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UMOWA 

 

Zawarta w Wojniczu, w dniu ……. pomiędzy: 

Powiat Tarnowski - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu, 

ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz  

NIP 873 12 11 299, REGON: 000095319      

reprezentowanym przez: 

Agnieszkę Kapek –  Dyrektora szkoły 

przy kontrasygnacie Natalii Piekarskiej – głównego księgowego szkoły 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

…………………………… 

reprezentowanym przez:   

………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

o treści następującej: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia w trybie 

zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym regulaminem dokonywania zamówień 

o wartości poniżej 30 000 EUR, określonego jako: 

 

Budowa oświetlenia zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Licealnych i 

Technicznych przy ul. Rolniczej w Wojniczu 

 

2. Szczegółowy zakres zamówienia objęty niniejsza umową określa załącznik nr 1 do 

zapytania ofertowego – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z dokumentacja, o której mowa w ust. 2 i nie 

wnosi do niej żadnych zastrzeżeń. 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 

umowy zgodnie ze złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką 

budowlaną.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 

umowy dostarczyć na własny koszt i ryzyko wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie 

techniczne i sprzęt oraz zobowiązuje się zapewnić odpowiednio wykwalifikowany personel i 

nadzór nad realizacją robót. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy: 

a) Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2020 

b) Przez wykonanie przedmiotu umowy, rozumie się wykonanie robót i innych 

obowiązków umownych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 

obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej i dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót co zostanie 

potwierdzone w formie obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego.  

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia. 

 

§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

b) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o zakres określony w § 1 umowy, 

b) zrealizowanie przedmiotu umowy z należytą starannością, jakością i organizacją pracy 

oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami, normami oraz niniejszą umową,  

c) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wykonywania wszelkich 

działań związanych z realizacją przedmiotu umowy,  

d) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za zdarzenia i szkody w mieniu i na osobie 

spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, 

e) utrzymanie ładu i porządku  na terenie robót,  

f) należyte oznakowanie miejsca robót i należyte bezpieczeństwo osób postronnych w 

miejscu wykonywania robót, 

g) bieżące informowanie Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających 

wykonanie przedmiotu umowy w terminie.  
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§ 4 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 

towarów. 

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu 

objętego zamówieniem z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w „Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia”. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

towarów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 

z naruszenia praw, własności intelektualnej i przemysłowej w tym praw autorskich, 

patentów itp. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przez 

Zamawiającego na swój koszt w zakresie i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek, jeżeli przyczyna ich 

powstania leżały po jego stronie.  

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 

…………… od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego przez obie Strony.  

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do bezpłatnego 

usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy.  

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 

w § 5 ust. 1 umowy, jeżeli reklamował wady lub usterki przed upływem tego terminu.  

 

§ 5 

Przedstawiciele stron 

1. Na nadzorującego realizację obowiązków umowy Zamawiający wyznacza  

…………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji umowy będzie: 

…………….. 

 

 



4 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi 

wynagrodzenie brutto określone w formularzu ofertowym Wykonawcy  

w kwocie ……………. brutto (słownie: ……………. brutto 00/100), w tym należny podatek 

VAT ……………..  

2. Wynagrodzenie określone w § 7 ust.1 w okresie trwania umowy nie podlega 

waloryzacji, może ulec zmniejszeniu tylko w przypadku rezygnacji przez 

zamawiającego z części zamówienia. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest na podstawie faktury wystawionej przez 

Wykonawcę.  

4. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, następuje 

fakturą, wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy przez obie 

strony.  

5. Zamawiający zobowiązany jest zatwierdzić fakturę końcową w terminie nie dłuższym 

niż 7 dni roboczych od dnia jej doręczenia wraz z pisemnym potwierdzeniem 

dokonania odbioru przedmiotu umowy.  

6. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie wskazanym w fakturze od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Za termin uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że za niedotrzymanie warunków umowy naliczane będą kary 

umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,30% wynagrodzenia 

określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia 

b) Za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 
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3. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: 

a) W przypadku zwłoki w zapłacie faktury – odsetki ustawowe  

4. Jeśli na wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie 

z innych przyczyn niż zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku: 

a)  Nie wykonania przedmiotu umowy w określonym terminie lub naruszenia innych 

              istotnych warunków umowy. 

a) Istnienia wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe 

użytkowanie  przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający jest uprawiony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca: 

a)  Zaprzestał realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, a przerwa trwa 

dłużej niż 30 dni. 

b)  Nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole 

odbioru. 

c)  Wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy i załącznikami, 

 nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia  

w przypadku wszczęcia postępowania układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia przez 

Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia o co najmniej 30 dni w stosunku do 

ustalonego terminu zapłaty. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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7. W przypadku odstąpienia od umowy w okolicznościach wskazanych w powyższych 

paragrafach Zamawiający jest zobowiązany do: 

a)  Dokonania odbioru przedmiotu umowy na danym etapie  

b) Zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy. 

 

§ 9 

Dane do faktury 

Nabywca: 

Powiat Tarnowski ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów, NIP: 9930660913 

Odbiorca: 

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych, ul. Jagiellońska 17, 32 – 830 Wojnicz  

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 11 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie 

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany określone w ust. 1 mogą nastąpić tylko w przypadku określonym w art. 144 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. 1843 tj.   

z dn. 27.09.2019r.). 

 

§ 12 

Integralną część Umowy stanowią: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zał. nr 1 

b) Oferta Wykonawcy na formularzu ofertowym – zał. nr 2 

 

§ 13 

Spory wynikłe na tle Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
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§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje 

u Zamawiającego, jeden u Wykonawcy. 

 

 

 Wykonawca 

 

 

______________________________ 

Zamawiający 

 

 

______________________________ 


