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Załącznik – Wzór umowy 

 

UMOWA Nr ………….2018   

   

zawarta w dniu .......................................... roku w Stalowej Woli pomiędzy: 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli, ul. Narutowicza 
11, 37-450 Stalowa Wola reprezentowaną przez: Pan Maciej Witek Dyrektor Szkoły  
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,  
 
a 
  
..........................................................................................................................................................  

(nazwa Wykonawcy) 
z siedzibą w ......................................................................................................................................  

(adres i dane rejestrowe Wykonawcy) 
zwaną/ym dalej w treści umowy Wykonawcą:    

   

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego pn.: Wyposażenie Państwowej Szkoły 

Muzycznej I i II stopnia w Stalowej Woli w niezbędne instrumenty muzyczne – część ………. , 

realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego oferty Wykonawcy wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego. 

   

§ 1     

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, obejmujący 

dostawę sprzętu muzycznego, w zakresie, określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz dokumentacji szczegółowej. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup sprzętu na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i 

II stopnia w Stalowej Woli  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie 

z: 

a) treścią niniejszej umowy, 

b) zakresem zamówienia, wskazanym w § 1 ust. 1, 

c) wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, wskazanymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i powiązanych z nią załącznikach, 

d) ofertą przetargową złożoną przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy w całości lub w części.   

5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia wskazany w § 1 ust. 1 osobiście/przy pomocy 

podwykonawców1, którzy wykonają następujący zakres prac: ………………………………………….…….. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy (w tym podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu 

umowy) jak za działania własne. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób 

trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

7. Przedmiot zamówienia wskazany w § 1 ust. 1 zostanie zrealizowany w terminie do 15 listopada 

2018 r. od daty zawarcia umowy. 

   

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
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§ 2   

1. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonywane zgodnie z aktualnymi wymogami 

wiedzy przewidzianymi dla tego rodzaju dostaw i usług i z należytą starannością. 

2. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, 

jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie 

transportu i składowania. 

3. Dostarczony w ramach przedmiotu zamówienia sprzęt musi być fabrycznie nowy i posiadać 

naniesiony na opakowaniu opis umożliwiający jednoznaczną jego identyfikację. 

4. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego, zlokalizowane na terenie Stalowej Woli. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania gwarancji na dostarczane urządzenia, zgodnie z 

wymogami SIWZ i określonego kryterium oceny ofert na ……….lat. 

6. Z realizacji przedmiotu zamówienia sporządzany jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia, 

który podpisuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający 

uwzględni wszystkie uwagi w protokole odbioru przedmiotu zamówienia oraz wezwie 

Wykonawcę pisemnie lub faxem do należytego wykonania w terminie 7 dni tych części przedmiotu 

zamówienia, których sposób wykonania lub jakość zostały zakwestionowane przez przedstawicieli 

Zamawiającego w trakcie sprawdzenia. 

8. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na koszt Wykonawcy 

towary będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad. 

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych 

rezultatów przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. 

10. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych 

rezultatów dostaw przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym  

w SIWZ i szczególnym opisie instrumentów.  

 

§ 3     

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:   

1) Zapewnienie należytego ładu i porządku.   

2) Przestrzeganie przepisów BHP i p-pożarowych oraz właściwego stanu technicznego maszyn 

i urządzeń.   

3) Ubezpieczenie na swój koszt robót i urządzeń od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń 

nagłych.    

4) Naprawienie na swój koszt szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   

5) Zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również transportu, sprzętu ochrony osobistej, 

narzędzi, itp.   

 

§ 4   

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, zgodnie z ofertą 

przetargową w kwocie ......................................... + VAT w kwocie ................., tj. łącznie (brutto) 

................................... (słownie: ..................................................... ). 

2. Strony postanawiają, że zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie  

faktury/rachunku, wystawionego po zrealizowanej prawidłowo dostawie/montażu, według 

cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, na podstawie faktycznie 

zrealizowanych dostaw. 

3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na rachunku/fakturze VAT,  

w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego/ej przez Wykonawcę 

rachunku/faktury VAT. 
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4. Rachunek/faktura VAT powinien/na być wystawiony/a na poniżej wskazane dane: 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli, ul. 

Narutowicza 11, 37-450 Stalowa Wola 

 

§ 5      

 Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne:   

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:   

1) 5% wartości przedmiotu zamówienia za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, 

2) 1% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki w należytym wykonaniu 

przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 5% wartości przedmiotu 

zamówienia za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,  

z zastrzeżeniem postanowień art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

   

§ 6     

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli: 

1) wystąpią okoliczności, sprawiające, iż wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie 

publicznym; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takich przypadkach Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia lub go nie kontynuuje bez 

uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; odstąpienie 

od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 5 dni od daty powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach przez Zamawiającego, 

4) Zamawiający stwierdzi powtarzający się, co najmniej dwukrotnie brak należytego 

wykonywania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę lub wykonywanie przedmiotu 

zamówienia niezgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, załącznikami do tej 

specyfikacji i ofertą Wykonawcy, czego dowodem będzie protokół odbioru; odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym poprzez powiadomienie 

na piśmie Wykonawcy o terminie rozwiązania umowy. 

 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczony przedmiot zamówienia nie 

spełnia wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do 

tej specyfikacji oraz ofercie Wykonawcy, zostanie on zwrócony Wykonawcy. Koszty tego zwrotu 

ponosi Wykonawca. Forma zwrotu, o którym mowa zostanie ustalona z Wykonawcą. 

 

§ 7   

Spory wynikające na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy 

rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.   
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§ 8   

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego  

i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 

   

§ 9   

Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Głównego Księgowego lub osoby przez Niego 
upoważnionej.   

§ 10   

Integralne części niniejszej umowy stanowią: oferta Wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami.   

   

§ 11   

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a dwa pozostają u Zamawiającego.   

 

  

   

ZAMAWIAJĄCY :           

   

 

 

Data. …………………..                                         

   WYKONAWCA :   

 

 

 

Data. ………………….. 

 


