Załącznik nr 4 do SWZ
UMOWA NR …./2021 PROJEKT
zawarta w dniu …………………… 2021 r. w Rajczy, pomiędzy Gminą Rajcza z siedzibą 34-370
Rajcza, ul. Górska, posiadającą numer NIP 5532511956 oraz numer REGON 072182692, zwaną w
dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu której działają ………………….. – Wójt
Gminy Rajcza, przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy – …………………….
a
Firmą: …………………., z siedzibą w ………………………, posiadającą numer
NIP:………………..oraz numer REGON ……………….., zwaną w dalszej części umowy
„WYKONAWCĄ”, reprezentowaną …………………………………………………..,
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
przeprowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt
1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą Pzp” pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz
pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w
Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej.” Zadanie współfinansowane przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – V postępowanie – nr sprawy
ZP.271.1.TPBN.13.2021, strony zawarły umowę o następującej treści:

1.

2.
3.

4.

1.

2.

§1
Zgodnie z wynikiem przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji Zamawiający zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zakup mebli oraz pomocy dydaktycznych dla Szkoły
Podstawowej w Zwardoniu w ramach realizacji zadania: „Zakup sprzętu elektronicznego,
komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój
kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej.”
Przedmiot umowy obejmuje zakres szczegółowo przedstawiony w załączniku nr 5 do SWZ (treść
załącznika zgodna z zapisami SWZ).
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na niego prawo własności
rzeczy objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszej umowy, które
powinny być fabrycznie nowe tzw. wolne od wad, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone
prawami osób trzecich oraz powinny spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa.
Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym, Specyfikacja Warunków
Zamówienia stanowią integralne części niniejszej umowy.
§2
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z:
1) zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
2) postanowieniami złożonej oferty,
3) etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć rzeczy objęte umową wraz ze stosownymi atestami,
certyfikatami wymaganymi przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, a nadto
potwierdzającymi spełnianie wymagań Zamawiającego, opisanych w Specyfikacji Warunków
1

Zamówienia. Niniejsze dokumenty, świadectwa, a także karty gwarancyjne Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu najpóźniej z dniem spisania protokołu odbioru.
§3
1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: 30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin rozpoczęcia dostawy. Dostawa
przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu fabrycznym
odpowiadającym właściwościom asortymentu, zapewniającym jego całość i nienaruszalność.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do odpowiedniej szkoły.
Obowiązkiem Wykonawcy jest wniesienie przedmiotu zamówienia do w/w budynku w miejsce
wskazane przez Zamawiającego.
3. Obowiązkiem Wykonawcy w przypadku zakupu i dostawy mebli, jest montaż oraz ustawienie
mebli we wskazanym miejscu.
4. Obowiązkiem Wykonawcy w przypadku zakupu i dostawy sprzętu multimedialnego i
komputerowego, jest montaż oraz konfiguracja urządzeń w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego.
5. Obowiązkiem Wykonawcy w przypadku zakupu i dostawy sprzętu multimedialnego jest
przeprowadzenie na swój koszt szkolenia dla nauczycieli z zastosowaniem TIK w edukacji tj.
obsługa monitorów interaktywnych i ich wykorzystania w czasie zajęć z uczniami, poświadczone
certyfikatem ukończenia szkolenia. Szkolenie odbędzie się w siedzibie danej szkoły lub w formie
on-line.
6. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołów odbioru. Po prawidłowym
wykonaniu całego przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony końcowy protokół odbioru.
Odbiór zostanie dokonany przez uprawnione do tego osoby w danych szkołach.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył rzeczy niezgodne
z umową, w szczególności: z zakresem przedmiotu zamówienia, przedstawionym w załączniku nr
….. do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz niezgodny ze złożoną ofertą lub że przedmiot
zamówienia jest niekompletny, lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, Zamawiający może
odmówić jego odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru,
a następnie wezwie Wykonawcę do dostarczenia wyposażenia lub urządzeń stanowiących
przedmiot zamówienia, zgodnych z umową, kompletnych i wolnych od wad wyznaczając mu w
tym celu nowy termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni. Procedura czynności odbioru w tym
przypadku zostanie powtórzona.
8. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze jakościowym wad w dostarczonym przedmiocie odbioru
Zamawiający nie dokona jego odbioru oraz zgłosi ten fakt Wykonawcy z podaniem przyczyn
odmowy odbioru jakościowego. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wymiany
rzeczy na wolne od wad najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia od
Zamawiającego.
9. Na dzień podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest usunąć z budynku wszystkie niepotrzebne opakowania oraz powstałe odpady
w związku z realizacją dostawy.
10. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje materiałów, sprzętu i urządzeń, którymi
prawnie dysponuje.
§4
W przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego przedmiotu zamówienia,
Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym,
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spełniających wymagania Zamawiającego opisane w SWZ, za cenę zaoferowaną w ofercie. W takiej
sytuacji nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy.
§5
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
2. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace wykonane przez Podwykonawców oraz podmioty
osobiście biorące udział w realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
4. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania zamówienia odpowiada Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej oraz
innych uprawnionych do tego organów kontroli.
6. Wykonawca jest obowiązany umożliwić Zamawiającemu oraz podmiotom uprawnionym w
zakresie kontroli i audytu wgląd do dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy
pracownicy świadczący usługi zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów
przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje,
uprawnienia i umiejętności.
§6
1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za kontakty z Wykonawcą, nadzór nad
prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia oraz odbiór przedmiotu zamówienia jest:
……………………………………………………………………….
2. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za kontakty z Zamawiającym, nadzór nad
prawidłową realizacją zamówienia są:
- ….........................................................tel. kont/e-mail: .................................................. .
§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie
……………zł netto (słownie:………………….), plus obowiązująca stawka podatku VAT w
kwocie ……….…. zł (słownie:……………………………………….) zł, co daje kwotę w
wysokości…………. zł brutto (słownie:………………………..).
2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty transportu, zabezpieczenia
materiałów podczas transportu, koszty montażu, konfiguracji, koszty związane z naprawą
ewentualnych szkód powstałych na skutek realizacji zamówienia.
§8
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi i przedłoży Zamawiającemu fakturę
wraz z końcowym protokołem odbioru podpisanym przez uprawnione do tego osoby z ramienia
Zamawiającego, wskazane w niniejszej umowie.
2. Zapłata będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie …………
dni, licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej
faktury.
3. Opóźnienie w zapłacie spowoduje obowiązek zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.
5. Strony zgodnie stwierdzają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje całkowicie
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu zrealizowania dostaw.
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6. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest data złożenia polecenia przelewu bankowego przez
Zamawiającego.
7. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze.
8. Faktury za wykonane prace wystawiane będą na:
 Nabywca: Gmina Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza 57 NIP 5532511956
 Odbiorca: Realizator, czyli szkoła podstawowa w Rycerce Górnej (treść załącznika nr 5
zgodna z zapisami SWZ odpowiadającymi danej części zamówienia),
9. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury Zamawiający zwróci ją
bez realizacji.
10. W sytuacji nie wykonywania obowiązków przez Wykonawcę, gdy Wykonawca pomimo
wezwania do zaprzestania naruszeń umowy nie wywiązuje się z obowiązków, Zamawiającemu
przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. Rozwiązanie umowy przez
Zamawiającego nie rodzi po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń z tym związanych, w
szczególności roszczeń o wynagrodzenie lub roszczeń odszkodowawczych.
11. Podstawę do wystawienia faktury stanowi końcowy protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3
oraz oświadczenie Wykonawcy, że wszelkie wymagalne i bezsporne należności na rzecz
Podwykonawców, o których mowa w §9, wynikające z zawartych z nimi umów związanych z
daną częścią prac, na dzień składania oświadczenia, zostały zapłacone wraz z załączeniem
stosownych oświadczeń Podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudniał
Podwykonawców, składa stosowne oświadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziału
Podwykonawców.
12. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w
terminie 7 dni od wystawienia faktury pisemnego oświadczenia Podwykonawcy, którego
wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, potwierdzającego dokonanie zapłaty na
rzecz tego Podwykonawcy.
13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek,
przysługującego Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. Zamawiający dokona zapłaty, o której mowa powyżej,
tylko za ten zakres prac, który został odebrany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Postanowienia dotyczą wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są dostawy lub usługi.
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie składania uwag, o których mowa powyżej, nie
krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Brak przedłożenia uwag w wyznaczonym
terminie traktowane będzie jako akceptacja zasadności danej płatności na rzecz Podwykonawcy.
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca
wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca
wykaże zasadność takiej zapłaty.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o której mowa w ust. 13,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
17. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu
z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
§9
1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni Podwykonawców* lub
W celu sprawnego wykonania prac i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca oświadcza, że
Podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac*:
1) nazwa podwykonawcy ………….
2) zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy …………...
* niepotrzebne skreślić
2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:
1) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej części do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnować z podwykonawstwa,
4) zmienić podwykonawcę.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić Podwykonawców do realizacji przedmiotu
umowy, jest on zobowiązany na piśmie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku
ujawnienia się Podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest
do zawarcia stosownego aneksu do niniejszej umowy, wskazującego część zamówienia, która
zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały
postanowień niniejszej umowy i zawierać będą co najmniej:
1) nie dłuższy niż 7-dniowy termin płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy
liczony od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej
Podwykonawcy części umowy,
2) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy
powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony
Podwykonawcy),
3) okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady, tak aby nie był on krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi
odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.
5. Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi, oraz jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i do jej zmian w terminie 7 dni
uważa się za akceptację poświadczonej kopii umowy przez Zamawiającego.
7. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi
Zamawiający uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki:
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1) umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia i uwzględniać będzie zapisy
ust. 5,
2) Wykonawca wraz z umowami o podwykonawstwo przedstawi aktualny odpis z właściwego
rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla
Podwykonawcy.
8. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz
aneksów do umów z Podwykonawcami.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo
realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.
10. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
§10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu umówionego przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia, o którym
mowa w par. 3 ust. 1,
2) za zwłokę w usunięciu usterek, wad umówionego przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiającego na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15 % wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1,
4) naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności w zakresie
Podwykonawców w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za każde
naruszenie;
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia
określonego w §7 ust. 1
3. Zamawiający może potrącić wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelnością Wykonawcy.
Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
4. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu
określonemu w §7 ust. 1.
5. Kary za nienależyte i nieterminowe wykonanie zamówienia sumują się.
§11
W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej
umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar
umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§12
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad
oraz odpowiada, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu.
2. Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot umowy.
3. Bieg w/w gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu spisania końcowego protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart
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gwarancyjnych z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru. Przekazanie kart
gwarancyjnych warunkuje podpisanie końcowego protokołu odbioru.
4. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca dokonywał będzie napraw w terminie do 14
(czternastu) dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku nie
dotrzymania tego terminu Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. W przypadku dokonywania naprawy trwającej dłużej niż 7 dni Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu nieodpłatnie na czas naprawy przedmiot zastępczy o nie gorszych
parametrach.
6. Czas naprawy nie wlicza się do okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji wydłuża się o czas
trwania naprawy.
7. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z zapisu
ust. 2 lub 3 lub 4 będzie protokół podpisany przez upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego lub Użytkownika. Zamawiającemu przysługuje prawo do wyrażenia zgodny na
wydłużenie terminu naprawy.
8. Wykonawca jest również odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w
przedmiocie umowy, zgodnie z przepisami ustawy Kodeksy Cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r, poz.
380, z późn. zm.). Zgodnie z art. 568 §1 w/w ustawy Kodeksy Cywilny okres rękojmi za wady
wynosi 2 lata, licząc od dnia końcowego odbioru asortymentu stanowiącego przedmiot
zamówienia .
9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
§13
1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny Zamawiającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) zostanie ogłoszona upadłość lub zostanie wszczęty proces likwidacji Wykonawcy,
2) zostanie otwarte postępowanie układowe w stosunku do Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął dostawy bez uzasadnionych przyczyn w wyznaczonym umową
terminie oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4) Wykonawca przerwał z nieuzasadnionych przyczyn realizację przedmiotu zamówienia
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
5) Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest
prawdopodobne, żeby zrealizował go w terminie,
6) Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia w sposób wadliwy, niezgodnie
z obowiązującymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do zmiany sposobu wykonania, nie reaguje.
Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dostawy innemu
Przedsiębiorcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i winno zawierać
uzasadnienie.
§14
Wszelkie zmiany umowy muszą być zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający
przewiduje, że w ramach umowy można zmienić:
a) termin realizacji zamówienia, w przypadku uzasadnionych okoliczności, niezależnych od
Wykonawcy (np.: opóźnienia w dostawie asortymentu od producenta, itp.). W takim przypadku
strony mogą przesunąć termin realizacji o czas niezbędny do realizacji przedmiotu umowy,
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personel związany z realizacja zamówienie w tym nie będący stroną umowy tzn.
,,Zamawiającym” i ,,Wykonawcą”. Wskazana zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia
zaniedbań w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia; zmian organizacyjnych lub w przypadku
zaistnienia zdarzeń losowych. Zmieniamy personel musi również spełniać warunki postawione na
etapie postępowania przetargowego, co Wykonawca wykaże Zamawiającemu,
c) adres siedziby Wykonawcy. Niedopuszczalna jest zmiana strony umowy, tj. Wykonawcy
wybranego w drodze postępowania przetargowego,
d) zakres przedmiotu zamówienia (zmniejszenie zakresu zamówienia) w sytuacji wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie całego zakresu umowy nie leży w
interesie publicznym/interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość zakresu usługi, która nie zostanie
zrealizowana,
e) asortyment wchodzący w zakres przedmiotu zamówienia w okolicznościach niezależnych od
Wykonawcy, np. w wyniku zakończenia wytwarzania danego asortymentu objętego przedmiotem
zamówienia lub wycofanie go z produkcji lub z obrotu na terytorium Polski, Zamawiający
dopuszcza zmianę polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego o podobnym charakterze
edukacyjnym, za cenę jednostkową nie wyższą niż zaoferowana w ofercie. W takiej sytuacji
możliwa jest zmiana zapisów umowy, w zakresie przedmiotu zamówienia oraz odpowiednio
zmiana całkowitej wartości umowy,
f) stawkę podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących jego wysokości. W takim
przypadku o nową stawkę podatku VAT zostanie skorygowane wynagrodzenie Wykonawcy,
g) podwykonawcę lub zrezygnować z podwykonawcy w okolicznościach wynikających z potrzeb
Wykonawcy.
§15
W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.
§16
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§17
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1
egz. dla Wykonawcy.
b)

ZAMAWIAJĄCY
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