
Numer sprawy A.AT.381/16/2019 SIWZ - załącznik nr 5 

WZÓR UMOWY 

zawarta w dniu ……….r. w Opolu Lubelskim, pomiędzy:

……………., ul. ……….., ……., NIP: …….., REGON: …………

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………

a

……… z siedzibą w ……… wpisanym/wpisaną do ………... pod Nr. ……  zwanym / zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez:

. …………

a łącznie zwanych „Stronami” o treści następującej: 

§ 1

1.  Niniejsza  umowa  została  zawarta  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  zamówienie  publiczne  w  trybie
przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie  art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 1843), dalej zwaną ustawą.

1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania wykonane zostało w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

2. Umowa jest realizowana w ramach projektu „Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas
IV-VI szkół podstawowych z terenu Województwa Lubelskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2
Usługi społeczne i zdrowotne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy wspófinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2

1. Zamawiający  zleca  Wykonawcy  sukcesywną  dostawę  do  szkół  podstawowych  z  terenu
województwa  lubelskiego,  wskazanych  przez  Zamawiającego  600  zestawów  narzędzi  do
wykonywania ćwiczeń (mata, skakanka, piłka gimnastyczna), część I- 300 szt zestawów, część II -
300 szt zestawów - w ramach projektu „Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV-VI
szkół  podstawowych  z  terenu  Województwa  Lubelskiego”  współfinansowanego  ze  środków  Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, umowa nr 27/RPLU.11.02.00-06-0038/17-00 zgodnie
ze specyfikacją określoną w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
1.1. Zadanie podzielone jest na dwie części.  
1.2. R  amach części pierwszej Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie dostarczyć do szkół

podstawowych z terenu województwa lubelskiego wskazanych przez Zamawiającego 300 zestawów
narzędzi do wykonywania ćwiczeń (mata, skakanka, piłka gimnastyczna)

1.3. R  amach części drugiej Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie dostarczyć do szkół
podstawowych z terenu województwa lubelskiego wskazanych przez Zamawiającego 300 zestawów
narzędzi do wykonywania ćwiczeń (mata, skakanka, piłka gimnastyczna)

2. Wykonawca zobowiązany jest  do trwałego oznaczenia narzędzi  do wykonywania ćwiczeń zgodnie z
Księgą  Identyfikacji  Wizualnej  znaku  marki  Funduszy  Europejskich  i  znaków  programów  polityki
spójności na lata 2014-2020 i Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności
2014-2020  w  zakresie  informacji  i  promocji  oraz  z  wykorzystaniem logotypów (przekazanych  przez
Zamawiającego po podpisaniu umowy). 

3. Wykonawca będzie dostarczał zamówione zestawy sukcesywnie, zgodnie z informacją przekazaną od
Zamawiającego.  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  informację  o  miejscu  oraz  liczbie  zestawów
dostawy ………1   dni roboczych przed planowaną dostawą.
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4. Płatność nastąpi  po  każdorazowej  dostawie,  po  podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru
części zamówienia, stanowiącego podstawę do wystawienia Zamawiającemu faktury. 

5. Narzędzia do wykonywania ćwiczeń muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieposiadające wad,
kompletne, zdatne do prawidłowej eksploatacji - zgodnie z przeznaczeniem. 

6. Narzędzia do wykonywania ćwiczeń powinny posiadać certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobów
znakiem bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności z właściwą polską normą, atesty, świadectwa jakości
lub  inne  dokumenty  potwierdzające  spełnianie  wymogów  wszelkich  norm,  które  zostały  określone
obowiązującym prawem. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami. 

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony sprzęt. 
9. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  do  siedziby  Zamawiającego  jednego  dodatkowego

zestawu sprzętu do dokumentacji projektu w terminie realizacji pierwszego zamówienia jednostkowego. 
10. Termin realizacji: sukcesywnie, najpóźniej do 30 stycznia 2020 r. 
11. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 spełnia wszystkie parametry techniczne

i użytkowe określone przez Zamawiającego w SIWZ.

§ 3

WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawy  realizowane  będą  przez  Wykonawcę  sukcesywnie  w  ramach  części  I  i  II  zamówienia  w
zależności  od  potrzeb  Zamawiającego,  partiami  (jedna  partia  to  około  25-30  zestawów  lub
wielokrotność)  w terminie  do  ……2 dni  roboczych  liczonych od  dnia  złożenia  przez Zamawiającego
jednostkowego zamówienia drogą e-mailową. Miejsce dostawy pojedynczej partii to szkoła wskazana
przez Zamawiającego w zamówieniu jednostkowym, znajdująca się na terenie województwa lubelskiego.

2. Wykonawca ma obowiązek wniesienia zamówionych zastawów do miejsca wskazanego w danej szkole,
w uzgodnionej z Zamawiającym lub przedstawicielem szkoły bezpośrednio przed dostawą porze.

3. Zamówienia jednostkowe będą składane e-mailem na adres:……………

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie w wysokości
Dla części I ………… PLN brutto (słownie:………………….) wg stawki: ………………….… PLN brutto
za 1 zestaw narzędzi do ćwiczeń wraz z dostawą. 
Dla części II  ………… PLN brutto (słownie:………………….) wg stawki: ………………….… PLN brutto
za 1 zestaw narzędzi do ćwiczeń wraz z dostawą. 3

Maksymalna liczba zestawów w całym okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 300 zestawów -
część I oraz 300 zestawów część  II.

2. Kwoty  wynagrodzenia  określone w ust.  1  są  ostateczne  oraz  uwzględniają  koszty,  podatki  i  opłaty
związane z dostawą przedmiotu umowy do szkoły wskazanej przez Zamawiającego.

3. Stałość cen jednostkowych brutto ustala się na cały okres obowiązywania umowy.
4. Podstawą  do  wystawienia  rachunku/  faktury  Zamawiającemu  będzie  częściowy  protokół  odbioru

zestawów narzędzi do ćwiczeń podpisany przez Strony „bez zastrzeżeń”. 
5. Osobą uprawnioną do podpisania protokołu ze strony Zamawiającego jest……………………. 
6. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  za  dostawę  przedmiotu  umowy,  po  otrzymaniu  prawidłowo

wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni licząc od dnia jej
otrzymania. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

7. Jako zapłatę faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa
się za zachowany jeśli obciążenie rachunku bankowego zamawiającego  nastąpi najpóźniej w ostatnim
dniu terminu płatności.

8. Wykonawca  nie  może  przenosić  wierzytelności  wynikającej  z  umowy  na  rzecz  osoby  trzeciej,  bez
pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy
o  przelew,  pożyczki,  zawiadomienia,  oświadczenia  itp.)   nie  może  stać  w  sprzeczności
z postanowieniami niniejszej umowy.
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9. Wykonawca  oświadcza,  że  na  dzień  zlecenia  przelewu  rachunek  bankowy  określony  na
fakturze, figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od
towarów i usług (Dz. U. 2018r. poz. 2174 z późniejszymi zmianami).

§ 5

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 1, lub nie
uzupełni braków ilościowych albo nie dokona wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad, w
terminie określonym w § 7 ust.  4,  zapłaci  Zamawiającemu karę umowną w wysokości  0,5 % brutto
zamówienia jednostkowego za każdy dzień zwłoki w dostawie/ uzupełnieniu/wymianie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% brutto wartości wynagrodzenia, o
której  mowa  w  §  4  ust.  1,  jeżeli  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  Zamawiający  lub
Wykonawca odstąpi od umowy.

3. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
karę umowną, o której mowa w ust. 1.

4. W przypadku, gdy na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze nie
figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia na podstawie
wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
1) Wykonawca (min 2-krotnie) nie wykona dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób

zaniedbuje  zobowiązania  umowne,  dostarczany  przez  Wykonawcę  przedmiot  umowy  jest  złej
jakości, która uniemożliwia korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem, 

2) ceny jednostkowe zostaną podwyższone przez Wykonawcę,
3) jeżeli  zaistnieją okoliczności  powodujące, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może
żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od
umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym
strona dowiedziała się o przyczynie odstąpienia.

§ 7

GWARANCJA i REKLAMACJE

1. Wykonawca oświadcza, że towar oferowany Zamawiającemu jest wolny od wad i spełnia wszelkie normy
stawiane takim towarom przez prawo polskie. 

2. Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość oraz ilość dostarczanego przedmiotu umowy objętego każdym
jednostkowym zamówieniem. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na dostarczane narzędzia do ćwiczeń,
liczonej od dnia dostawy, w ramach której zobowiąże się do wymiany wadliwych narzędzi na wolne od
wad w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego przesłanego mailem na
adres………..

4. Braki  ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje w ciągu 7 dni
roboczych  od  stwierdzenia  braków  lub  wad.  Wykonawca  zobowiązuje  się  na  własny  koszt  do
uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni licząc od
daty otrzymania wezwania. 

5. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4,  Zamawiający zakupi  brakującą lub
wadliwą część jednostkowego zamówienia u innego dostawcy, a ewentualną różnicą kosztów oraz karą
umowną o której mowa w § 5 ust. 1 obciąży Wykonawcę. 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w
szczególności w następujących przypadkach:

1) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktual-
nego stanu prawnego;

2)  gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytu-
cji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;

3) zmiany wysokości wynagrodzenia gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług na usługi
stanowiące przedmiot umowy;

4) gdy towar określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i jest niedostęp-
ny, co będzie potwierdzone stosownym pismem. W takiej sytuacji Wykonawca może zapropono-
wać inny typ towaru, który musi spełniać warunki określone w SIWZ za cenę określoną w ofercie i
umowie;

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na
miejsce siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie  uregulowanych niniejszą Umową mają  zastosowanie odpowiednie  przepisy Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

4. Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  2  egzemplarze  dla  Zamawiającego,  1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Częściowy protokół odbioru zestawów narzędzi do ćwiczeń (wzór)

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Formularz ofertowy

Częściowy protokół odbioru zestawów narzędzi do ćwiczeń (wzór) dla części I oraz II zamówienia

do umowy ………………….. z dnia ……………… r.

w ramach projektu „Program profilaktyki nadwagi, otyłości wśród uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu
Województwa  Lubelskiego”  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2014-
2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego

sporządzony w dn……………………. r. w ..............................................

1. Zamawiający: 
…………………………..…….

…………………………………

……………………………..

2. Wykonawca: 

…………………………..…….

…………………………………

……………………………..
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Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna  dostawa  do  szkół  podstawowych  z  terenu  województwa  lubelskiego,  wskazanych  przez
Zamawiającego  300  zestawów  w  ramach  części  I  oraz  300  zestawów  w  ramach  części  II4 narzędzi  do
wykonywania ćwiczeń (mata, skakanka, piłka gimnastyczna).

 Zamawiający przyjął realizację zamówienia w części dotyczącej dostawy ………(ilość) zestawów narzędzi do
wykonywania  ćwiczeń  do  szkoły/siedziby  Zamawiającego……………(adres  szkoły)  w  dniu……………..(data
dostawy do szkoły) bez zastrzeżeń stwierdzając, że dostawa spełnia kryteria określone w umowie

 Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi: 

                                                                                                                                                                                                

WYKONAWCA:                      ZAMAWIAJĄCY:

                                                                                                                                                

( czytelny podpis ) ( czytelny podpis )

4 Dotyczy części w której oferta wykonawcy znana została za najkorzystniejszą  / niepotrzebne skreślić 
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