
Załącznik nr 5
do Regulaminu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1

określającego procedury udzielania zamówień 
publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

równowartości kwoty 30 000 euro 

Umowa Nr ............... 
zawarta dnia .................................. 

pomiędzy: 
Szkołą Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Sopocie 81-843 ul: Armii Krajowej 50/54
reprezentowaną przez dyrektora szkoły Wojciecha Jankowskiego 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 
firmą: ........................................................................ /wpis do rejestru nr ...................... ….../, 
reprezentowaną przez: ..................................................................................................................…………, 
zwaną dalej Wykonawcą 

§ 1 
Niniejszą umowę zawarto na podstawie                       ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

§ 2 
1.  Zamawiający  zamawia,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zamówienie  na
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
(przedmiot zamówienia) 
2. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi …. lata od terminu wykonania zamówienia, o którym mowa
w § 3. 

§ 3 
1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 2,  w terminie ……. dni  od
podpisania niniejszej umowy/do dnia …………………….. 
2.  Przez  wykonanie  zamówienia  rozumie
się .................................................................................................................. (np. dostarczenie, postawienie do
dyspozycji, przekazanie przedmiotu zamówienia). 

§ 4 
1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi ..................... zł netto + VAT ….% 
(tj. ..................zł) czyli łącznie brutto ..............………..zł (słownie: ....................…zł). 
2. Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o
którym mowa w § 2. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za
prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

§ 5
1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30
dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu
zamówienia podpisany przez obie strony umowy. 
3. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości …% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za 
każdy dzień zwłoki; 

zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości …% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za 
każdy dzień zwłoki, liczonego od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości ….% 
wynagrodzenia określonego w § 4. 



2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy
przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej
kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy. 
3. Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona
szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

§ 7 
W  sprawach  nieunormowanych  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  i  inne
obowiązujące przepisy prawa. 

§ 8 
Wszelkie  zmiany niniejszej  umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności  jedynie  w formie
pisemnej. 

§ 9 
Ewentualne  spory  mogące  wyniknąć  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  przez  sąd
powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

§ 10 
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1 egz. –
Wykonawca, 2 egz. – Zamawiający. 

Zamawiający Wykonawca


