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Załącznik nr 3  
 

UMOWA  Nr  ……………………………. 

 

zawarta w dniu …………………………..……2019  roku w Rawie Mazowieckiej 

 

POMIĘDZY: 

Zespołem  Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i  Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

reprezentowanym przez: Dyrektora – Radosława Kaźmierczaka 

 

zwanym dalej Zamawiającym     

 

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

z siedzibą w ………………………………………………………………..………………………………………………………………..……………... 

nr NIP: ……………………………………………………….………..…………….,REGON:………………………………………………………….. 

reprezentowaną/nym przez………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym w dalszej treści Wykonawcą.  

 

W WYNIKU WYBORU WYKONAWCY/DOSTAWCY, W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO, ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zakup, dostawę, montaż i instalację 

symulatora nauki jazdy jako sprzętu dydaktycznego i przeszkolenie z jego obsługi dla Zespołu Szkół-Centrum 

Edukacji Zawodowej i  Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej w ramach realizowanego projektu 

Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 współfinansowanego ze środków EFS w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

2. Dokumenty zawierające „Specyfikację istotnych warunków zamówienia” oraz oferta Wykonawcy stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 

3. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonego 

urządzenia zgodnie z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie (zgodnie z deklaracją zwartą  

w formularzu ofertowym) do dnia: 

MODUŁ 1……………………………………………… 

MODUŁ 2 ………………………………..…………… 

2. Dostawa odbędzie się w godzinach pracy Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Mikołaja Kopernika 96-200 Rawa Mazowiecka w  Rawie Mazowieckiej, po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym między stronami. 

3. Przedmiot umowy zostanie wydany przez Wykonawcę w stanie kompletnym – zdatnym do 
natychmiastowego użytku. 

4. Wykonawca wraz z wyposażeniem dostarczy instrukcje w języku polskim obsługi sprzętu, a także wymagane 
prawem polskim certyfikaty bezpieczeństwa i atesty (CE), potwierdzające jego dopuszczenie do użytkowania. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do 

wykonania przedmiotu umowy, będzie w stanie należycie wykonać przedmiot umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony symulator nauki jazdy stanowiący przedmiot niniejszej umowy jest 
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fabrycznie nowy (tj. nieregenerowany, nienaprawiany, niefabrykowany, nieużywany we wcześniejszych 

wdrożeniach), rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r., kompletny (w szczególności ze wszystkimi 

podzespołami, częściami, materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania), ich  zakup i korzystanie 

z nich zgodnie z przeznaczeniem nie narusza prawa, w tym praw osób trzecich. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt  

i ryzyko oraz dokonać jego rozładunku i montażu (w tym złożenia poszczególnych części składowych)  

i ustawienia w wyznaczonej pracowni w budynku warsztatów szkolnych, sprawdzić stan techniczny 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania na własny koszt wszelkich prac koniecznych do montażu 

dostarczonych urządzeń, jeżeli takowe są potrzebne. 

 

§ 4 

1. Zamawiający dokona we własnym zakresie kontroli ilościowej i jakościowej dostarczonego sprzętu. 

2. W przypadku wystąpienia różnic w zakresie ilości dostarczanego sprzętu  w stosunku do zamówienia lub jego 

wad jakościowych Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wady powiadomić o 

tym fakcie Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia 

reklamacyjnego przekazanego na adres mailowy:…………………………………………… 

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji jakościowej Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego 

sprzętu na sprzęt wolny od wad. 

5. W przypadku stwierdzenia różnic ilościowych i wartościowych między fakturą i dostarczonym sprzętem, 

strony ustalają termin 7 dni na dokonanie niezbędnych korekt. 

6. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający wyznacza Panie  Agatę Lipską oraz 

Ewę Kawałek  e-mail: projekty-zsceziu@wp.pl       

7. Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Wykonawca wyznacza 

P............................................................. - tel. ........................... e-mail: ............................................. 

 

§ 5 

1. Z tytułu wykonania dostaw i usług objętych niniejszą umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 
ustalone w wyniku zapytania ofertowego łączne wynagrodzenie w kwocie:……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………, w tym: 

 

 Cena netto VAT Cena brutto Cena brutto - słownie 
MODUŁ 1     

MODUŁ 2     

 
2. Wynagrodzenie będzie płatne w ratach po zrealizowaniu dostaw/usług objętych każdym modułem. Kwota 

za każdy moduł ustalona na podstawie formularza ofertowego złożonego przez Wykonawcę na formularzu 
(Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia 
doręczenia faktury VAT prawidłowo wystawionej pod względem formalno-prawnym i rachunkowym, nie 
wcześniej jednak, jak po ostatecznym sprawdzeniu poprawności wykonania przedmiotu niniejszej umowy na 
podstawie protokołów odbioru. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy nie może ulec zmianie w okresie realizacji umowy. 
5. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu. 
6. Niezależnym od stron umowy warunkiem przekazania środków z tytułu prawidłowego wykonania umowy jest 

dostępność środków na rachunku bankowym Zamawiającego uzależniona od transferów z Instytucji 
Zarządzającej RPO WŁ. Uregulowanie należności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego 
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środków. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodzić ewentualnego roszczenia o odsetki powstałe w 
wyniku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia. 

7. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 
Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania kwoty wynagrodzenia wyższej niż określona w §5 ust. 1. 

8. Dane do faktur VAT: 
Nabywca: Powiat Rawski 
Plac Wolności 1 
96-200 Rawa Mazowiecka 
NIP: 8351606519 
Odbiorca: Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej 

9. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe. 
 

§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w wysokości : 

a) 10% wartości towaru będącego przedmiotem umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy  
z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca 

b) 0,3% wartości dostarczonej partii towaru za każdy tydzień zwłoki, jeżeli towar (lub jego partia) nie 
zostanie dostarczony w terminie ustalonym w umowie. 

c) 0,3% wartości towaru (lub partii) wadliwego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady jakościowej lub 
wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w stosunku do ustalonego terminu usunięcia wad lub 
wymiany. 

2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do 
wysokości rzeczywiście poniesionych strat. 

3. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

§ 7 
 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie aneksu do niniejszej umowy. 
 

§ 8 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

§ 9 
 
Ewentualne kwestie sporne mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego 

§ 10 
 
1. Strony  zgodnie oświadczają, że poza niniejszą umową, w zakresie objętym jej treścią, nie istnieją dokonane 

między nimi jakiekolwiek dodatkowe pisemne lub ustne ustalenia ani umowy. 
2. Umowę sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.                        
 

Integralną część umowy stanowią: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Oferta Wykonawcy 

 

WYKONAWCA:                                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY: 


