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Załącznik nr 4 
 
 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA nr ….. 
 

Na dostawę monitoringu przyrodniczego z akcesoriami na potrzeby realizacji projektu 
„Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno - przyrodniczych i 
technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”. 
 
zawarta w Warszawie w dniu ……………………………. 2012 r. 
pomiędzy: 
Edukacja Pro Futuro spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-476) przy ulicy Kaliskiego 29a, 
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247000, 
posiadającą NIP 522-28-21-473, Regon: 140429111, o opłaconym kapitale zakładowym w 
wysokości 50 000,00 złotych, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………….., 
zwaną dalej ZAMAWIAJACYM 
 
a  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………………………….. 
 zwaną dalej WYKONAWCĄ 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i przeniesienia na rzecz Zamawiającego własności 
monitoringu przyrodniczego z akcesoriami na potrzeby projektu innowacyjnego 
realizowanego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: 
„Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-
przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – 
„EDUSCIENCE” („Projekt”), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy jest tożsamy z zobowiązaniem Wykonawcy zawartym w ofercie  
z dnia ……………………… 2012 r., stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 
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3. Sprzęt wchodzący w zakres dostawy będzie fabrycznie nowy i zostanie dostarczony 
Zamawiającemu w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu. 

4. Przedmiot umowy Dostawca dostarczy po podpisaniu umowy, w terminie do 7 tygodni od 
daty przekazania przez Zamawiającego rozdzielnika, w formie elektronicznej lub pisemnej. 
Rozdzielnik będzie dostarczony do Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 10 dni 
roboczych od daty podpisania umowy. 

5. Dostawca dostarczy Sprzęt wchodzący w zakres dostawy do szkół wskazanych w 
rozdzielniku, o którym mowa w ust. 4. 

6. Koszty dostawy (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu) ponosi Dostawca. 
7. Potwierdzeniem realizacji dostawy będzie podpisanie przez przedstawicieli Stron protokołu 

odbioru bez uwag, po dostarczeniu do Zamawiającego potwierdzeń przekazania przedmiotu 
umowy do wszystkich szkół.  

 
§ 2 

1.  Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Dostawcy 
kwotę ………………………………………………. zł brutto (słownie: 
……………………………………………………………………………..).  

2. Kwota wynagrodzenia brutto, wymieniona w ust. 1, nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. opłaty, takie jak cła i podatki 
(w tym podatek od towarów i usług), koszty transportu oraz inne koszty znane Wykonawcy. 

3. Należność, o której mowa w ust. 1, zostanie zrealizowana przelewem, do 30 dni od daty 
dostarczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym bez uwag protokołem 
odbioru, pod warunkiem wpłynięcia na konto Zamawiającego od Instytucji Pośredniczącej 
środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją Projektu 
na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca.  

4.   Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 3. 
1. W razie opóźnienia w dostawie sprzętu, określonego w § 1 niniejszej umowy, Dostawca będzie 

zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% ceny brutto, o której mowa w § 2 
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie będzie liczone w stosunku do terminu, o którym 
mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy. 

2. Jeżeli opóźnienie w dostawie przekroczy 10 (słownie: dziesięć) dni kalendarzowych, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 15 dni od zaistnienia tej 
okoliczności, a Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% 
(słownie: dziesięć procent) ceny brutto, o której mowa w § 2 ust. 1. W tym przypadku, 
Zamawiający zachowuje również uprawnienia określone w ustępie poprzedzającym. 

3. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy uszkodzonego lub wadliwego lub niezgodnego 
z umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, za każdy taki przypadek. Zapłata kary umownej nie zwalnia 
Wykonawcy od dostarczenia sprzętu nieuszkodzonego, niewadliwego lub zgodnego z umową. 
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4. W przypadku opóźnienia w realizacji obowiązków gwarancyjnych w stosunku do terminu 
określonego w § 4 ust. 5, Dostawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 
0,5% ceny brutto, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

5. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary 
umowne. 

6. Zamawiający może potrącić wysokość kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
bez wzywania Wykonawcy do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 4. 

 
1. Na dostarczony monitoring przyrodniczy i akcesoria Wykonawca udzieli 24 miesięcznej 

gwarancji. 
2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 7 
3. W okresie gwarancji Wykonawca odpowiada za niezawodne działanie przedmiotu umowy pod 

warunkiem użytkowania go zgodnie z instrukcja obsługi i jego przeznaczeniem. 
4. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdego egzemplarza monitoringu przyrodniczego 

wraz z akcesoriami stosowna dokumentację techniczną, instrukcje obsługi, licencje i karty 
gwarancyjne  
w języku polskim. W przypadku różnic w postanowieniach dostarczonych dokumentów 
gwarancji i postanowieniach niniejszej umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych dostarczonego sprzętu 
lub dostarczenia sprzętu wolnego od wad w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia wady przez 
Zamawiającego lub Szkołę będącą użytkownikiem sprzętu. Realizacja naprawy gwarancyjnej 
następuje w miejscu eksploatacji sprzętu na całym obszarze Polski. Wykonawca zobowiązany 
jest w przypadku naprawy sprzętu poza miejscem eksploatacji przetransportować sprzęt lub 
naprawiany element od (i do) użytkownika na swój koszt i ryzyko. 

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył zamiast sprzętu wadliwego taki 
sam lub o nie gorszych parametrach nowy sprzęt – wolny od wad, termin gwarancji biegnie na 
nowo od chwili jego dostarczenia. Wymiany sprzętu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, 
nawet gdyby ceny na taki sprzęt uległy zmianie. 

7. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień z 
tytułu rękojmi. 

 
§ 5. 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego.  



                                        

 
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

             

Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych  
z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE 

 

Biuro Projektu: Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa 

biuro@eduscience.pl  www.eduscience.pl 

 
 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
§ 6. 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki: 
Załącznik nr 1 -  Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Oferta z dnia ……………………… 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 

 
 


