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 Załącznik nr 9 do SIWZ 

 WZÓR 

 

UMOWA Nr ………../2015/SZ 
 

Zakup i dostawa plotera, oprogramowania i tonerów  
w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy”  
realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach  

współfinansowanego przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
zawarta w dniu …………………… pomiędzy: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą w Białobrzegach  

ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi  

NIP 7981168279     REGON 000198692 

zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Panią Iwonę Matysiak   
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach 

a 

…………………………………………….. z siedzibą w ……………………………….. 

NIP ………………….    REGON ……………………… 

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 € nie przekraczającej 
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy                              
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047                
i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) została zawarta umowa 
następującej treści: 

 

§ 1 
1. Przedmiot zamówienia – zakup i dostawa plotera, oprogramowania i tonerów w ramach 
projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy Priorytet IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na warunkach 
zgodnych z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i specyfikacjami technicznymi 
(załącznik nr 1, 2 i 3) oraz ofertą z dnia …………………………. złożoną w postępowaniu            
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZSP-
PN1/03/2015/SZ. 
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Lp. Nazwa sprzętu Parametry techniczne  
oferowanego towaru Jednostka miary Ilość 

1. Ploter Szczegółowo określone  
w Załączniku nr 1 do SIWZ sztuka 1 

2. Oprogramowanie do 
tworzenia grafiki 

Szczegółowo określone  
w Załączniku nr 2 do SIWZ sztuka 8 

3. Toner do urządzenia 
wielofunkcyjnego 

Szczegółowo określone  
w Załączniku nr 3 do SIWZ sztuka 6 

 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Dostarczenia sprzętu zgodnego, tzn. równoważnego lub o wyższych parametrach 
technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załącznikach nr 1, 2 i 3 
do SIWZ.  

b) Zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport            
i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek oraz wszelkich innych 
usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, takich jak 
instalacja, uruchomienie, pomoc techniczna oraz serwis gwarancyjny. 

c) Dostawy towaru do siedziby Zamawiającego, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych          
ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi. 

d) Dostarczenia sprzętu fabrycznie nowego, nierekondycjonowanego, 
niepowystawowego, w stanie kompletnym tj. gwarantującym uruchomienie                         
go oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów. 

e) Udzielenia pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt wymieniony w Załączniku nr 1              
do SIWZ na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru jakościowo – ilościowego sprzętu. 

f) Dostarczenia przedmiotu umowy wraz z oprogramowaniem, dokumentami licencji                       
do oprogramowania, instrukcjami obsługi oraz dokumentacją techniczną w języku 
polskim. 

g) Realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 8 maja 2015 roku. 
h) Poddania się kontroli przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 

Programów Unijnych jako Instytucji Pośredniczącej II Stopnia oraz inne uprawnione 
podmioty w zakresie prawidłowości realizacji projektu Specjalizacja zawodowa – 
sukcesem na rynku pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

i) Przechowywania oryginalnych dokumentów związanych z realizacją dostawy będącej 
przedmiotem zamówienia do 31.12.2020 r. w sposób zapewniający dostępność, 
poufność i bezpieczeństwo. Jednostki kontrolujące przedmiot umowy winny mieć 
dostęp do dokumentacji w zakresie przeprowadzonej dostawy będącej przedmiotem 
umowy. 

j) W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
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k) Wykonawca zapewni kontrolującym prawo wglądu we wszystkie dokumenty 
związane z realizacją dostawy przez cały okres ich przechowywania, tj. do dnia 
31.12.2020 r. 

l) Przedstawiania na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji                            
i wyjaśnień    związanych z realizacją dostawy, w terminie określonym w wezwaniu. 

 

§ 3 
1. Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony ploter na okres 
………………………… licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
ilościowo – jakościowego sprzętu. 

2. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady               
oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania. 

3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony będzie na terenie Polski w miejscu 
użytkowania sprzętu. 

4. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w następnym dniu roboczym od zgłoszenia 
awarii. 

5. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte – niezwłocznie w miejscu 
użytkowania sprzętu – nie później niż 3 dni robocze od zgłoszenia uszkodzenia. Za dni 
robocze uważa się wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych. 

6. Termin 3 dni roboczych liczony jest: 

a) dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze do godziny 12.00 – od dnia zgłoszenia, 
b) dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze po godzinie 12.00 – od następnego dnia 

roboczego, 
c) dla zgłoszeń dokonanych w dni nierobocze – od najbliższego dnia roboczego. 

7. W przypadku, gdy przewidywany czas naprawy sprzętu będzie dłuższy, Wykonawca 
zobowiązuje się bezpłatnie dostarczyć zamiennie na czas naprawy sprzęt wolny od wad o nie 
gorszych parametrach technicznych. W przypadkach szczególnie istotnych                                  
dla Zamawiającego, Wykonawca udostępni sprzęt zastępczy natychmiast, na cały okres                 
od przyjęcia zgłoszenia do wykonania naprawy. 
8. W przypadku przedłużenia się naprawy powyżej 14 dni, Zamawiającemu służy prawo 
wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie kolejnych 3 dni. 
9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy sprzętu.  
10. Wady sprzętu będą zgłaszane na adres podany w karcie gwarancyjnej. Zgłaszający 
obowiązany jest poinformować serwis Wykonawcy o godzinach dostępności sprzętu. 
11. Zgłoszenia uszkodzeń/wad będą przyjmowane codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00. 

 
§ 4 

1. Za przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

netto: ……………………………………………………………………………….. zł słownie: 
…………………………………………………………………………………………………... 
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VAT: ……………………………………………………………………………….. zł słownie: 
…………………………………………………………………………………………………... 

brutto: ………………………………………………………………………………. zł słownie: 
…………………………………………………………………………………………………... 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane                    
z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia                  
na czas transportu, instalacji, świadczenia usług serwisu gwarancyjnego oraz wszelkie 
należne opłaty i podatki, w tym podatek VAT. 

3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za przedmiot umowy po podpisaniu 
przez strony bez zastrzeżeń protokołu ilościowo – jakościowego. Faktura powinna być 
wystawiona na: Powiat Białobrzeski/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach,                    
ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi NIP 798-116-82-79. Zamawiający wymaga,                    
by poszczególne pozycje wchodzące w skład zamówienia były na fakturze wyszczególnione. 

4. Należności z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy w wciągu 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT                    
do siedziby Zamawiającego.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający wpłaci na rachunek bankowy 
Wykonawcy nie wcześniej niż po otrzymaniu dofinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego na wyodrębnione konto projektu. 

 
§ 5 

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy. 

 2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 
jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:  

a) za zwłokę w dostarczeniu kompletnego sprzętu w wysokości 0,1% wartości 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) w przypadku niedotrzymania 14-dniowego terminu naprawy gwarancyjnej                       
lub niedostarczenie sprzętu zamiennego w terminie ……… od dnia przyjęcia 
zgłoszenia – 0,5% wartości sprzętu objętego naprawą za każdy dzień zwłoki, 
maksymalnie do 50% wartości sprzętu, 

c) za odstąpienie od wykonanie umowy z przyczyn występujących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

             § 6 
 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie: 

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 
zawiadamiając o tym na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
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powyższych okolicznościach, 

b) opóźnienia w dostawie sprzętu przekraczającej 14 dni. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

  

§ 7 
1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą jest                      

p. Iwona Matysiak – Dyrektor ZSP oraz p. Renata Korczak – Koordynator projektu,                
tel. 48/ 613 27 10 w godzinach pracy Zamawiającego. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, z którym będą prowadzone bieżące ustalenia na temat 
realizacji zamówienia jest: …………………………………………………………….    
tel. ………………………….  

 

§ 8 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 9 
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy            
dla siedziby Zamawiającego Sąd powszechny. 

 

§ 10 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 

 

    ZAMAWIAJ ĄCY                                                                      WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
         akceptacja  
    Głównej Księgowej 


