
Projekt nr POKL.09.02.00-16-010/10 „Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia zawodowego uczniów 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku” 

 
 
 

  
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Człowiek – najlepsza inwestycja 

 

Umowa nr PP.I.0740-7/89/……/2010/11 

 

zawarta w dniu …………………………….. w Prudniku pomiędzy Powiatem Prudnickim 

ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, REGON 531412600, NIP 755-19-17-146, zwanym dalej 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

1. Starosta   – Radosław Roszkowski, 

2. Wicestarosta   - Józef Skiba 

a  

………………………………………………. mająca siedzibę w ……………………………, 

wpisanym do ……………………………………, REGON ………………………………, 

NIP ………………………… zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………….. 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest: „Dostawa narzędzi i materiałów dla Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 1 w Prudniku” 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z 

warunkami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej w postępowaniu 

udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w 

złotych kwoty 14 000 euro, złożoną ofertą i wykazem sprzętu określającego przedmiot 

zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich dokumentów wymaganych 

prawem niezbędnych do dopuszczenia wyrobu do użytkowania. 

 

§ 3 

Termin realizacji umowy ustala się do dnia 15.03.2010 r 



 

§ 4 

1. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w 

Prudniku, ul. Podgórna 5, 48-200 Prudnik własnym transportem i na własny koszt. 

2. Za dokonany odbiór realizacji zamówienia Zamawiający będzie uznawał wykonanie 

dostawy sprzętu do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku i jego uruchomienie. 

3. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia jest protokół zdawczo 

– odbiorczy. 

 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi 

…………………………… PLN (słownie: …………………………………….. PLN) 

i zwiera podatek VAT ……………. w kwocie ……………… PLN (słownie: 

…………………………………….. PLN). 

2. Wartość zamówienia nie może ulec zmianie i stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Wynagrodzenie za realizację zamówienia płatne będzie po dokonaniu odbioru w 

terminie 14 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem 

na konto wskazane na fakturze. 

4. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone sprzęt na okres objęty gwarancją 

producenta. Gwarancja będzie opieczętowana i podpisana. 

 

§ 6 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary 

umowne. 

2. Kary te będą naliczane: 

a. z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego, 

b. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia 

za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 

ustawowej. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 



§ 7 

Zlecenie wykonania prac podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tych prac. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w taki samym 

stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

 

§ 8 

Na koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się Pana ………………………………… . 

 

§ 9 

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nie objętych niniejszej umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Mogące wynikać z niniejszej umowy kwestie sporne, strony podają pod 

rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 

 

 

 

 

………………………………    ……………………………… 

Zamawiający       Wykonawca 


