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UMOWA  NR  ………………………………. 
 

zawarta w dniu ……………………… w Nowym Dworze Mazowieckim, pomiędzy Powiatem 
Nowodworskim – Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 z siedzibą w: 05-100 Nowy Dwór 
Mazowiecki, ul. Górska 39, reprezentowanym przez: 
   
Dyrektora - ………………………………….. 
 
przy kontrasygnacie – ……………………………… 
 
zwanym dalej „Zamawiającym”,   
 
a firmą: …………………………………………………………….  
z siedzibą w : …………………………………………………………………. 
zaewidencjonowaną / wpisaną do: ……………………………………, 
reprezentowaną przez: ……………………………………………………. 
 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
 
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania w sprawie udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  
art. 39 - 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.), 
znak sprawy: ZSZ1.26.3.2017 
 

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na dostawę  

wyposażenia warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1  
w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie wyposażenia pracowni 
budownictwa (zapis dotyczy części 1 zamówienia), lub: 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na dostawę  
wyposażenia warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1  
w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie wyposażenia laboratorium 
budowlanego oraz pracowni geodezji budowlanej (zapis dotyczy części 2 zamówienia). 

2. Urządzenia stanowiące przedmiot dostawy, o której mowa w ust. 1, odpowiadają 
parametrom technicznym wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia postępowania przetargowego oznaczonego znakiem sprawy: 
ZSZ1.26.3.2017 oraz są zgodne z ofertą Wykonawcy złożoną w tym postępowaniu. Opis 
przedmiotu zamówienia oraz kserokopia formularza ofertowego Wykonawcy stanowią 
załączniki nr 1 – 2 do umowy. 

3. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być nieużywany, fabrycznie nowy,  
z żaden sposób nieuszkodzony. 

§ 2 
 
1. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy 

do siedziby Zamawiającego, tj. Zespół Szkół Zawodowych nr 1, 05 – 100 Nowy Dwór 
Mazowiecki, ul. Górska 39, budynek nowych warsztatów szkolnych. 

2. Dostawa odbędzie się transportem Wykonawcy, na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność.  
3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji 

wydawanej przez producenta oraz kartami gwarancyjnymi lub dokumentami 
równoważnymi.  

4. W zakres realizacji umowy wchodzi szkolenie młodzieży w ilości 20 osób z obsługi agregatu 
tynkarskiego. Szkolenie odbędzie się w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostawy urządzenia 
do siedziby Zamawiającego. Szkolenie zrealizowane zostanie w ramach ceny za 
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przedmiotowe urządzenie i nie podlega dodatkowej płatności przez Zamawiającego (zapis 

dotyczy części 1 zamówienia).  
§ 3 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego w formie dokumentowej  

o przewidywanym terminie dostarczenia sprzętu objętego umową do siedziby 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dokonać przedmiotowego powiadomienia              
z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed przewidywanym terminem dostawy. 

2. Jeżeli Wykonawca będzie dostarczał sprzęt objęty umową partiami, wówczas 
powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić przed każdym dostarczeniem 
danej partii sprzętu.  

3. Każda dostawa sprzętu do siedziby Zamawiającego potwierdzana będzie protokołem 
dostawy, w którym wskazane zostaną następujące dane: 

1) nazwa urządzenia, 
2) producent urządzenia, 
3) model / symbol urządzenia, 
4) ilość dostarczonych sztuk. 

4. Po dostarczeniu całego sprzętu wchodzącego w zakres zamówienia, Wykonawca ma 
obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy 
do siedziby Zamawiającego ostatniego elementu zamówienia, zgłosić Zamawiającemu 
gotowość do odbioru sprzętu w formie dokumentowej. 

5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, musi zostać dokonane przez Wykonawcę najpóźniej 
do końca dnia, w którym upływa termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, 
wyznaczony zgodnie z § 4. 

6. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający – w formie dokumentowej 
– powiadomi Wykonawcę o terminie odbioru wskazując dzień i godzinę rozpoczęcia odbioru. 

7. Czynności odbioru przeprowadzą przedstawiciele Zamawiającego w obecności 
przedstawiciela Wykonawcy. 

8. W ramach czynności odbioru do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) sprawdzenie, czy ilość i parametry poszczególnych elementów przedmiotu 

zamówienia są zgodne z umową, 
2) sprowadzenie, czy dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, nie nosi śladów 

uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, 
3) przeprowadzi próbne uruchomienie (test) dostarczonego sprzętu w zakresie losowo 

wybranych funkcjonalności. 
9. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt dostarczony przez Wykonawcę jest niezgodny  

z umową, nosi ślady wcześniejszego użytkowania, jest uszkodzony lub niesprawny, 
Zamawiający odmówi odbioru, wskazując w protokole przyczyny dokonania odmowy oraz 
wyznaczy Wykonawcy termin na dostarczenie sprzętu wolnego od wad. Do odbioru nowo 
dostarczonego sprzętu mają odpowiednio zastosowanie postanowienia ust. 4 – 8. 

10. Odbiór sprzętu przez Zamawiającego potwierdzony zostanie protokołem odbioru 
końcowego. 

11. Prawo własności dostarczonego sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania 
protokołu, o którym mowa w ust. 10. 

12. Przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 potwierdzone 
zostanie stosownym protokołem wykonania szkolenia, który wraz z protokołem, o którym 
mowa w ust. 10, stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę (zapis dotyczy 
części 1 zamówienia), lub: 
Protokół, o którym mowa w ust. 10, stanowi podstawę do wystawienia faktury przez 
Wykonawcę (zapis dotyczy części 2 zamówienia). 

 
§ 4 

 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot niniejszej umowy do dnia 10.01.2018r. 
(zapis dotyczy części 1 zamówienia), lub: 
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Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot niniejszej umowy do dnia 02.02.2018r. 
(zapis dotyczy części 2 zamówienia). 

§ 5 
 
1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi …………… zł brutto 

(słownie: ……………………………………………………..), zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy 

z tytułu realizacji umowy. 
3. Zamawiający dokona płatności za wykonany przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty 

dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta bankowego 

Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, 
na który Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty z tytułu realizacji umowy przez 
Wykonawcę: ………………………………………………………….. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę na następujące dane Zamawiającego: 
1) Nabywca: Powiat Nowodworski, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05 – 100 Nowy 

Dwór Mazowiecki, NIP: 531-168-89-75. 
2) Odbiorca: Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Górska 39, 05 – 100 Nowy Dwór 

Mazowiecki, NIP: 531-10-04-994. 
 

§ 6 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony  

w ramach realizacji niniejszej umowy sprzęt zgodnie z terminami zawartymi  
w załącznikach nr 1 i 2 do umowy. Wskazany w załącznikach nr 1 i 2 termin gwarancji 
odpowiada terminowi rękojmi za wady. 

2. Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji zawierają karty gwarancyjne, 
dokumenty wobec nich równoważne lub są one weryfikowalne na stronie internetowej 
producenta na podstawie numeru seryjnego dostarczonego sprzętu. 

3. Terminy gwarancji i rękojmi za wady rozpoczynają swój bieg od podpisania przez Strony 
umowy protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 10 umowy. 

4. W okresie obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany 
jest świadczyć Zamawiającemu usługi serwisowe sprzętu objętego umową. 

5. Usługi serwisowe, o których mowa w ust. 4 świadczone są przez Wykonawcę bezpłatnie. 
6. Czas reakcji serwisu w odniesieniu do następujących urządzeń:  

1) młotowiertarka 3-funkcyjna SDS-Plus z silnikiem bezszczotkowym (typ I),  
2) młotowiertarka 3-funkcyjna SDS-Plus z silnikiem bezszczotkowym (typ II),  
3) kompaktowa wiertarko – wkrętarka z udarem,   
4) wkrętarka akumulatorowa, 
5) wkrętarka do płyt G-K, 
6) wyrzynarka, 
7) ukośnica stołowa, 
8) szlifierka kątowa 125 mm, 
9) piła posuwowa (piła szablowa), 
10) wiertarka kątowa, 
11) wibrator (zagęszczacz) do betonu, 
12) strug, 
13)  narzędzie oscylacyjne Multi Tool, 
14) ręczna przecinarka do płytek ceramicznych na mokro, 
15) agregat prądotwórczy, 
16) szlifierka do gipsu, gładzi, tynków, 
17) mieszarka, 
18) mieszarka stacjonarna rotacyjna, 
19) agregat tynkarski, 
20) agregat malarsko – szpachlarski, (zapis dotyczy części 1 zamówienia), lub: 
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1) wstrząsarka wraz z zestawem sit normowych do analizy sitowej, 
2) zestaw niwelacyjny, 
3) dalmierz, 
4) teodolit optyczny (zapis dotyczy części 2 zamówienia), 

zgodnie z ofertą Wykonawcy ustalony zostaje na ….. dni roboczych. Dla pozostałych 
urządzeń wchodzących w zakres zamówienia serwis realizowany będzie w czasie 
przewidywanym w dokumentach gwarancyjnych lub dokumentach wobec nich 
równoważnych. 

7. Przez czas reakcji serwisu, o którym mowa w ust. 6, rozumie się okres od momentu 
otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia serwisowego od Zamawiającego do momentu 
podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę. Przez rozpoczęcie 
czynności diagnostycznych rozumie się: 

1) nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem maila przez 
przedstawiciela Wykonawcy z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu 
wskazówek dalszego postępowania, 

2) wykonanie czynności zmierzających do usunięcia awarii / usterki przez 
przedstawiciela Wykonawcy. 

8. Dla potrzeb ustalenia czasu reakcji serwisu na dane zgłoszenie Zamawiającego nie będzie 
brana pod uwagę sobota. Sobota będzie traktowana jako dzień wolny od pracy. 

9. Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy nieprawidłowe działanie sprzętu dostarczonego  
w ramach realizacji umowy na następujący adres e-mail: …………………………………. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu z Zamawiającym w sprawie obsługi zgłoszeń 
serwisowych na adres e-mail: …………………….. lub nr telefonu: …………………………………. 

11. W przypadku, gdy dany sprzęt w okresie gwarancji i rękojmi za wady będzie naprawiany 
co najmniej 3 razy lub jego naprawa okaże się niemożliwa z przyczyn technicznych, 
Zamawiającemu będzie przysługiwać wymiana tego sprzętu na nowy, odpowiadający 
sprzętowi zaoferowanemu przez Wykonawcę, o parametrach nie gorszych niż deklarowane 
przez Wykonawcę w ofercie i spełniający minimalne wymogi Zamawiającego określone  
w załącznikach nr 1 i 2 do umowy.   

 
§ 7 

 
1. W przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. części wykonanej do dnia 
powzięcia wiadomości o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących 
przypadkach: 

1) Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4  
i zwłoka w jego wykonaniu przekracza co najmniej 7 dni, 

2) w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 9, Wykonawca nie dostarczył nowego 
sprzętu, wolnego od wad fizycznych w wyznaczonym terminie i zwłoka w jego 
dostarczeniu przekracza co najmniej 7 dni, 

3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku 
Wykonawcy lub znacznej jego części, oraz nastąpiło złożenie wniosku o ogłoszenie 
upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego następnego dnia po dniu, w którym miało miejsce wyżej wskazane 
wydarzenie, 

4) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji 
przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury przez okres co najmniej 
1 miesiąca po upływie pierwotnego terminu zapłaty, mimo co najmniej 
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jednokrotnego dodatkowego wezwania skierowanego do Zamawiającego w tym 
zakresie,  

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystąpienia do procedur 
odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy we wskazanym umową terminie. 

4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2 i 3 może być wykonane w terminie 15 dni od dnia 
powzięcia wiedzy o okoliczności uprawniającej do odstąpienia. 

5. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy za porozumieniem Stron w każdym 
czasie.  

6. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie za porozumieniem stron może nastąpić 
wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia. 

 
§ 9 

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne 

naliczone w następujących wypadkach i okolicznościach: 
1) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości brutto zamówienia 
określonej w § 5 ust. 1, 

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% 
wartości brutto zamówienia, określonej w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 4, 

c) w przypadku zwłoki w dostarczeniu nowego sprzętu, wolnego od wad 
fizycznych w wyznaczonym terminie, w przypadku, o którym mowa   
w § 3 ust. 9, w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, określonej  
w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie 
terminu wyznaczonego na ponowną dostawę, 

d) w przypadku zwłoki w podjęciu czynności serwisowych, o których mowa  
w § 6 ust. 4, w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia, określonej 
w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc dni robocze (nie uwzględniając 
sobót), od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 6 ust. 6. 

2) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną, w wysokości 10% 
wartości brutto zamówienia określonej w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia od 
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur dostarczanych 
przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. W przypadku, gdy wysokość kar umownych nie pokryje szkody Zamawiającego, 
Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach 
ogólnych.  

§ 10 
 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
wskazuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zmieniona w stosunku 
do treści złożonej oferty w sposób istotny w następujących przypadkach:  

1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku niemożliwości wykonania jej 
przedmiotu w terminie nią przewidzianym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 
i Zamawiającego w szczególności o charakterze prawnym, organizacyjnym, 
technicznym, kadrowym, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, czy 
też w sytuacji działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 
umowy w terminie nią przewidzianym oraz dokonywania zmian umowy na mocy 
art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, o ile będzie miało 
to wpływ na termin wykonania zamówienia; przy czym wszelkie zmiany terminu 
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realizacji umowy muszą uwzględniać czas trwania przyczyny powodującej 
konieczność dokonania jego zmiany; termin realizacji umowy może zatem ulec 
przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania przyczyny powodującej 
konieczność jego zmiany, 

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmian przepisów prawa, w tym,  
w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, kiedy to wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym 
zakresie, z tym że niezmienna pozostanie wartość netto przedmiotu umowy, 

3) zmiany oferowanych urządzeń na inne, o parametrach nie gorszych niż 
deklarowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających minimalne wymagania 
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami załączników nr 1 i 2 do umowy,  
w sytuacji wycofania oferowanych urządzeń z produkcji lub braku ich dostępności 
na rynku w okresie realizacji umowy; zmiana taka może zostać dokonana wyłącznie 
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

2. Zmiany, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych 
(w tym zmiany wynagrodzenia Wykonawcy), dokonywane są po spełnieniu wymogów 
wskazanych w przedmiotowej ustawie i na zasadach w niej określonych.  

3. Wprowadzane zmiany wymagają pisemnego uzasadnienia Strony wnioskującej o ich 
wprowadzenie. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 11 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Spory powstałe na tle postanowień niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 12 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
 
Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 
2. Kserokopia formularza ofertowego Wykonawcy wraz z kserokopią opisu 

dostarczanych urządzeń. 
3. Kserokopie dokumentów ubezpieczeniowych Wykonawcy. 

 
 

   Zamawiający:            Wykonawca: 
 
 
 

1. ……………………………..    1. ………………………………. 
 
 

 
2. ……………………………..    2. ……………………………….. 

 
 
 


