” 
a  
………………………………………………………… z siedzibą ……………………………………….. , ………………………. :  
 NIP: ………………………..  REGON ……………………………….. reprezentowany  przez  
…………………………………………………….    zwanym  dalej "Wykonawcą". 

 
§ 1 

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579, ze. zm.). 

 
§ 2 

1.Zamawiający oświadcza, iż jest realizatorem projektu pn. „Wysokie kompetencje w mysłowickich 
szkołach podstawowych” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa: XI. 
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego i średniego,  Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia 
ogólnego – konkurs. 

2.Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia wszelkich dokumentów związanych z realizacją 
niniejszej umowy, w przypadku kontroli przez instytucję uprawnioną.  

 
§ 3 

1.Przedmiotem umowy w ramach projektu  pn. „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach 
podstawowych” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, (Europejski Fundusz Społeczny) Oś priorytetowa: XI. 
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 
kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia 
ogólnego – konkurs, jest realizacja części oznaczonej nr ….. o nazwie ……………………………………... 

2.Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawcy/ów/ / z udziałem    
podwykonawcy/ów/ w części: ……………………………………...………………..…………………………………………..* 

 
3.Wykonawca, który powierza wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy/om/ jest zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu pisemną/e/ umowę/y/ z podwykonawcą/ami/.* 
4.Umowa, o której mowa w ust. 3 musi zawierać postanowienia  zobowiązujące  podwykonawcę do 

powiadomienia Zamawiającego o niedokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za prace realizowane 
przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot tejże umowy.* 
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5.Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawcę/ów/.* 
6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, terminowość oraz  
bezpieczeństwo prac, które wykonuje siłami własnymi lub przy udziale podwykonawcy/ó  którym/i/ 
się posługuje lub przy pomocy którego/ych/ wykonuje przedmiot umowy.* 

                                                             
§ 4 

Wykonawca oświadcza, że: 
1. Przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nieużywany, znajduje się w stanie nieuszkodzonym – 

jest sprawny technicznie, posiada wymagane polskim prawem atesty i certyfikaty, jest wolny od 
wad prawnych oraz spełnia wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa określone 
w obowiązującym prawie; 

2. Jego sytuacja finansowa oraz posiadane przez niego środki gwarantują należyte wykonanie przez 
niego niniejszej umowy; 

3. Nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, naprawcze 
lub układowe oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące 
spowodować wszczęcie takich postępowań; 

4. Nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 
uniemożliwiające mu zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie jej postanowień. 

§ 5 
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem pokrywając wszelkie 

związane z tym koszty do miejsca wskazanego w SIWZ w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 
podpisania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego niezwłocznie o zaistnieniu wszelkich 
okoliczności, które mogą wpłynąć na terminy wykonania prac, nie później jednak niż 3 dni  
robocze od ich zaistnienia. 

3. Przedmiot zamówienia zostanie wydany w oryginalnym opakowaniu producenta. 
4. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wydać Dyrektorowi Szkoły/ 

upoważnionemu pracownikowi Szkoły wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia 
opisujące w języku polskim funkcje i sposób użytkowania, a w szczególności instrukcje obsługi, 
instrukcje konserwacji, gwarancje i  stosowne atesty.  

5. Ryzyko uszkodzenia przedmiotu zamówienia do jego wydania zgodnie z SIWZ spoczywa na 
Wykonawcy. 

6. Zamawiający przejmuje to ryzyko po podpisaniu przez obie strony umowy protokołu zdawczo – 
odbiorczego bez żadnych zastrzeżeń. 

§ 6 
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma należną zapłatę w łącznej kwocie 

………………… brutto (słownie złotych: ……………………………… ) z tego za: Część ….. – …………….. brutto 
(słownie złotych: ……………………………………………….). 

2. Należność Wykonawcy jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Należność, o której mowa w ust. 1 nie podlega zmianom w trakcie obowiązywania Umowy. 
4. Potwierdzeniem wykonania umowy będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany zgodnie przez 

strony. 
5. W odniesieniu do oprogramowania przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu nośnik z plikami instalacyjnymi i karty licencji w języku polskim.* 
6. W przypadku zastrzeżeń, co do dostarczonego nośnika oprogramowania Wykonawca wyznaczy 

Zamawiającemu termin na dostarczenie nośnika oprogramowania bez wad.* 
7. Szczegółowe warunki licencji, w tym okres obowiązywania wsparcia technicznego określają karty 

licencji danego oprogramowania, stanowiące załącznik do umowy.* 
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§ 7 
1. Należność płatna będzie na rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym. 
2. Faktura winna być wystawiona na: 
      Nabywca: Miasto Mysłowice, ul Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, NIP: 222 00 12 288 
      Odbiorca: Młodzieżowy Dom Kultury , ul. Mikołowska 3 , 41-400 Mysłowice. 
3. Należność, o której mowa w ust.1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją, 
w tym: koszty transportu, oznaczenia pomocy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie 
promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ubezpieczenia oraz wszelkie należne podatki. 

4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osoby trzecie. 

§ 8 
1. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone przez podpisanie przez obie strony umowy 

protokołu zdawczo – odbiorczego. 
2. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostanie stwierdzone, że przedmiot zamówienia nie nadaje się 

do odbioru Zamawiający, Dyrektor Szkoły/ upoważniony pracownik Szkoły odmówi odbioru z 
wyłącznej  winy Wykonawcy. 

3. Zamawiający lub upoważniony pracownik Szkoły ma prawo odmówić odebrania przedmiotu 
zamówienia w następujących przypadkach :  
1) niepełnowartościowego o obniżonej jakości, z wadami, 
2) niezgodnego z zamówieniem, 
3) po terminie określonym w § 5  ust.1 i  ust.2 niniejszej umowy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiającemu przysługiwać będą następujące 
uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich 

usunięcia, zachowując przy tym uprawnienie do naliczenia kar umownych; 
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotów umowy Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć na własny koszt sprawny przedmiot umowy, Zamawiający zachowuje przy tym 
uprawnienie do naliczenia kar umownych. 

5. Odmowa odbioru nastąpi w formie pisemnej, z podaniem powodów odstąpienia. 
§ 9                                  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  niezależnie od faktu wystąpienia szkody i jej 
wysokości : 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność  wyłącznie Wykonawca w wysokości 10% wartości 
umowy, o której mowa w § 6 umowy, 

2) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umowy, o której 
mowa w § 6 umowy za każdy dzień opóźnienia,  

3) za opóźnienie: 
a) w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości umowy, o której 

mowa w § 6 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na 
sunięcie wad; 

b) w przystąpieniu do dokonania napraw gwarancyjnych w wysokości 0,2% wartości umowy, o 
której mowa w § 6 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

c) w rozpatrzeniu reklamacji w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 6  umowy 
za każdy dzień opóźnienia; 

4) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 6 umowy.  
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2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wartości umowy,                   
o której mowa w § 6 z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
§ 10 

1. Zamawiający dopuszcza  dokonywanie zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego w 
następującym zakresie i na następujących warunkach:  

1) Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, pod rygorem nieważności.      
     Zmiany umowy nie mogą naruszać art. 144 ustawy.  
2) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega  
      zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej stawki VAT, obowiązującej  
      w chwili powstania obowiązku podatkowego. 
3) Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w zakresie: 
a) danych teleadresowych Wykonawcy,  
b) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub 

materiałów), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której 
był dokonany wybór Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć sytuacji, gdy model towaru określony 
w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostępny, co będzie 
potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji Wykonawca może zaproponować inny 
model towaru, który musi spełniać warunki określone w SIWZ, za cenę określoną w ofercie 
i umowie, 

c) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 
aktualnego stanu prawnego,  

d) zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
e) terminu dostawy, 
f) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia 

i niemożliwego do zapobieżenia. 
§ 11 

Wykonawca może przenieść prawa i obowiązki wynikające z realizacji niniejszej umowy na inne 
podmioty wyłącznie za pisemną uprzednią  zgodą Zamawiającego 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo 
zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  

§ 13 
Spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 
polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddają je rozstrzygnięciu sądu właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 

 § 14 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy. 
 
 
 
          Wykonawca                                                                                                    Zamawiający 

 
 

 
*niepotrzebne przekreślić 


