
                                                                

 

 

 
Załącznik nr 3 

do regulaminu udzielania zamówień publicznych 

w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku 

 

 

  wzór umowy 

 

Umowa Nr.............. 

zawarta w dniu ………………….. r. w Ełku, 

 

 

pomiędzy nabywcą Gminą Miasto Ełk z siedzibą w Ełku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 REGON: 

790671076, NIP: 8481825438  

reprezentowaną przez: 

Marka Leszka Sobczaka 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 
………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez ………………………………………………. zwanym w dalszej treści 

umowy „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonania niniejszej umowy na podstawie zapytania 

ofertowego. 

 

§ 1. Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania prac związanych 
z demontażem i zamontowaniem lamp oświetleniowych na boisku Orlik oraz w Sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku 

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w zapytaniu ofertowym oraz 
specyfikacją zamówienia, które są podstawą realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wykonania  Umowę bez zastrzeżeń w umówionych 
terminach i za umówione wynagrodzenie.  

§ 2. Terminy i sposób realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy zgodnie 
ze złożoną ofertą oraz wymogami i parametrami technicznymi określonymi w Zapytaniu a także 
specyfikacją zamówienia 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 
a) termin  realizacji umowy:  do dnia 31.12.2022r. 

3. Strony ustalają, że termin wykonania zamówienia oznacza datę bezusterkowego protokolarnego 
przyjęcia wykonania całości zamówienia („protokół końcowy”) bez uwag. 

§ 3. Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową określoną zgodnie ze 
złożoną ofertą  i  wynosi: ……………….. zł brutto (słownie............................................................zł 
..../100). 

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy. 
3. Wykonawca nie może przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonywać innych cesji 

związanych z realizacją niniejszej umowy. 
4. Płatność za faktury nastąpi przelewem w terminie  do 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wyłącznie na firmowy rachunek bankowy 
Wykonawcy z „białej księgi podatników”, metodą podzielonej płatności. Wskazanie do zapłaty 



                                                                

 

numeru rachunku nieumieszczonego w „białej księdze podatników” spowoduje wstrzymanie 
płatności. W takiej sytuacji termin 14 dni biegnie od daty dostarczenia właściwego numeru 
firmowego rachunku bankowego. 

5. Wykonawca na fakturach umieszcza następujące dane:  
Nabywca: 
Gmina Miasto Ełk 
Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 
19-300 Ełk 
NIP 848 182 54 38 
Odbiorca: 
Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku 
Ul. Kilińskiego 48 
19-300 Ełk 

6. Z tytułu opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za 
opóźnienia w transakcjach handlowych – płatne na żądanie.  

7. Za świadczenie usług gwarancyjnych Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe. 
8. Koszty związane z dystrybucją przedmiotu zamówienia (w tym koszty transportu, także w okresie 

świadczenia usług gwarancyjnych; załadunku, rozładunku) wchodzą w skład ceny ofertowej. 

§ 4. Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Wykonawcy do realizacji niniejszej umowy jest ………………………….. , tel. 
……………………  e-mail ……………………………………… 

2. Przedstawicielem Zamawiającego do realizacji niniejszej umowy jest: Grażyna Sadowska, tel. kont 
87/ 732 60 94, e-mail: kierownik. gospod.sp7@gmail.com 

§ 5. Obowiązki stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) Zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą i Umową. 

 

§ 6. Dostawa, instalacja i odbiór przedmiotu umowy 

1. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy 

2. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego przedmiotu umowy stwierdzono w przedmiocie umowy wady 
lub usterki możliwe do usunięcia, Zamawiający może: 
- dokonać odbioru końcowego przedmiotu umowy określając w nim termin na usunięcie 
stwierdzonych wad lub usterek, 
- odmówić dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. W takim przypadku wykonawca po 
skutecznym usunięciu wad lub usterek określi nowy termin gotowości do odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, zawiadamiając o tym Zamawiającego  celem przeprowadzenia ponownie 
procedury odbioru końcowego. 

 
§ 7. Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres: 24 miesiące. 
2. Powyższe uprawnienia nie wyłączają innych uprawnień  Zamawiającego wynikających z Umowy oraz 

obowiązujących przepisów prawa, w tym uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody 
z powodu wystąpienia wad lub ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie. 

3. Gwarancją objęte są wszystkie elementy dostarczone w ramach umowy. 
4. Strony ustalają następującą metodę zgłaszania awarii e-mailem na adres: 

………………………………………….. Zgłoszenie zawierać będzie wstępny opis uszkodzenia. Podjęcie 
działań serwisowych w siedzibie Zamawiającego nie może przekroczyć 5 dni roboczych 



                                                                

 

 
 

§ 8. Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 
brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność. 

2. W przypadku zwłoki w dotrzymaniu przez Wykonawcę terminu umownego wykonania przedmiotu 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień. Powyższe kary umowne Zamawiający ma prawo 
potrącić z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

3. W myśl art.15r1 ust. 1 u.COVID-19, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 
obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w sprawie zamówienia publicznego, z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić 
zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z 
którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii. 

4. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w całości szkody powstałe na skutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające 
na zasadach ogólnych.  

 

§ 9. Postanowienia końcowe 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, muszą być dokonane w formie 
pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności. 

2. Spory mogące zaistnieć przy wykonywaniu umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarze dla Zamawiającego, 
1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


