
 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SWZ  
 

 UMOWA Nr ………..  

 

 

  W dniu …………………..……… r. w Sieradzu pomiędzy: Województwo Łódzkie / Zespół Szkół    

i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu zwanym dalej „Zamawiającym”                 
i reprezentowanym przez: 
 

Panią Monikę Szczepaniak -  Dyrektora Zespołu 
 
a: ................................................................. (NIP: ................................), zwanym dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 

 
1. Wykonawca, w wyniku wygrania postępowania w trybie podstawowym przyjmuje do wykonania 

zamówienie pn. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych w Zespole 

Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu – część nr 1 zamówienia: 

dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, urządzeń wielofunkcyjnych i osprzętu 

komputerowego (CPV: 30213300-8 Komputer biurkowy, 30213100-6 Komputery przenośne, 38652100-1 
Projektory, 30232110-8 Drukarki laserowe, 30237200-1 Akcesoria komputerowe) w zakresie szczegółowo 
określonym w dokumentacji postępowania i ofercie Wykonawcy. 
2. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 

Województwa Łódzkiego w Sieradzu w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowców – inwestycją                       

w lepszą przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                         
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach 
działania XI.3. Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe. 
3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określa formularz cenowy 
stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.  
Parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia Zamawiający określił jako minimalne 
wymagania i dopuszcza, aby dostawa objęła przedmiot zamówienia o lepszych parametrach.  
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący śladów uszkodzeń 
zewnętrznych oraz uprzedniego używania. 
5. Wszystkie dostarczane pozycje stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać certyfikat CE, 
zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej oraz 
być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych. Deklaracja zgodności powinna być 
dostarczona wraz z dostawą. Wszystkie pozycje wyposażenia powinny być zgodne z normą BHP. Tam, 
gdzie jest to możliwe, wymagana jest również zgodność wyposażenia z Polską Normą. 
6. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne 
oznakowania producenta. Opakowanie musi posiadać etykietę informacyjną zawierającą minimum 
następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, datę produkcji oraz inne oznakowania 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na opakowaniach muszą znajdować się 
oznakowania i opisy w języku polskim.  
7. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać instrukcję użytkowania opisującą funkcje oraz 
sposób eksploatacji dostarczonych pomocy oraz informacje bezpieczeństwa sformułowane w języku 
polskim (instrukcja obsługi, instrukcja konserwacji itp.) w postaci papierowej lub dostępnej w formie 
elektronicznej.  
8. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wykonany z tworzyw wysokiej jakości, a zawarte                  
w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia dzieci. 
9. Dokumentacja postępowania, formularz cenowy oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część 
niniejszej umowy.  
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§ 2 
 

1. Termin wykonania zamówienia: ……………………. 
2. Zamówienie zostanie uznane za wykonane w terminie, jeżeli przed jego upływem nastąpi podpisania 
przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami § 7 
umowy. 

§ 3 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie umowne określone w ofercie 

Wykonawcy w wysokości:  .......................... złotych brutto (słownie złotych: ..............................................) 
 
kwota netto    -  ........................................... złotych 
 
kwota podatku VAT      -  ........................................... złotych 
 
kwota brutto   - ........................................... złotych 

 
 
2. Dopuszcza się możliwość rezygnacji przez Zamawiającego z części dostaw, których wykonanie stało 
się zbędne lub niekorzystne dla Zamawiającego i zmniejszenia wartości wynagrodzenia umownego z tego 
tytułu, przy czym ograniczenie powyższe nie może prowadzić do obniżenia wartości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy poniżej 50% wynagrodzenia określonego w ust. 1 (minimalna wartość 
wynagrodzenia). 
 

§ 4 

 
1. Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 
Wykonawcę po realizacji przedmiotu zamówienia, w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia. 
2. Należność Wykonawcy zostanie uregulowana w formie polecenia przelewu na jego rachunek bankowy                 
w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty 
strony przyjmują datę obciążenia stosowną kwotą rachunku bankowego Zamawiającego. 

Faktura zostanie wystawiona wg schematu: 
Nabywca: Województwo Łódzkie, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP: 725-17-39-344,  
Odbiorca: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7,  
98-200 Sieradz. 
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo naliczać odsetki 
ustawowe za opóźnienie. 
4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które 
będą wystawione w jego imieniu jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późniejszymi zmianami) prowadzony jest 
rachunek VAT.  
5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na którym ma nastąpić zapłata 
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje 
prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie. Okres 
do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub 
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie 
Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten 
okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 
 

§ 5 

 
1. Wykonawca oświadcza, że: 
* będzie wysyłał Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), zwanej dalej platformą,  
* nie będzie wysyłał Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem 
platformy. 
(* niepotrzebne skreślić) 
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2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wysyłał Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne 
za pośrednictwem platformy, faktura ta musi zawierać w szczególności nazwę zamówienia publicznego 
oraz numer niniejszej umowy. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych w postaci: 
- zlecenia dostawy (zamówienie), 
- awizo dostawy, 
- potwierdzenia odbioru, 
- elektronicznej faktury korygującej, 
- noty księgowej. 
4. Wykonawca, korzystając z możliwości przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za 
pośrednictwem platformy, wpisuje w pole Adresata PEF NIP Zamawiającego (NIP: 725-17-39-344 ). 

 

§ 6 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w pełnej 
zgodzie ze SWZ, postanowieniami umowy oraz formularzem cenowym, a w szczególności do 
kompletnego, rzetelnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy i ponosi za to odpowiedzialność. 
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do budynku Zamawiającego. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę, braki w kompletności lub uszkodzenia dostarczanych 
przedmiotów zamówienia do czasu ich przekazania Zamawiającemu. 
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
przedmiotu zamówienia. 
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego 
zawarte w SWZ, a w szczególności odpowiada wszystkim cechom wymienionym w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

§ 7 

 
1. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru 
końcowego podpisanego przez obie strony i polegać będzie na jego rozpakowaniu, celem stwierdzenia 
zgodności przedmiotu zamówienia z niniejszą umową, SWZ, ofertą i formularzem cenowym.  
W przypadku, gdy dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę częściami, 
sporządzone zostaną odpowiednio protokoły odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego 
przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia wszelkie dokumenty 
wymienione w § 1 umowy. 
3. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, w przypadku stwierdzenia: 
a) niezgodności przedmiotu zamówienia z niniejszą umową, SWZ, ofertą i formularzem cenowym, 
b) braków w dostawie lub w wymaganych dokumentach, 
c) uszkodzenia lub wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia. 
4. W przypadku odmowy odbioru przedmiotu zamówienia z przyczyn określonych w ust. 3 powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy prawidłowego przedmiotu zamówienia w terminie 2 dni 
roboczych od dnia odmowy odbioru – za datę odbioru uważa się wówczas datę odbioru prawidłowo 
zrealizowanej dostawy przedmiotu zamówienia. 
 

§ 8 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia na 
okres wskazany formularzu cenowym i w tym zakresie niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 
Wszelkie koszty związane z udzieleniem gwarancji i zachowaniem jej ważności we wskazanym wyżej 
okresie ponosi Wykonawca. 
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym  licząc od daty sporządzenia protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.   
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli 
reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy – bez utraty gwarancji.  
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§ 9 

 
1. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających  z gwarancji. 
2. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu zamówienia również po okresie rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

 

§ 10 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone procentowo od wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 3 ust. 1: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez Zamawiającego lub Wykonawcę                          
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto, 
b) w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 
0,50% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 
c) w przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji w stosunku do 
terminu określonego w § 8 ust. 4 w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
zwłoki. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wypadku odstąpienia od umowy w całości lub                         
w części  przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający (z wyłączeniem 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktur wystawionych przez 
Wykonawcę bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia, o ile nic 
innego nie wynika z obowiązujących przepisów. 
5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, a do naliczania których na podstawie niniejszej umowy 
uprawniony jest Zamawiający, podlegają sumowaniu. W takim przypadku, maksymalna łączna wysokość 
kar umownych nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy. 
6. W sytuacji odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 
uprawniony jest do dochodzenia nie tylko kary umownej za odstąpienie, ale także wszystkich innych kar 
naliczonych na podstawie niniejszej umowy do chwili odstąpienia. 
 

§ 11 

 
1. Niezależnie od okoliczności wynikających z treści ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej k.c., stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                       
o przyczynie uzasadniającej odstąpienie, tj.: 
- w przypadku, gdy Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy                    
w ustalonym terminie lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich, 
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,  
- w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania 
Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków w odpowiednim terminie 
określonym przez Zamawiającego, 
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
- w razie wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania egzekucyjnego na łączną kwotę odpowiadającą 
20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, 
- utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy, 
- w przypadku, gdy kary umowne naliczone przez Zamawiającego z tytułów wskazanych w § 10 ust. 1 lit. 
b) osiągną łącznie kwotę 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy. 
b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości                  
o przyczynie uzasadniającej odstąpienie, jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce przekraczającej 30 dni                  
z zapłatą wynagrodzenia, za które Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami umowy oraz 
przepisami prawa wystawił fakturę VAT.  
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Przed odstąpieniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając 
dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia 
wezwania.  
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia oraz powinno zawierać 
uzasadnienie 

§ 12 

 
1. Strony zastrzegają możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień 
zawartej umowy. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy 
pisemnej. 
2. Zmiana określenia przedmiotu zamówienia w porównaniu do postanowień SWZ w postępowaniu                       
o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia którego zawarto niniejszą umowę 
możliwa jest jedynie w przypadku gdy prowadzi do jego ograniczenia lub zastosowania rozwiązań 
zamiennych, tj. takich, które nie powodują rozszerzenia określenia przedmiotu zamówienia, prowadzą do 
jego ulepszenia, usprawnienia jego realizacji lub zastosowania materiałów równoważnych. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w art. 455 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z. 2022 r. poz. 1710                                       
z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia 
Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów, 
b) w przypadkach i na warunkach określonych w § 3 ust. 2 umowy. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku wystąpienia 
okoliczności niezależnych od stron umowy, przy czym zmiana ta polegać będzie na przedłużeniu terminu 
wykonania umowy o okres występowania niżej wymienionych okoliczności lub ich skutków: 
a) działanie siły wyższej w rozumieniu § 13 umowy, 
6. Każda ze stron może wystąpić z propozycją zmian postanowień niniejszej umowy. Propozycja musi 
wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian. 
7. Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na 
rzecz osoby trzeciej. 

 

§ 13 

 
1. Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły 
wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń 
epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły 
uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa). 
2. Strona umowy, u której wynikły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest 
obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły 
wyższej.  Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających 
z umowy, zakres umowy, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić. 
3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 
kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z umowy w takim zakresie, w jakim jest to 
możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania 
przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 
4. Obowiązki, których strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania 
siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a 
terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w 
wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar 
umownych. 
5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej 
niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę 
ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem 
natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od upływu 3-
miesięcznego okresu działania siły wyższej, na którą strona się powołuje. 
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§ 14 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz k.c. 
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

  Zamawiający                                                          Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


