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Załącznik nr 3 

 

 

 

  

 

UMOWA nr ………… 2021 

 

Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej  

im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 Białośliwie. 

zawarta w dniu ………….. 2021 r. w Białośliwiu  

pomiędzy:  

Gminą Białośliwie ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie NIP 764-26-13-133 

 w imieniu której działa:  

Zofia Boć-Sosnowska dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wiktora Kaji z siedzibą przy                

ul. 4 Stycznia 8 89-340 Białośliwie 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym  

a:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………. 

zwanym w dalszych części umowy Wykonawcą. 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z dnia …………..2021 

r.  
została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1 
 

 Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, instalacji 

konfiguracji oraz uruchomienia systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej im. 

Wiktora Kaji w Białośliwiu oraz przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonego sprzętu     

– zgodnie z przedstawioną ofertą z dnia …………………………………… oraz świadczenia 

usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych. 
 

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy                                      

             w nieprzekraczalnym do dnia …………………………..2021 r.  
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2. Termin wykonania umowy ulega zawieszeniu w przypadku, gdy realizacja umowy 

zostanie wstrzymana wskutek działania siły wyższej. 

 

§ 3 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości brutto …………………….. (słownie: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

Zgodnie z przedstawioną ofertą cenową. 

 

2. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy płatne będzie po podpisaniu 

przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru wolnego od jakichkolwiek 

uwag. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podstawie faktury i protokołu odbioru na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach w terminie 14 dni od 

otrzymania faktury. 

4. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez 

Zamawiającego. 

5. W przypadku zwłoki w płatności faktury, Wykonawca ma prawo naliczać odsetki        

w wysokości ustawowej. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrąceń kar umownych naliczanych przez 

Zamawiającego z wynagrodzenia należytego Wykonawcy. 

7. Wystawiona Faktura VAT w polu Nabywca musi zawierać dane Gminy Białośliwie, 

jako podatnika VAT, tj. następujące dane:  
 

Gmina Białośliwie  
ul. Ks. Kordeckiego 1  
89-340 Białośliwie  
NIP 764-26-13-133 
Natomiast w polu Odbiorca musi zawierać dane Zamawiającego, jako odbiorcy 

dostaw, tj. następujące dane:  
 

Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji  
ul. 4 Stycznia 8  
89-340 Białośliwie  
 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o właściwościach zgodnych           

z złożoną ofertą do siedziby Zamawiającego. 

2. Koszty załadunku, transportu, rozładunku, wniesienia oraz ubezpieczenia na okres 

montażu i instalacji obciążają Wykonawcę. 

 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………………… miesięcy gwarancji od dnia 

podpisania protokołu odbioru. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia serwisu gwarancyjnego sprzętu przez 

własne punkty serwisowe lub punkty serwisowe innych podmiotów działających        

w tym zakresie na jego rzecz na terenie całego kraju. 

3. Strony ustalają następującą metodę zgłaszania awarii e-mailem na adres: 

………………………………………….. Zgłoszenie zawierać będzie wstępny opis 

uszkodzenia. Podjęcie działań serwisowych w siedzibie Zamawiającego nie może 

przekroczyć 5 dni roboczych. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca na własny koszt zobowiązany będzie do 

dostarczenia sprzętu do serwisu, jego odbioru i dostarczenia Zamawiającemu po 

wykonaniu naprawy. 

5. W przypadku uszkodzeń mechanicznych lub wynikających z nieprawidłowego 

użytkowania kosztami transportu i naprawy zostanie obciążony Zamawiający. 

 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kar umowne w przypadku: 

a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki, 

liczony od dnia następnego po upływie terminu wykonania zamówienia, 

b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 

2. Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych w przypadku wystąpienia 

uzasadnionej potrzeby przesunięcia terminu realizacji zamówienia, ustalonego z 

Zamawiającym         w trakcie realizacji umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny               

z umową, Zamawiający będzie mógł wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu 

wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po  bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy. 

Wykonawca jest wówczas zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego karę 

umowną określoną w ust. 1 lit. b). 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy    

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto. 

 

 

§ 7 

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi       

za wady przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
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§ 10 

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego w terminie 14 dni o każdej 

zmianie adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym.  

3. Zamawiający zastrzega sobie, że pisma kierowane do Wykonawcy na ostatni znany mu 

adres uważa się za skutecznie doręczone z dniem powtórnego zawiadomienia o możliwości 

odbioru pisma albo zwrotu przez pocztę z adnotacją o nieskuteczności doręczenia.  

 

§ 11 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  

2. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym egzemplarz 

otrzymuje Wykonawca, jeden egzemplarz umowy otrzymuje Zamawiający.  

 

 

 

 

 

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

         Zamawiający                                                                            Wykonawca 

 


