
            

 
                                                                                                
 

                                                                                                            Załącznik nr 5 do SIWZ 

                                                                 UMOWA nr ....................... 
 
Zawarta  w dniu ...................................... w Ostródzie pomiędzy  
Gminą Ostróda z siedzibą w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego1, 14-100 Ostróda, NIP, ................. 
REGON.........................reprezentowaną przez Wójta Gminy Ostróda – Bogusława Fijasa 
przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy  Teresy Ołowskiej 
zwaną w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,  
a ......................................................................... 
NIP  
REGON  
 
zwaną dalej WYKONAWCĄ 
 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na  realizację zadania  pn. 
Dostawa odzieży ochronnej w  ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie 
kompetencji kluczowych w klasach I-VI”– zostaje zawarta umowa o następującej treści. 

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( oraz wynikiem przetargu 

nieograniczonego (znak sprawy:ZP.271.6.2019) przedmiotem niniejszej umowy jest: Dostawa odzieży 
ochronnej do 9 Szkół Podstawowych  znajdujących się na terenie  Gminy Ostróda   zwaną w 

dalszej części umowy  przedmiotem umowy zgodnie z opisem zawartym w SIWZ stanowiącym integralna 
cześć umowy oraz z ofertą przetargową Wykonawcy z dnia ................r. 

2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do nieograniczonego rozporządzania 
oferowanym przedmiotem umowy, który nie jest obciążony jakimikolwiek ciężarami i prawami na rzecz 
osób trzecich. 

3 . Umowa jest realizowana w ramach projektu pn. ",,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji 
kluczowych  w klasach I-VI  , Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

§ 2 Termin realizacji 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy w terminie: do 
........................................ 

§ 3 Odbiór przedmiotu umowy 
1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy do placówek oświatowych wskazanych w Rozdziale 4 SIWZ. 
2. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o dostawie z jednodniowym wyprzedzeniem. 
3. Z czynności odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego zostanie sporządzony protokół zdawczo-

odbiorczy, potwierdzający należyte wykonanie umowy w zakresie: 
1) ilości i kompletności dostarczonej odzieży ochronnej do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 
2) terminowości dostawy, 
3) sprawdzenia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zgodności dostarczonej odzieży z 

ofertą, 
4.      Obioru przedmiotu umowy dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 
5. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, przedstawiciel  Zamawiającego sporządza w 

obecności osoby dostarczającej protokół stwierdzający te okoliczności, który podpisuje osoba 
dostarczająca i osoba upoważniona przez Zamawiającego do odbioru. W przypadku odmowy podpisania 
protokołu, o którym mowa powyżej przez osobę dostarczającą, Zamawiający uprawniony jest do 
sporządzenia protokołu jednostronnie wraz z odnotowaniem faktu odmowy podpisania protokołu i ma to 
taką samą moc jak protokół podpisany przez obie strony. 

6. Przez wady przedmiotu umowy rozumie się także niekompletność dostarczanej odzieży , którą wskazano w 
ofercie. 

§ 4 Wartość umowy i warunki płatności 
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto  ......................zł, (słownie: 

..................................................) w tym należny podatek VAT. 



            

 
                                                                                                
 
2. Kwota, o której mowa w ust.1 odpowiada pełnemu zakresowi przedmiotu zamówienia objętego niniejszą 

umową. Zawiera ona wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, w tym koszty 
transportu do miejsc określonych w § 3 ust.1.  

3. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego (bez uwag) protokół odbioru 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust.3. 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie będzie ceną obowiązującą przez cały okres ważności umowy i 

nie będzie podlegała zmianom, chyba że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego i zostały 
przewidziane w niniejszej umowie. 

7. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonywać przelewu wierzytelności 
wynikających z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 
§ 5 Odpowiedzialność za wady towaru 

 
1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji jakości dostarczonego towaru licząc od dnia podpisania bez uwag protokołu 

odbioru.   
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad  w ciągu 3 dni 

roboczych od zgłoszenia wadliwości przedmiotu umowy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o usterkach 
faxem lub drogą elektroniczną. 

3. Jeśli Wykonawca wykonując swoje obowiązki dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz 
wolną od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 

4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi 
za wady. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady rzeczy. 

5. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady. 
 

§ 6 Kontakt między stronami i osoby uczestniczące w realizacji umowy 
 

1. Osobami upoważnionymi do stałych kontaktów w ramach wykonywania niniejszej umowy, tj. uprawnionych 
do dokonywania uzgodnień techniczno-organizacyjnych we wszystkich 
sprawach dotyczących prawidłowego wykonywania umowy, w tym także dokonywania odbioru dostarczanego 
sprzętu są: 

Ze strony Wykonawcy: 
Imię, Nazwisko: ........................................ 
adres e-mail:............................................ 

Ze strony Zamawiającego: 
Imię, Nazwisko: Magdalena Muraczko 
adres e-mail: muraszko@gminaostroda.pl 
 

2. Wszelkie pisma i oświadczenia związane z wykonaniem przedmiotu umowy będą sporządzone na piśmie, 
pod rygorem nieważności. 

3. Zawiadomienia dla Zamawiającego będą przesyłane na adres: Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,  
      14-100 Ostróda 
4. Zawiadomienia dla Wykonawcy będą przesyłane na adres: ..................................................... 
5. O każdej zmianie adresu Wykonawca/Zamawiający zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego/Wykonawcę, pod rygorem uznania za prawidłowo doręczone pism wysłanych na ostatnio 
podany adres. 

6. Nieodebrane listy polecone, dotyczące spraw związanych z wykonaniem niniejszej umowy wysłane przez 
Zamawiającego/Wykonawcę na wskazany wyżej adres z uwzględnieniem uwag dotyczących jego zmian, 
traktowane będą w skutkach dla umowy jako doręczone prawidłowo. 

 
§ 7 Kary umowne 

 



            

 
                                                                                                
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w 

wysokości 0,3% kwoty brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy. Taka sama kara będzie 
przysługiwać Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki po upływie terminu na dostarczenie rzeczy wolnych 
od wad. 

2. W przypadku odstąpienia od realizacji niniejszej umowy przez Zamawiającego, które nastąpi z winy 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% 
wartości umowy brutto. 

3. W przypadku opóźnienia w płatnościach w wyznaczonym terminie, Zamawiający zapłaci za każdy dzień 
opóźnienia odsetki ustawowe za opóźnienie. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wszelkie 
zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne. 

 
 

§ 8 Zmiany Umowy 
 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i nowych postanowień do niniejszej umowy możliwe jest tylko w 
granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych . 

3. W przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a 
także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym 
zakresie. 

4. Dopuszcza się zmianę terminów realizacji niniejszej umowy, o których mowa w § 2. Terminy realizacji 
przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) 
mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia. W takim przypadku termin realizacji 
będzie przesunięty o czas działania siły wyższej i czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, 

5. Dopuszcza się zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian będzie następstwem zmian 
wprowadzonych  w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności 
Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na 
realizację zamówienia; 
6. Dopuszcza się zmiany  umowy, gdy konieczność wprowadzenia  tych zmian będzie następstwem zmian 
wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  lub wytycznych i 
zaleceń, Instytucji Zarządzającej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości; 
7. Dopuszcza się zmianę wartości umowy określonej w § 4 ust. 1, jeśli zmiany te będą korzystne dla 

Zamawiającego, w następujących przypadkach: 
1) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę specjalnych rabatów, 
2) w przypadku obniżenia ceny przez producenta 

w takich przypadkach wartość umowy zostanie odpowiednio zmniejszona. Dopuszcza się także 
wprowadzenie zmian do umowy, dotyczących zmiany wartości brutto zamówienia w przypadku zmiany 
urzędowej stawki podatku VAT (wartość netto zamówienia pozostaje bez zmian). 

8. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub 
dystrybucji Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu zamówienia na produkt o parametrach  nie 
gorszych niż  zaproponowane w ofercie. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny 
ofertowej i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego 
pisemnie, iż produkt opisany w § 1 niniejszej umowy został wycofany z produkcji lub dystrybucji.  
9. Dopuszcza się zmiany adresów do korespondencji ( w tym e-mail) oraz numerów telefonów i faksów 

kontaktowych. W takich przypadkach Zamawiający i Wykonawca przekażą sobie wzajemnie stosowne 
informacje. 

10. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym, że ostateczna decyzja co do 
wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 
11. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi 
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń 
Wykonawcy do ich dokonania. 
12. Zmiany dokonane z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu są nieważne z mocy przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 



            

 
                                                                                                
 

 
                                                                           § 9 Odstąpienie od umowy 
 

1. 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 państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonanej prawidłowo części umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości: 

1) o każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania dostaw, w tym wykonania w sposób 
wadliwy, sprzeczny z umową lub w innych przypadkach nienależytego wykonywania umowy; 
2) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny; 
3) rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu lub w innych przypadkach zakończenia realizacji 
projektu przed upływem terminu określonego w § 2 umowy.  
4) Jeżeli opóźnienie w dostawie przekracza 7 dni. 

3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia.  

 
§ 10 Rozstrzyganie sporów 

 

1. Wszelkie spory będzie rozstrzygał będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy  
oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 11 Pozostałe postanowienia 

 
1. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem i odbiorem przedmiotu umowy obciążają 
przedstawicieli jednostek wymienionych  § 3 ust. 1. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia (aneksy) niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności- formy 
pisemnej. 
3. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy poddaje się pod rozstrzygnięcie Sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla Zleceniodawcy. 

 
                           WYKONAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY                                                               


