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Załącznik nr 7 do SWZ 
Projektowane postanowienia umowy 

 
UMOWA  NR  ………………. 

 
W  dniu  .................................. 2021 roku  w  Juchnowcu  Kościelnym,   pomiędzy: Gminą  
Juchnowiec  Kościelny, ul. Lipowa 10; 16-061 Juchnowiec Kościelny, zwanym w  dalszej  części  
Zamawiającym,  reprezentowaną przez : 
Barbarę Klimaszewską - Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu 
Górnym, ul. Szkolna 5. 16-061 Juchnowiec Górny  
a  
.................................................................................................................................................................;  
NIP ………………………, REGON …………………………, działającym na podstawie wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego KRS ……………………………,  
zwanym w  dalszej  części  Wykonawcą,  reprezentowanym  przez: 

1. .....................................................................................................................................................; 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………….; 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespół Szkół im. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na 
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 2019 z 
późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą pzp’’, została zawarta umowa o  następującej  treści: 
 
Terminy lub zwroty, użyte w niniejszej Umowie, posiadają następujące znaczenie: 
1. Umowa – Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta między Zamawiającym, a 

Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do Umowy. 
2. Pomoce – pomoce dydaktyczne – zgodnie z przedmiotem Umowy. 
3. Dostawa – Pomoce oraz jego transport do lokalizacji Zamawiającego zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia. 
4. Miejsce użytkowania – miejsce lub miejsca dostawy, w którym Pomoce zostały zainstalowane 

przez Zamawiającego. 
5. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku wyłączając dni ustawowo wolne od pracy. 
6. Awaria – zdarzenie, w którym ograniczona została wydajność i funkcjonalność Pomocy, 

uniemożliwiające Zamawiającemu korzystanie z Pomocy lub zdarzenie niewpływające na 
funkcjonalność i wydajność Pomocy, ale powodujące stan niezgodny ze stanem określonym w 
opisie przedmiotu zamówienia. 

7. Zgłoszenie Awarii – ciąg działań ze strony Zamawiającego mający na celu powiadomienie 
Wykonawcy o zaistniałej awarii/wadzie fizycznej. 

8. Naprawa – przywrócenie funkcjonalności i wydajności Pomocy do stanu, w jakim znajdowała się 
przed wystąpieniem Awarii lub przywrócenie stanu określonego w opisie przedmiotu zamówienia; 
przez naprawę rozumie się nie tylko przywrócenie sprawności funkcjonalnej samej Pomocy, ale 
również przywrócenie sprawności funkcjonalnej w środowisku, w którym był zainstalowany. Przez 
naprawę rozumie się również usunięcie wady fizycznej Pomocy. 

9. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj., Dz. U. z 2021 r. poz. 735). 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. Dostawa pomocy 

dydaktycznych dla Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym. 
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych: 
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*Cz. I Pomoce do zajęć ,,Warsztaty efektywnego uczenia się”. 
Lp.  Nazwa pomocy dydaktycznych Ilość 

sztuk 
1 Jak uczyć się skutecznie jakie to proste 1 
2 Jak uczy  się mózg? 1 
3 Jak uczyć skuteczności siebie i innych 1 
4 Akademia Umyslu –Uczeń EDU 1 
5 Gra na emocjach 1 
6 REMEMBER  gra edukacyjna  Memory 1 
7 Gra edukacyjna Cortex::  Wyzwania 1 
8 Gra STORY CUBES PAKIET 4 w 1 1 
9 Gorący ziemniak 1 
10 Gra planszowa Dobble 1 
11 Gra Digit 1 
12 Gra Knit Wit 1 
13 Karty Wewnętrznego Rozpoznania (książka +karty) 1 
14 Piłki do żonglerki- zestaw 3 szt 4 
15 Chusty do żonglerki 30 
16 Koło współpracy – na koncentrację 1 
17 Flipchart stojak 1 
18 Papier flipchart  4 
19 Papier biały pudełko 1 
20 Papier kolorowy mix  3 
21 Karteczki samoprzylepne 4 opakowania  4 
22 Markery zestaw do myślografii 1 
23 Teczki A4  40 
24 Mazaki  5 
25 Markery  4 
26 Kredki  2 
27 Pastele  2 
28 Taśma szeroka papierowa 3 
29 Klej  10 
 
*Cz. II Pomoce do zajęć z języka angielskiego. 
Lp.  Nazwa pomocy dydaktycznych Ilość 

sztuk 
1 Plansza jęz. angielski - Basic English I 1 
2 Plansza jęz. angielski - Basic English II 1 
3 Plansza jęz. angielski - Basic English III 1 
4 Plansza jęz. angielski - Basic English IV 1 
5 Plansza jęz. angielski - Basic English V 1 
6 Plansza jęz. angielski - Conditional 5 
7 Plansza jęz. angielski - Passive voice 5 
8 Plansza jęz. angielski - Time and Seasons 1 
9 Puzzle - odczytuję czas po angielsku 5 
10 Kostki fabuły - duży zestaw do tworzenia historyjek, 18 sztuk 2 
11 Angielskie dobieranki - słownictwo - część 1 2 
12 Zapuszkowany angielski - gramatyka 5 
13 Angielskie dobieranki- słownictwo część 2 2 
14 Plansza jęz. angielski - Adjectives & adverbs 5 
15 Klasowe bingo angielskie - rozwiązywanie zadań liczbowych 5 
16 Kostki angielskie - pytania do tekstu 5 
17 Angielskie bingo - przedrostki i przyrostki 5 
18 Przyimki angielskie w działaniu 5 
19 What's the time? - zegar magnetyczny z angielskimi podpisami 5 
20 Karty do cylindra angielskie - Czynności 5 
21 Nonfiction Sight-Word Readers- Książeczki do czytania po angielsku 1 
22 Karty do cylindra angielskie - Części ciała 5 
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23 Karty do cylindra angielskie - Dzikie zwierzęta 5 
24 Karty do cylindra angielskie - Farma 5 
25 Karty do cylindra angielskie - Insekty oraz zwierzęta 5 
26 Karty do cylindra angielskie - Jedzenie 5 
27 Karty do cylindra angielskie - Moje miasto 5 
28 Karty do cylindra angielskie - Przeciwieństwa 5 
29 Karty do cylindra angielskie - Przyimki 5 
30 Karty do cylindra angielskie - Ubrania 5 
31 Karty do cylindra angielskie - W domu 5 
32 Karty do cylindra angielskie - W szkole 5 
33 Karty do cylindra angielskie - Czynności 5 
34 Karty do cylindra angielskie - Warzywa oraz owoce 5 
35 Angielski w grupie - formy ściągnięte 5 
36 Magiczny cylinder - do ćwiczeń 5 
37 Stacje pisania 2 
38 Kostki angielskie - tematy do wypowiedzi 5 
39 Kostki do konwersacji - 6 sztuk 5 
40 Domino zdań angielskich 5 
41 Makatka angielska "Circle Time" 5 
42 Plansza jęz. angielski - Be, have got, can & pronouns 5 
43 Plansza jęz. angielski - The tenses - past & future 5 
44 Plansza jęz. Angielski – The tenses – present 5 
45 Plansza jęz. angielski - Opposites 5 
46 Plansza jęz. angielski - Vegetables, fruits 5 
47 Angielski POPcorn - zabawa słowami - zestaw 1 5 
48 Gimnastyka po angielsku 1 
 
*Cz. III Pomoce dydaktyczne do zajęć „Kojący spacer po zmysłach”. 
Lp.  Nazwa pomocy dydaktycznych Ilość 

sztuk 
1 Karabińczyk 2 
2 Krętlik  2 
3 Hamak Orchidea 1 
4 Worek do zabaw ruchowych roz. L 1 
5 Lina 1 
6 Deska rotacyjna 1 
 
*Cz. IV Pomoce dydaktyczne do zajęć „Koło chemiczne”. 
Lp.  Nazwa pomocy dydaktycznych Ilość 

sztuk 
1 Budowa atomu 4 
2 Taca laboratoryjna 4 
3 Palnik spirytusowy z kołpakiem 4 
4 Okulary ochronne 8 
5 Szalki PetriegoAnumbra 20 
6 Pipety Pasteura -zestaw 5 
7 Statyw 4 
 
*Cz. V Pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej. 
Lp.  Nazwa pomocy dydaktycznych Ilość 

sztuk 
1 Model DNA 1 
2 Cykl życia motyla. Tafelki magnetyczne 4 
3 Cykl życia żaby. Tafelki magnetyczne 4 
4 Budowa i replikacja DNA 4 
5 Mejoza i dziedziczenie cech 4 
6 Komórki i tkanki 4 
7 Model porównawczy struktury DNA 4 
8 Szkielet człowieka 170 cm. Model 1 
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9 Serce człowieka. Interaktywny model demonstracyjny 1 
10 Jak działają płuca? Zestaw edukacyjny 1 
11 Korpus człowieka unisex 85 cm 1 
12 Czaszka - model anatomiczny 5. 
13 Mózg. Model anatomiczny 5 
14 Megalupa 8 
15 Megalupa ręczna 8 
16 Zestaw przyrządów do samodzielnego wykonania preparatu 10 
17 Mikroskop 64x-640x 4 
18 Mikroskop z kamerą USB 1 
19 Przewodnik do rozpoznawania drzew 5 
20 Szkiełko nakrywkowe 22 x 22 mm 5 
21 Szkiełka mikroskopowe. Zestaw 10 
22 Wieszak na mapę 1 
 
*Cz. VI Pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznych. 
Lp.  Nazwa pomocy dydaktycznych Ilość 

sztuk 
1 Domino. Ułamki 7 
2 Ułamki w kole. 7 
3 Tęczowe ułamki – domino dwustronne. 5 
4 Siatki 11 brył geometrycznych - 10 cm - demonstracyjne z kartami pracy 2 
5 Bryły geometryczne z siatkami 1 
6 Domino. Obliczanie kątów 2 
7 Domino matematyczne. Zestaw III: zamiana ułamków niewłaściwych, dziesiętnych, 

zwykłych i procenty.  
7 

8 Domino. Ułamki 7 
9 Domino. Odejmowanie ułamków dziesiętnych  7 
10 Ułamkowa pizza magnetyczna 1 
11 Kolorowy system dziesiętny. Karty  7 
12 Bryły geometryczne z siatkami 1 
13 Wielkie bryły transparentne 1 
14 Domino. Obliczanie kątów 2 
15 Przybory do tablicy. Zestaw 1 
 
*Cz. VII Pomoce dydaktyczne do zajęć z programowania. 
Lp.  Nazwa pomocy dydaktycznych Ilość 

sztuk 
1 Robot Blue-Bot  8 
2 Mata do Bee-Bota i Blue-Bota - Tajemnicza wyspa 1 
3 Mata do Bee-Bota i Blue-Bota - 1 - 10 1 
4 Stacja dokująca do ładowania Bee-Botów i Blue-Botów 2 
5 Robot Photon EDU (pakiet rozszerzony) 8 
6 Ozobot - mata do kodowania 100x100cm 6 
7 Złapmy lwa!9x9 Pełna drużyna Gra dywanowa.  2 
8 Złapmy Lwa! 9x9 Shogi.Gra planszowa.  2 
9 Złapmy Lwa 3×4! Gra planszowa 8 
10 Złapmy lwa! 3x4 Gra dywanowa. 2 
 
*Cz. VIII Pomoce dydaktyczne do Szkolnego Ośrodka Kariery. 
Lp.  Nazwa pomocy dydaktycznych Ilość 

sztuk 
1 Ryś w gąszczu zawodów – program komputerowy 1 
2 Indywidualny Planer Kariery 3.0 1 
3 e-SZOK 5.2 1 
4 Poradnictwo zawodowe 1 
5 Kwestionariusz preferencji zawodowych  1 
6 Przewodnik po kształceniu zawodowym  1 
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7 Spacery po zawodach 1 
8 Zawody przyszłości 1 
9 Piramida Kariery 3 1 
10 Teczki informacji o zawodach  1 
11 Teczki informacji o zawodach  1 
12 Pomysły Plus cz. I 1 
13 Pomysły Plus cz. II 1 
14 Samoocena 1 
 
*Cz. IX Pomoce dydaktyczne do zajęć przyrodniczych „Mali obserwatorzy przyrody”  
w klasach I-III. 
Lp.  Nazwa pomocy dydaktycznych Ilość 

sztuk 
1 Okulary do mieszania barw 3  
2 Mikroskop z wyświetlaczem 3 
3 Szkło powiększające 10. 
4 Zestaw preparatów – botanika 1 
5 Krążek barw Newtona 3 
6 Anatomia tors  1 
7 Piankowy model oka 3 
8 Magnetyczne ciało ludzkie -dwustronne 3 
9 Kompas przyrodnika 3 
10 Magnetyczne materiały 3 
11 Obieg wody - symulator 1 
12 365 eksperymentów 1 
13 Pojemnik do obserwacji 3 
14 Mały elektryk - zestaw 3 
15 Filtracja wody - zestaw 3 
16 Energia słoneczna - zestaw 3 
17 Zestaw pałeczek do elektryzowania 3 
18 Budowa prostych maszyn 3 
19 Skały i minerały 20 próbek 1 
20 Cykl życia motyla 1 
21 Cykl życia żaby 1 
22 Model kwiatu wiśni 3 
23 Botanika - okazy w akrylu – Rozwój kukurydzy 1 
24 Uprawa roślin 3 
 
*Cz. X Pomoce dydaktyczne do zajęć wyrównawczych z matematyki w klasach I-III. 
Lp.  Nazwa pomocy dydaktycznych Ilość 

sztuk 
1 Abakus dodawanie i odejmowanie 6 
2 Losujący bęben - Bingo 8 
3 Tuba matematyczna 8 
4 Magnetyczny zestaw do działań matematycznych  3 
5 Magnetyczna oś liczbowa  3 
6 Magnetyczna oś liczbowa do nauki liczb  1 
7 Kostki suchościeralne/ magnetyczne  3 
8 Matematyczne klocki  8 
9 Duże bryły geometryczne 6 
10 Zestaw szablonów geometrycznych - 5 szt.   6 
11 Połącz kulki w figury - 360 elem. 2 
12 Magnetyczny Tangram 6 
13 Tangram - karty zadań 6 
14 Geoplan - kwadrat 8 
15 Karty zadań Geoplan - kwadrat - 1 gumka 5 
16 Karty zadań Geoplan - symetria 4 
17 Lusterko bezpieczne - 10 szt. 2 
18 Waga matematyczna duża 4 
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19 Waga szalkowa metalowa 1 
20 Zestaw do odmierzania pojemności 3 
21 Magnetyczne przyrządy pomiarowe do tablic szkolnych 1 
22 Waga elektroniczna 3 
23 Waga matematyczna - uczniowska 1 
24 Klepsydra piaskowa 15 minut 6 
25 Stemple - zegar 6 
 

§  2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy pomocy dydaktycznych w terminie: 

*Cz. I do …………. dni od dnia podpisania umowy; 
*Cz. II do …………… dni od dnia podpisania umowy; 
*Cz. III do …………… dni od dnia podpisania umowy; 
*Cz. IV do …………… dni od dnia podpisania umowy; 
*Cz. V do …………… dni od dnia podpisania umowy; 
*Cz. VI do …………… dni od dnia podpisania umowy; 
*Cz. VII do …………… dni od dnia podpisania umowy; 
*Cz. VIII do …………… dni od dnia podpisania umowy; 
*Cz. IX do …………… dni od dnia podpisania umowy; 
*Cz. X do …………… dni od dnia podpisania umowy. 
 

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dostawie z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. 
Termin dostawy musi uwzględniać dni robocze w godzinach: poniedziałek – piątek: 8:30 – 14:30. 
Zamawiający nie dopuszcza etapowego dostarczania pomocy dydaktycznych objętych daną 
częścią zamówienia (w ustalonym terminie dostawy Wykonawca dostarcza Zamawiającemu cały 
zakres danej części zamówienia). Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia dostarczonego 
sprzętu do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia znajdującego się na parterze w 
bloku sportowym. 

3. Odbiór pomocy dydaktycznych będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy, 
sprawdzeniu kompletności i stwierdzeniu braków uszkodzeń mechanicznych. Dostarczenie 
pomocy dydaktycznych kompletnych i bez uszkodzeń mechanicznych zostanie potwierdzone 
protokołem odbioru ilościowego, podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego oraz 
Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby sporządzony przez Wykonawcę Protokół Odbioru 
ilościowego zawierał następujące załączniki: 

a) dokument zawierający zestawienie nazw i numerów seryjnych dostarczonych pomocy 
dydaktycznych; 

b) dokumenty licencyjne i inne dokumenty wydane dla użytkownika pomocy dydaktycznych. 
4. Odbiór końcowy odbędzie się w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru 

ilościowego, o którym mowa w ust. 3. Odbiór końcowy będzie polegał na stwierdzeniu zgodności 
parametrów technicznych, cech, funkcjonalności pomocy dydaktycznych z niniejszą umową. 
Dokonanie bez zastrzeżeń odbioru końcowego zostanie potwierdzone protokołem odbioru 
końcowego podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 
 

§  3 
1. Wykonawca oświadcza, że nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe ani naprawcze, 

ani że nie ogłoszono upadłości lub nie otwarto postępowania naprawczego, ani że według 
najlepszej wiedzy Wykonawcy nie zachodzą przesłanki do wszczęcia takiego postępowania w 
stosunku do niego. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi 
informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z 
wykonaniem przedmiotu umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi 
środkami gwarantującymi profesjonalną realizację niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest obciążony prawem obligacyjnym ani 
rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, 



 

7 
 

ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. 
Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć 
prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia 
przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy 
przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 

5. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego w wyniku 
wykonania umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy i jego kontrahentów, w 
przeciwnym wypadku udziela upoważnienia Zamawiającemu do wykorzystania i udostępniania 
tych danych i informacji podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji 
zadań Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczone pomoce dydaktyczne: 
a) będą fabrycznie nowe, kompletne, sprawne, gotowe do użytku, nieużywane i 

nieregenerowane, nienaprawiane, nie podlegały ponownej obróbce (niefabrykowane); 
b) nie wykazują jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość ich 

prawidłowego użytkowania; 
c) są dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7. Wykonawca oświadcza, że dostarczone pomoce dydaktyczne pochodzą tylko i wyłącznie z 
oficjalnego i autoryzowanego kanału sprzedaży producenta pomocy dydaktycznych na terenie 
Polski. 

8. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji 
mogących mieć wpływ na realizację umowy. Wykonawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi w 
formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji przedmiotu 
umowy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. 

 
§  4 

1. Jako osoby upoważnione i uprawnione do przesyłania, przyjmowania, podpisywania dokumentów  
i odbioru produktów związanych z realizacją umowy Strony wyznaczają: 

a) ze strony Zamawiającego: 
       ……………………………… e-mail…………………………, tel.: …………………………; 

b) ze strony Wykonawcy: 
*Cz. I .......................................... e-mail: .................................... , tel.: ........................ ; 
*Cz. II.......................................... e-mail: .................................... , tel.: ........................ ; 
*Cz. III .......................................... e-mail: .................................... , tel.: ........................ ; 
*Cz. IV .......................................... e-mail: .................................... , tel.: ........................ ; 
*Cz. V .......................................... e-mail: .................................... , tel.: ........................ ; 
*Cz. VI .......................................... e-mail: .................................... , tel.: ........................ ; 
*Cz. VII.......................................... e-mail: .................................... , tel.: ........................ ; 
*Cz. VIII.......................................... e-mail: .................................... , tel.: ........................ ; 
*Cz. IX.......................................... e-mail: .................................... , tel.: ........................;  
*Cz. X .......................................... e-mail: .................................... , tel.: ........................ ; 

2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 wymaga poinformowania drugiej Strony i nie stanowi zmiany 
umowy. 

3. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na 
adresy stron wymienione w komparycji umowy, a w przypadku zmiany adresu, do niezwłocznego, 
pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. 

4. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu doręczenie 
korespondencji na adres, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wywiera przewidziane 
prawem skutki prawne.  

5. Zamawiający oświadcza, że do kontaktu z Wykonawcą posiada: 
       tel.  85 719 66 78, kom. 697 011 206  
        adres poczty elektronicznej: ……………………………………. 
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         Wykonawca oświadcza, iż w celu realizacji Umowy posiada: 
         *Cz. I  
          tel. nr ………………………………….; 
          fax nr ………………………………….; 
         adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………….. . 
          *Cz. II  
          tel. nr ………………………………….; 
          fax nr ………………………………….; 
         adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………….. . 
          *Cz. III  
          tel. nr ………………………………….; 
          fax nr ………………………………….; 
         adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………….. . 
          *Cz. IV  
          tel. nr ………………………………….; 
          fax nr ………………………………….; 
         adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………….. . 
          *Cz. V  
          tel. nr ………………………………….; 
          fax nr ………………………………….; 
         adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………….. . 
          *Cz. VI  
          tel. nr ………………………………….; 
          fax nr ………………………………….; 
         adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………….. . 
          *Cz. VII  
          tel. nr ………………………………….; 
          fax nr ………………………………….; 
         adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………….. . 
          *Cz. VIII  
          tel. nr ………………………………….; 
          fax nr ………………………………….; 
         adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………….. . 
          *Cz. IX  
          tel. nr ………………………………….; 
          fax nr ………………………………….; 
         adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………….. . 
          *Cz. X  
          tel. nr ………………………………….; 
          fax nr ………………………………….; 
         adres poczty elektronicznej: ………………………………………………………….. . 
 
6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o zmianach numerów telefonów, 

faksów, adresów email, wszelkich danych do kontaktu. 
 

§  5 
1. Zgodnie z Umową za informacje poufne (zwane w dalszej części umowy „Informacjami 

Poufnymi”) uznaje się informacje nieujawnione do wiadomości publicznej, co do których Strona 
podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności o charakterze technicznym, 
handlowym, strategicznym, finansowym i ekonomicznym, związane z badaniami, specyfikacjami 
technicznymi, oprogramowaniem, przekazane drugiej Stronie w trakcie negocjacji lub pozyskane 
w trakcie wykonywania Umowy.  

2. Następujących informacji nie uważa się za poufne: informacji, które zostały podane do publicznej 



 

9 
 

wiadomości, pod warunkiem, że nie stało się tak za sprawą naruszenia zobowiązania do 
zachowania poufności przez Stronę, która informacje takie otrzymała. 

3. Każda ze Stron otrzymując Informacje Poufne, zobowiązuje się: 
a) traktować te informacje jako poufne, nie publikować ich i nie ujawniać takich informacji 

osobom trzecim; 
b) nie używać informacji do innych celów niż te określone w umowie; 
c) podjąć wszelkie czynności niezbędne do ochrony Informacji Poufnych; 
d) nie kopiować Informacji Poufnych na potrzeby osób trzecich, z zastrzeżeniem poniższego. 

4. Strony zobowiązują się wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu należytego wykonania 
niniejszej umowy. Jeżeli jest to potrzebne do należytego wykonania niniejszej umowy, każda ze 
stron może w niezbędnym zakresie ujawnić Informacje Poufne swoim pracownikom, 
współpracownikom oraz podwykonawcom, pod warunkiem, że uzyska od każdego z nich pisemne 
zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy służbowej.  

5. Informacje Poufne mogą być przekazywane organom upoważnionym na podstawie prawa do 
zwracania się o podanie takich informacji oraz innym osobom żądającym informacji w trybie 
ustawy z dnia  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 
ze zm.). 

6. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych 
dotyczących drugiej Strony przez okres obowiązywania niniejszej umowy i przez okres 5 lat po jej 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu (z dowolnej przyczyny). 

7. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, każda ze Stron, która otrzymała 
Informacje Poufne od drugiej Strony w formie utrwalonej na papierze lub nośnikach 
elektronicznych (np. płytach CD, DVD), zobowiązuje się zwrócić takie informacje otrzymane w 
oryginale, po uprzednim zniszczeniu ich kopii (jeżeli zostały wykonane). 

8. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji Poufnych, których ujawnienie jest 
wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawę o dostępie 
do informacji publicznej. 
 

§  6 
1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma, zgodnie ze złożoną ofertą, 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  
*Cz. I  ….…… brutto, (słownie: ………….)  w tym wynagrodzenie netto w wysokości: ..… złotych i 
podatek VAT w kwocie …… złotych; 
*Cz. II  ….…… brutto, (słownie: ………….)  w tym wynagrodzenie netto w wysokości: ..… złotych i 
podatek VAT w kwocie …… złotych; 
*Cz. III  ….…… brutto, (słownie: ………….)  w tym wynagrodzenie netto w wysokości: ..… złotych i 
podatek VAT w kwocie …… złotych. 
*Cz. IV  ….…… brutto, (słownie: ………….)  w tym wynagrodzenie netto w wysokości: ..… złotych i 
podatek VAT w kwocie …… złotych. 
*Cz. V  ….…… brutto, (słownie: ………….)  w tym wynagrodzenie netto w wysokości: ..… złotych i 
podatek VAT w kwocie …… złotych. 
*Cz. VI  ….…… brutto, (słownie: ………….)  w tym wynagrodzenie netto w wysokości: ..… złotych i 
podatek VAT w kwocie …… złotych. 
*Cz. VII  ….…… brutto, (słownie: ………….)  w tym wynagrodzenie netto w wysokości: ..… złotych 
i podatek VAT w kwocie …… złotych. 
*Cz. VIII  ….…… brutto, (słownie: ………….)  w tym wynagrodzenie netto w wysokości: ..… złotych 
i podatek VAT w kwocie …… złotych. 
*Cz. IX  ….…… brutto, (słownie: ………….)  w tym wynagrodzenie netto w wysokości: ..… złotych i 
podatek VAT w kwocie …… złotych. 
*Cz. X  ….…… brutto, (słownie: ………….)  w tym wynagrodzenie netto w wysokości: ..… złotych i 
podatek VAT w kwocie …… złotych. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na podstawie faktury VAT, prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę. 
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3. Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 2 jest fakt podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 4. 

4. Nabywcą i płatnikiem faktur VAT będzie: Gmina Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec 
Kościelny ul. Lipowa 10, NIP: 966-18-13-207, zaś odbiorcą faktur będzie jednostka 
organizacyjna: Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym,  
ul. Szkolna 5, 16-061 Juchnowiec Górny. 

1. Zamawiający dokona płatności faktury końcowej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności - płatność należności wynikającej z faktury, w terminie do 30 dni od otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy 
Wykonawcy prowadzony w Banku …………………………… o numerze 
………….……………………………………., w tym wartość sprzedaży netto będzie opłacona na 
rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a podatek od towarów i usług zostanie opłacony na 
specjalny rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT.  

2. Datą zapłaty wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonane dostawy jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom (kopie dokumentów zapłaty) wraz z oświadczeniami wszystkich 
podwykonawców o nie zaleganiu Wykonawcy z płatnościami w zakresie regulowanym umowami o 
podwykonawstwo na dzień wystawienia oświadczenia. Oświadczenia podwykonawców 
wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni przed data wystawienia faktury przez Wykonawcę. W 
przypadku, gdy podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega z płatnościami – oświadczenie 
winno zawierać również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia. 

4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonane usługi jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom (kopie dokumentów zapłaty) wraz z oświadczeniami wszystkich 
podwykonawców o nie zaleganiu Wykonawcy z płatnościami w zakresie regulowanym umowami o 
podwykonawstwo na dzień wystawienia oświadczenia. Oświadczenia podwykonawców 
wystawiane są nie wcześniej niż 3 dni przed data wystawienia faktury przez Wykonawcę. W 
przypadku, gdy podwykonawca oświadcza, że Wykonawca zalega z płatnościami – oświadczenie 
winno zawierać również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia. Wraz z fakturą 
Wykonawca każdorazowo przedkłada Zamawiającemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia z 
podwykonawcami, a w przypadku dalszych podwykonawców również zestawienia sporządzone 
przez swoich podwykonawców. Zestawienie winno zawierać co najmniej: wykaz wszystkich umów 
o podwykonawstwo, wartość wynagrodzenia ustalonego tymi umowami, kwoty wynagrodzenia już 
opłaconego z datami ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostałego do opłacenia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury  Wykonawcy. 
 

§  7 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn,  
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną 
w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1. Nie dotyczy to odstąpienia od 
umowy wykonanego w trybie, o którym mowa w § 8 ust. 3 umowy. 

3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia określonego w § 2 
ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki karę 
umowną w wysokości 0,3% wartości netto części zamówienia wykonanego z opóźnieniem. 

4. Opłacenie kary, o której mowa w ust. 3, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wywiązania się z 
przedmiotowej umowy. 

5. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 150,00 zł za każdy 
rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, wynikającej z winy Wykonawcy, w wykonaniu Przedmiotu 
Umowy określonego w  § 9 ust. 5 umowy. 

6. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 150,00 zł  za każdy 
rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, wynikającej z winy Wykonawcy, w wykonaniu Przedmiotu 
Umowy określonego w  § 9 ust. 11 umowy. 
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7. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa  powyżej, nie może przekroczyć kwoty 45% 
wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 dla danej części zamówienia. 
 

§  8 
1. Zamawiający może odstąpić od części lub całości umowy w przypadkach określonych w 

przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz w niniejszej umowie. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w przypadkach, gdy: 

a) zwłoka Wykonawcy w realizacji czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 przekracza 5 dni 
roboczych; 

b) dostarczone przez pomoce dydaktyczne nie odpowiadają przedmiotowi umowy, o którym 
mowa w § 1; 

c) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części osobie 
trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje umowę przy 
udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

d) nastąpiło naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych 
osobowych; 

e) nastąpiło naruszenia przez Wykonawcę przepisów prawa oraz praw osób trzecich. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu może nastąpić w 
trybie i na zasadach określonych w art. 456 ustawy pzp.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania należnych z 
tytułu odstąpienia od umowy kar umownych. 

6. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga 
uzasadnienia. 

 
§  9 

1. Wykonawca na dostarczone pomoce udzieli gwarancji i rękojmi na okres dwóch lat. Okres 
gwarancji i rękojmi liczony będzie od dnia podpisania przez obie Strony (bez zastrzeżeń) 
protokołu odbioru końcowego. 

2. W przypadku wystąpienia awarii w okresie o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zobowiązany 
jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji. 

3. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Jeśli nie ma innych wymogów podanych w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia to 
Wykonawca zapewnia 24-godzinny serwis techniczny w dni robocze. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż czas naprawy wynosi nie więcej niż 2 dni, licząc od dnia 
zgłoszenia, z zastrzeżeniem, iż czynności składające się na naprawę muszą być świadczone w 
miejscu użytkowania pomocy dydaktycznych w dniach roboczych w godzinach: poniedziałek– 
piątek: 8:00 – 15:00. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie pomocy 
zastępczych o nie gorszych parametrach technicznych. 

6. Reakcja serwisu gwarancyjnego nastąpi maksymalnie w następnym dniu roboczym od zgłoszenia.  
7.  Jeżeli Naprawa w miejscu użytkowania pomocy nie będzie możliwa, wszelkie koszty związane z 

naprawą poza miejscem użytkowania pomocy w tym koszty związane z transportem pomocy 
ponosi Wykonawca.  

8. W okresie gwarancji i rękojmi zgłoszenia awarii pomocy oraz wad fizycznych sprzętu 
przyjmowane będą przez Wykonawcę: 
*Cz. I w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pod nr telefonu Wykonawcy ………….……., e-mail 
……………………………..….………, faksem …………….………; 
*Cz. II w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pod nr telefonu Wykonawcy ………….……., e-mail 
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……………………………..….………, faksem …………….………; 
*Cz. III w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pod nr telefonu Wykonawcy ………….……., e-mail 
……………………………..….………, faksem …………….………. 
*Cz. IV w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pod nr telefonu Wykonawcy ………….……., e-mail 
……………………………..….………, faksem …………….………. 
*Cz. V w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pod nr telefonu Wykonawcy ………….……., e-mail 
……………………………..….………, faksem …………….………. 
*Cz. VI w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pod nr telefonu Wykonawcy ………….……., e-mail 
……………………………..….………, faksem …………….………. 
*Cz. VII w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pod nr telefonu Wykonawcy ………….……., e-
mail ……………………………..….………, faksem …………….………. 
*Cz. VIII w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pod nr telefonu Wykonawcy ………….……., e-
mail ……………………………..….………, faksem …………….………. 
*Cz. IX w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pod nr telefonu Wykonawcy ………….……., e-mail 
……………………………..….………, faksem …………….………. 
*Cz. X w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pod nr telefonu Wykonawcy ………….……., e-mail 
……………………………..….………, faksem …………….………. 

9. W przypadku wystąpienia kolejnej awarii, ujawnienia się wady fizycznej pomocy dotyczących tego 
samego elementu pomocy po wykonaniu 1 naprawy pomocy – Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany wadliwego lub naprawionego elementu pomocy na 
nowy, w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania. 

10. Jeśli w okresie gwarancji to samo uszkodzenie wystąpi w więcej niż 25% dostarczonych 
egzemplarzach pomocy - Wykonawca wymieni wadliwy element we wszystkich dostarczonych 
pomocach lub wymieni wszystkie pomoce na nowe. 

11. W przypadku stwierdzenia wady lub awarii uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie pomocy w 
okresie gwarancji, gdy naprawa nie jest z przyczyn technicznych możliwa lub gdy poszczególna 
pomoc było z powodu wystąpienia wady lub awarii dwukrotnie naprawiane, Wykonawca 
zobowiązuje się do wymiany pomocy na taką samą, wolną od wad, o parametrach zgodnych z 
opisem przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 
takiego żądania. 

12. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający w skutek wady nie mógł z 
pomocy w sposób pełny korzystać.  
 

§ 10 
1. Zmiana  postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 

formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach 
unormowania art. 455 ustawy pzp. 

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie 
do niej takich postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że spełniony zostanie jeden z 
następujących warunków: 

a) gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

b) gdy wprowadzenie zmian będzie korzystne dla Zamawiającego; 
c) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, za które odpowiedzialności nie   

ponosi Wykonawca. 
3. Przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, 

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia, nastąpi wyłącznie w 
następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 
przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca; 

b) w przypadku przedłużających się procedur, niezależnych od wykonawcy, w zakresie uzyskania 
niezbędnych decyzji i uzgodnień. 
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4. Warunkiem dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy jest złożenie uzasadnionego 
wniosku przez stronę inicjująca zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz 
z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

5. Zmiany Umowy nie stanowi zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów kont 
bankowych Stron, danych osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy ze strony 
Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego. 

 
§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa,  
w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 
ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  
z umowy, w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności  
o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych  
oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną pod 
rygorem nieważności na piśmie. 

3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 
4. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści umowy, jak 

również przedmiot umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). 

5. Spory mogące wynikać z niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego  
i jeden dla Wykonawcy. 

7. Integralną częścią umowy jest: 
a) SWZ; 
b) oferta Wykonawcy.    

 
 
 
              Zamawiający        Wykonawca 
 
       ……………………...........                       …………………….......... 
 
*zapisy zostaną uzupełnione po wyborze oferty Wykonawcy 

 
 
 

 
 
 

 


