
 

UMOWA nr …… /SPJ/2019 

zawarta w dniu ………. 2019 r.  w Jabłonnie pomiędzy: 

 Gminą Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna w imieniu której działa Szkoła 

Podstawowa im. Armii Krajowej, ul. Szkolna 2, 05-110 Jabłonna reprezentowana przez 

Jolantę Braun – Dyrektora Szkoły,  

zwaną  w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a firmą:   

…………………………………………………………………………………………………

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

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania, zgodnie z art. 4 pkt. 8 

ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579              

z późn. zm. ) została zawarta umowa o poniższej treści: 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, oraz montaż systemu monitoringu w Szkole 

Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie, ul. Szkolna 2, 05-110 Jabłonna wg 

oferty załącznik nr 1 stanowiący integralną część umowy: 

2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, oraz muszą posiadać niezbędne instrukcje                

i gwarancję w języku polskim. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę, wniesienie, montaż, podłączenie oraz 

uruchomienie systemu monitoring w  terminie do 45 dni od dnia podpisania Umowy. 

4. Terminy dostawy i montaż nagłośnienia powinien  być uzgodniony z Zamawiającym . 

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem na swój koszt sprzętu         

niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 

 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi        

przepisami  BHP i POŻ.  

 

§3 

 

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w §1, Strony ustalają na kwotę netto: ……………zł        

(słownie: …………….……………………………………………….) plus należny podatek 

VAT co daje kwotę brutto …………… (słownie: 

…………………………………………………) 

2. Wartość przedmiotu umowy brutto obejmuje wszelkie koszty z uwzględnieniem podatku od  

towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów opakowania oraz 

ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowanych z uwzględnieniem kosztów dostawy 

(transportu), wniesienia, montażu, podłączenia oraz uruchomienia. 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisanie przez 

przedstawiciela Zamawiającego  protokołów odbioru jakościowego i ilościowego przedmiotu 

umowy bez zastrzeżeń. 

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:  

        - Nabywca: Gmina Jabłonna ul. Modlińska 152 05-110 Jabłonna NIP: 536-177-15-14, 



         - Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej ul. Szkolna 2 05-110 Jabłonna   

5. Płatność za zrealizowanie przedmiotu umowy, będzie dokonana na rzecz  Wykonawcy przelewem 

wskazanych numerem konta  na fakturze w terminie do 14 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego  poprawnie wystawionej faktury VAT. 

6.   Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie przedmiotu umowy. 

7.    Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

 

§4  

1. Wykonawca udziela gwarancji na oferowany sprzęt  na okres ……. miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się od daty zakończenia prac związanych z montażem             

i uruchomieniem systemu monitoring. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania zgłoszonych 

awarii, uszkodzeń i usterek. 

4. Czas usunięcia awarii, uszkodzenia, usterki wynosi 48 godzin od chwili zgłoszenia 

Wykonawcy. 

5. Gwarancja na naprawiony sprzęt zostanie przedłużona o czas trwania naprawy. 

6. Zgłoszenie uszkodzeń, usterek i  błędów dokonywane będą przez Zamawiającego na numer  

telefonu Wykonawcy  …………. lub za pomocą e-mail Wykonawcy …………….  .            

 

§5 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które 

odpowiada Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po 

jego stronie Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

5% łącznej wartości zamówienia brutto określonej w § 3 ust. 1.  

 

2. W razie wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie o którym mowa § 1 ust. 

3, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wysokości 0,2 % 

wartości brutto nie zrealizowanej części umowy, za każdy dzień zwłoki. 

 

§6 

1. Zamawiający zastrzega sobie – w okresie obowiązywania umowy – prawo odstąpienia od umowy  

w przypadku gdy Wykonawca w sposób zawiniony i rażący naruszy warunki umowy i nie usunie 

tego naruszenia pomimo wcześniejszego wezwania w terminie w nim wyznaczonym, nie krótszym 

niż 5 dni, z uwzględnieniem § 5 ust. 1. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, z zastrzeżeniem § 5 

ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem 

Zamawiającego lub Wykonawcy. 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom. 

 

 

 

§7 



Wszelkie zmiany zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie               

w formie aneksu do umowy. 

 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

rozpatrywane przez Sąd Cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

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

       ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

Załącznik: 

1 .Formularz ofertowy nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

Kier. gospodarczy 

Marian Rzepczyński 


