
Nr spr. nr 02/2015  
 
  

Umowa nr ............../2015 
  
Zawarta w dniu  ....................................2015 r. w Opocznie. r. pomiędzy:  
ZAMAWIAJĄCYM:  Zespołem Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi                        

w Opocznie, ul. Inowłodzka 3 
26-300 Opoczno  
NIP: 76816647902;  REGON: 592186144  
reprezentowanym przez - Dyrektor Edytę Czarnecką  

WYKONAWCĄ:  

  

        …………………………………………………………………………… 

        Ul. ……………………………………………. 

NIP: ……………..…………………..; REGON: ………………………………… 
reprezentowanym przez ………………………………….……………………  
 
 

§ 1  
 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 ze. zm.) na podstawie art.4 ust.8 tejże ustawy. 

§ 2 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na dostawę 
pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego dla uczniów niepełnosprawnych 
w Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w podziale na dwa 
zadania. 

2. Wykonawca wykona usługę zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania 
ofert. 

3. Wykonawca wykona zadania (należy wybrać właściwe) nr ……………. 

Zadanie 1 

Lp.  Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość 
1.  Wizualizer WZ4 

 
1 

2. Ekran Nobo Tripod 200 x 151.3 cm 1 
3.  Ibiza Sound PORT15VHF-BT - przenośny 

zestaw nagłośnieniowy 800 W 
1 

4. Kserokopiarka: Konica Minolta bizhub 350 
+ Listwa zasilająca antyprzepięciowa 5 
metrowa (4 wejścia) 

1 
 
 

5. Komputer Tyflo 
Dell Inspiron 17 5758 i7-5500U 8GB 1TB 
GF920 W8.1 (srebrny)  
+ Office Standard 2016 dla edukacji 
+ karta pamięci SD 128 GB 
+ listwa zasilająca antyprzepięciowa 5 
metrowa (4 wejscia) 
+ Naklejki na klawiaturę powiększające na 
laptop dla osób niedowidzących (2 sztuki) 

1 

5a Program udźwiękawiający i powiększający 
 ZoomText Magnifier 

1 

5b Lupa elektroniczna z dotykowym ekranem 4,3 1 



cale 
Looky HD Touch 4+ 

6. SŁUCHAWKI AKG K 44 V2 HIFI 1 
7. Komputer Logopedia 

Dell Inspiron 17 5758 i7-5500U 8GB 1TB 
GF920 W8.1 (srebrny)  
+ Office Standard 2016 dla edukacji 
+ karta pamięci SD 128 GB 
+ Listwa zasilająca antyprzepięciowa 3 
metrowa (5 wejsciowa) 

 
 

1 

8. Logopedyczne zabawy  -programy - pakiet 

 

1 

9. Logoobrazki - pakiet 

 

1 

 

Zadanie 2 

Lp.  Rodzaj sprzętu sportowo-
rehabilitacyjnego 

Ilość 

1.  
ATLAS REHABILITACYJNY HG1064H /DWS 
SPORT 

1 

 

4. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy od terminu odbioru przedmiotu 
zamówienia. 

5. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 z 
Oddziałami Integracyjnymi, ul. Inowłodzka 3, 26-300 Opoczno. 

 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości artykułów w 

stosunku do ilości określonych § 2 p-kt 3 bądź rezygnacji z niektórych artykułów. 
Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia. 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 15 grudnia 

2015r. 
2. Przez wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się dostawę we wskazany w § 2 ust. 5 

przez Zamawiającego adres.  
 

§ 4 
 

1. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu, o którym mowa w § 2 
wynosi (wybrać właściwe): 

     Zadanie 1 
 
    …………………………netto + vat (tj……………..) czyli łącznie brutto……………………….zł. 
     Zadanie 2 
 
      …………………………netto + vat (tj………………..) czyli łącznie brutto…………………….zł. 
 



2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia. 

3. Kompletność dostawy i jej jakość oraz zgodność z zamówieniem potwierdzona zostanie w 
protokole odbioru. 

4. Protokół odbioru zostanie spisany w dniu przekazania przedmiotu zamówienia do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego. 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej na wypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3 % wartości 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 pkt 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 
b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 pkt 1 umowy. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 4 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, 
w którym odbiór powinien być zakończony. 

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
wysokości 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 pkt 1 umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne 
na zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy bez dodatkowego wezwania do zapłaty. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni w przypadku 
nie wykonania umowy w terminie. 

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać 
uzasadnienie. 

§ 6 

 

1. Zamawiający ureguluje należność za przedmiot zamówienia przelewem na wskazany 
rachunek bankowy w ciągu 21 dni roboczych od daty dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto wskazane na fakturze. 

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
3. Na fakturze za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wymienić i skosztorysować 

wszystkie pozycje wynikające z zamówienia. 
4. Faktura będzie wystawiona na: 

Zespół Szkół Samorządowych nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
Ul. Inowłodzka 3 
26-300 Opoczno 
Nip 768-16-64-790 
 
 
 
 
 
 
 



§ 7 

 

1. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

……………………………………     ………………………………………… 

            Zamawiający                                                                                      Wykonawca 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


	Logoobrazki - pakiet

