
Oznaczenie sprawy: PN/UZP/01/2021                                        Załącznik Nr 4 do SWZ 
 

 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA  
 

zawarta w dniu …………………………………………..  r. w Gliwicach 
pomiędzy: 

 

 Gliwice – miast na prawach powiatu,  44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP: 6311006640, 

zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu 

którego łącznie działają:  
1) …………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………… 

 

a 

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

..z siedzibą w: ..................................., NIP: …………………………………………, wpisanym do rejestru 

pod numerem: ………………………………………………………., reprezentowanym 

przez: .............................................................................................................. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 

2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zostaje zawarta 

umowa następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest: część nr……-………………………….. w ramach postępowania:  

Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej i pracowni dydaktycznych  I 

Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach na 

zasadach określonych w niniejszej umowie, SWZ, Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia oraz innych dokumentach zamówienia. 

2. Dostawa, o której mowa w ust. 1 obejmuje: Dostawa 

i montaż ……………………………………………………………………… 

3. Wykonawca oferuje Zamawiającemu dostawę i montaż przedmiotu umowy po cenach 

określonych w załączniku nr 2 do umowy. 

 

 

TERMIN REALIZACJI I WARUNKI DOSTAWY 

§ 2. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy, w terminie do 31.08.2021 r., 

na zasadach określonych w SWZ. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy zgodny z opisem wyposażenia wyspecyfikowanym 

w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nie noszący 

znamion użytkowania, wolny od wad, który musi posiadać cechy i parametry określone przez 

Zamawiającego w SWZ oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Dostarczone 

elementy wyposażenia muszą posiadać oznakowanie CE - zgodnie z właściwymi przepisami 

prawa, w szczególności: ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 

kwietnia 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 544 z późn. zm.), ustawą o systemie oceny 

zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 155 z późn. zm.) wraz 
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z wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami. Wraz z dostawą i montażem, Wykonawca 

wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje dotyczące sposobu korzystania z rzeczy 

itp. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 9 

ust.1 e-mailem z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostarczenia przedmiotu umowy. 

6. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie dostawy i montażu przedmiotu niniejszej 

umowy będzie „Protokół odbioru” bez uwag i zastrzeżeń, sporządzony przez Wykonawcę i 

podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego  w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze otrzyma Zamawiający i jeden egzemplarz 

Wykonawca.  

7. Protokół odbioru powinien zawierać nazwę dostarczonego przedmiotu zamówienia 

w kolejności zgodnej z  odpowiednim formularzem cenowym z przytoczeniem liczby sztuk, 

cen jednostkowych i łącznej wartości dostawy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: produktów wadliwych oraz nie 

odpowiadających SWZ, Szczegółowemu Opisowi Przedmiotu Zamówienia lub innym 

dokumentom zamówienia. 

9.  W przypadku stwierdzenia w ramach odbioru przedmiotu zamówienia wad ilościowych lub 

jakościowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany towaru wadliwego 

na wolny od wad – w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o nieprawidłowościach.  

10.  W przypadku określonym w ust. 9 w protokole odbioru zostaną wskazane nieodebrane 

elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu ich dostarczenia na koszt Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do kontroli działalności Wykonawcy w zakresie objętym umową, w 

celu weryfikacji rzeczywistego korzystania ze wskazanych przez Wykonawcę zasobów 

podmiotu trzeciego przy realizacji zamówienia w zakresie w jakim udostępnią swoje zasoby 

do realizacji zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia w szczególności np. dokumentów 

dotyczących rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a podmiotem trzecim, umowy współpracy 

pomiędzy nimi, protokołów przekazania sprzętu. 

12. Najpóźniej do dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca ma obowiązek przedłożyć 

Zamawiającemu dokumenty dotyczące mebli stanowiących wyposażenie przeznaczone 

do użytkowania: 

a) certyfikaty na całość konstrukcji mebla - wystawione przez niezależną jednostkę 

uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń; dokumenty te mają być opisane 

w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane; 

b) w celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów, należy przedstawić kartę 

katalogową z poświadczeniem autentyczności przez wykonawcę, na której będzie 

przedstawiony proponowany mebel; karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub 

nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta/dostawcy/wytwórcy mebla, rysunek 

lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły - 

optymalnie rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające 

zweryfikować czy proponowany mebel spełnia wymagania projektu. 

13. Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym, na zasadach określonych SWZ, przeprowadzi 2 szkolenia instruktażowe dla 10 

pracowników Zamawiającego. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem 

szkolenia podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 3. 

 

1. Za dostawę przedmiotu umowy oraz przeprowadzenie szkolenia na warunkach 

określonych w § 1 i 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie 

w wysokości ………………… zł brutto  (słownie: ……………………………… zł), w tym wartość netto 

w wysokości …………………… zł i podatek VAT w wysokości ………… zł.  

2. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za towar niedostarczony lub dostarczony 

niezgodnie z zamówieniem oraz towar, w którym osoba podpisująca protokół odbioru 



stwierdziła wady. 

3. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty 

ponoszone przez Wykonawcę, w związku z realizacją przedmiotu umowy, określonego w § 1 

i 2 niniejszej umowy, tj. wszystkie koszty dostawy własnym transportem Wykonawcy do 

Zamawiającego, koszt załadunku i rozładunku, montażu, ubezpieczenia, opakowania, 

udzielonych gwarancji na dostarczony towar, szkolenia, wymagane prawem podatki i opłaty 

i wszystkie inne zobowiązania, bez których należyte wykonanie zamówienia byłoby 

niemożliwe. 

4. Wykonawca wystawi fakturę (rachunek) na elementy składające się na przedmiot 

umowy. Wykonawca wystawi fakturę (rachunek) na:  

Nabywca: Gliwice – miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 

NIP: 6311006640.  

Odbiorca:  

5. Podstawą do wystawienia faktury jest Protokół odbioru bez uwag i zastrzeżeń, oraz protokół 

szkolenia bez uwag i zastrzeżeń podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego, 

potwierdzające zrealizowanie dostawy zgodnie z umową.  

6. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1   

ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem 

obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie 

ulegnie zmianie.  

7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w banku ………… nr 

rachunku: …………….., w terminie do ___ dni od daty realizacji zamówienia potwierdzonej 

Protokołem odbioru bez uwag i zastrzeżeń oraz protokołem szkolenia bez uwag i zastrzeżeń 

i dostarczenia faktury (rachunku) do siedziby  Zamawiającego (płatnika). 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 

księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej 

umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli działalności drugiej strony w zakresie 

objętym umową. 

11. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 6311006640. 

12. *Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej płatności. 

13. *W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 12, 

Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 7 w terminie do ___ dni od daty realizacji 

zamówienia potwierdzonej Protokołem odbioru bez uwag i zastrzeżeń oraz protokołem 

szkolenia bez uwag i zastrzeżeń i dostarczenia faktury Zamawiającemu, zaś wartość podatku 

VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek Wykonawcy. 

14. *Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem 

firmowym/osobistym1.   

 

GWARANCJA I RĘKOJMIA  

§ 4. 

1. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji na 

okres ……… miesięcy oraz rękojmi za wady na okres  24 miesięcy od dnia odbioru dostawy 

potwierdzonego Protokołem odbioru bez uwag i zastrzeżeń, przy czym gwarancja nie może 

być krótsza niż okres gwarancji, udzielony przez producentów towaru (jeśli dotyczy), 

poczynając od daty podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 6 i 7. 

2. W razie stwierdzenia wad w trakcie użytkowania przedmiotu umowy Zamawiający prześle 

reklamację Wykonawcy na nr faksu ................................. lub adres e- 



mail: ........................... lub zgłosi Wykonawcy reklamację telefonicznie pod 

nr ................................, zgłoszenie telefoniczne zostanie potwierdzone wiadomością e-

mail w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia. 

3. Wykonawca w okresie trwania gwarancji i rękojmi ma obowiązek serwisowania przedmiotu 

umowy -  oznacza to, że zobowiązuje się do naprawy, usunięcia wad lub wymiany wadliwego 

towaru na towar nowy wolny od wad. Czas reakcji Wykonawcy, rozumiany jako okres od 

momentu wezwania (przesłania reklamacji/zgłoszenia telefonicznego reklamacji) do momentu 

przystąpienia do naprawy/usunięcia wady wynosi ______ godziny. Czas naprawy serwisowej 

wynosi 10 dni i jest liczony od momentu zawiadomienia (przesłania/zgłoszenia reklamacji) 

do naprawy, usunięcia wad. Jeżeli naprawa, usunięcie wad nie jest możliwe, Wykonawca jest 

zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego i w terminie przeznaczonym na naprawę, 

wymienić wadliwy towar na towar nowy wolny od wad. 

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego wszelkie koszty związane 

z wyrównaniem ewentualnych szkód ponosi Wykonawca. 

5. W okresie gwarancji  i rękojmi Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia 

zobowiązany będzie do wykonywania przeglądów okresowych i gwarancyjnych wraz 

z materiałami użytkowymi i eksploatacyjnymi, zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu 

umowy. 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 5. 

1. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie 

przystąpił do realizacji umowy lub gdy jedna ze stron zaniechała realizacji obowiązków 

wynikających z umowy. 

2. W obydwu przypadkach, o których mowa w ust. 1 odpowiednio Zamawiający lub Wykonawca 

jest zobowiązany do pisemnego wezwania strony przeciwnej do realizacji zobowiązań 

umownych ze wskazaniem terminu przystąpienia do ich realizacji. Prawo odstąpienia od 

umowy przysługuje, jeżeli pomimo upływu terminu zawartego w wezwaniu Strona nie 

przystąpiła do realizacji obowiązków umownych.  Odstąpienie od umowy może nastąpić 

w tym przypadku w terminie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku, gdy dwukrotnie w okresie trwania umowy Wykonawca 

dostarczy towar wadliwy lub niezgodny z opisem zawartym w załączniku nr 2 do umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy łączna wysokość 

kar umownych naliczonych Wykonawcy zgodnie z treścią §7, przekroczy 50% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

5. Zamawiającemu przysługuje dodatkowo prawo odstąpienia od umowy 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, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku 

w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 6. 

  

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie przedmiotu zamówienia i zaoferowanie 

produktów innych niż wycenione przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy, w przypadku gdy produkty wyszczególnione w formularzu zostaną 

wycofane z produkcji lub będą czasowo niedostępne na rynku lub zostaną zastąpione przez 

inne produkty. Nowo zaoferowane produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż 

opisane w przedmiotowym formularzu, SWZ, Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia 



oraz innych dokumentach zamówienia i spełniać wszystkie wymagania w nich zawarte. 

2. Dopuszczalna jest również zmiana cen jednostkowych w zakresie nowo oferowanych 

produktów, jednak ceny nie mogą być wyższe od cen przedstawionych w dniu składania 

oferty. Wykonawca przed dokonaniem dostawy zobowiązany będzie uzyskać na piśmie, 

faksem lub mailem akceptację Zamawiającego na zmianę w przedmiocie umowy 

i zaoferowaniu innych produktów, wykazując, że nowo zaoferowane produkty posiadają 

wszystkie parametry opisane w załączniku nr 2 do niniejszej umowy SWZ, Szczegółowym 

Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz innych dokumentach zamówienia. W przypadku braku 

akceptacji, Wykonawca winien dostarczać przedmiot zamówienia zgodny z przedstawioną 

ofertą przetargową. 

3. Dostarczenie produktów innych niż wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej umowy bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego będzie traktowane jako dostarczenie towaru wadliwego. 

4. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 3 

ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem 

obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie 

ulegnie zmianie. 

5.   Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

KARY UMOWNE 

§ 7. 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy: 

1)  w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 brutto za odstąpienie od 

umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

2)  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 brutto w przypadku 

niezrealizowania zamówienia w terminie (rozumianego jako niezrealizowanie 

któregokolwiek z elementów zamówienia, o których mowa w § 1 i 2) -  za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji zamówienia,    

3)  w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) w przypadku 

przekroczenia czasu naprawy serwisowej, o którym mowa w § 4 ust. 3 – za każdy 

rozpoczęty dzień przekraczający czas naprawy serwisowej, 

4)  w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) w przypadku 

niedostarczenia towaru nowego wolnego od wad, zgodnie z § 4 ust. 3 – za każdy 

rozpoczęty dzień przekraczający czas naprawy serwisowej, 

5)  w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - w przypadku nie zastosowania 

się do żądania Zamawiającego określonego w § 2 ust. 11,  

6) w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) w przypadku przekroczenia czasu 

reakcji serwisowej, o której mowa w § 4 ust. 3 – za każdą rozpoczętą godzinę 

przekraczającą czas reakcji serwisowej 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn , 

za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia określonego 

w § 3 ust. 1.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury/rachunku wystawionej/ego 

za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie Zamawiający ma 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy 

kary określone w tym paragrafie nie pokrywają wyrządzonej przez Wykonawcę szkody. 

5. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 50% wynagrodzenia brutto, określonego w § 

3 ust. 1. 

 



                                              PODWYKONAWCY    ***                                           

§ 8. 

 

1. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca 

odpowiada za ich działania jak za swoje własne. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zawarte umowy z podwykonawcami wraz z zakresem 

dostaw, podlegających zleceniu w terminie 7 dni od ich zawarcia. 

3. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji opisanej w ust. 1 i 2 jest 

przedstawienie dokumentu, potwierdzającego uregulowanie należności wobec 

podwykonawcy/ów. 

4. Strony postanawiają, że przedmiot umowy – zgodnie z treścią oferty Wykonawcy- zostanie 

wykonany z udziałem 

 podwykonawcy - ……………………. w zakresie …………………………………. . 

5. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy, zobowiązuje się podać 

Zamawiającemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców dostaw, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu 

nadzorowi Zamawiającego osób do kontaktów z nimi, o ile są już znane. 

6. Wykonawca zobowiązuje się informować Odbiorcę o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w ust. 5 poprzez pisemne powiadomienie Odbiorcy. 

7. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy.  

 

 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

§ 9. 

1. Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Odbiorcy: …………………. tel.: …………., 

faks: ……………….., adres e-mail: ……………………………. (a w razie nieobecności pracownik 

pełniący zastępstwo). 

2. Osoba nadzorująca realizację umowy ze strony Wykonawcy: …………………. tel.: …………., 

faks: ……………….., adres e-mail: …………………………….. 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz 

z załącznikami oraz pozostałymi dokumentami zamówienia w postępowaniu prowadzonym 

pod nazwą: „Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej i pracowni 

dydaktycznych”, część nr……-…………………………..  zamówienia: „Dostawa 

i montaż ………………………………………” (oznaczenie sprawy _______) oraz wszystkimi jej 

modyfikacjami i wyjaśnieniami. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks 

cywilny. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4.  Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

a. Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

b. Załącznik nr 2 – formularz cenowy. 

5.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 



każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

  

 

 

 

 

 

 

 

¹ zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybranym 

Wykonawcą 


