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Wzór umowy 

 

Umowa  nr  ……………………...2020 

Zawarta w dniu  ………………2020  pomiędzy: 

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie 31-004 pl. Wszystkich Świętych 3-4, NIP: 

676 101 37 17, Regon 351554353 reprezentowaną przez mgr Marcina Dębskiego – 

Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” 

w Krakowie działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr 448/2020 Prezydenta Miasta 

Krakowa z 28.07.2020 r. oraz 

mgr Agnieszkę Majchrowicz – Główną Księgową Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum 

dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie,  z siedzibą 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 

6, zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

Właściciel 

………………………. …..................................................         

zwanym dalej „Wykonawcą" 

 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup "Dotacja celowa w 2020 r. na wyposażenie szkoły 

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – Zakup i dostawa podręczników, 

materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dostępnych na rynku księgarskim”, 

o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, 

wyłączonej ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

§ 2 

1. Szczegółowy zakres umowy obejmuje: Zakup i dostawa podręczników, materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych dostępnych na rynku księgarskim zgodnie z ofertą. 

2. Oferowane podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wskazane w § 2 są fabrycznie 

wolne od wad, muszą odpowiadać standardom jakościowym, nie mogą być obciążone żadnymi 

prawami na rzecz osób trzecich. 

 



§ 3 

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie 14 dni od podpisania 

umowy. 

§ 4 

1. Ustalona w wyniku przyjęcia oferty cena brutto wynosi: cena brutto ......................... PLN 

(słownie: ................................................................................................................) w tym: cena 

netto ............ PLN i podatek VAT w wysokości ...................... PLN 

2. Dostawca określając cenę oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się 

z zakresem zamówienia i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie ceny 

obejmującej całość niezbędnych dostaw związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Cena za podręcznik, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe obejmuje wszystkie koszty 

związane z dostawą i inne świadczenia niezbędne do prawidłowego zrealizowania umowy. 

4. Wykonawca zapewni wyładunek przedmiotu zamówienia oraz złożenie w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

§ 5 

1. Zapłata przysługująca Dostawcy za dostarczone podręczniki, materiały edukacyjne 

i ćwiczeniowe potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, będzie dokonana przelewem na 

jego rachunek bankowy: 

…................................................................................................................................................... 

w terminie do 7 dni od daty dostarczenia towaru, podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Dane do faktury: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

31-004 Kraków 

NIP: 676 101 37 17 

 

Odbiorca: 

Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie 

ul. Tyniecka 6 

30-319 Kraków 

§ 6 

1. Dokumentem odbioru będzie spisany protokół zdawczo-odbiorczy. 



2. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, można żądać zwrotu lub wymiany materiałów na 

koszt Dostawcy. 

3. Do czasu zakończenia odbioru Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczane 

materiały. 

§ 7 

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia realizacji umowy, w wysokości 0,2 % 

ceny brutto za każdy dzień opóźnienia, 

2) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Dostawca w wysokości 10 % ceny brutto, 

§ 8 

1. Dostawca niniejszym udziela gwarancji jakości zgodnej z wymaganiami określonymi 

w specyfikacji na dostarczone materiały określony w § 1 i § 2 niniejszej umowy. 

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Przedmiot zamówienia jest wolny od wad 

fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 

uprawnień z tytułu rękojmi. 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Dostawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie dostarcza 

podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zgodnie z warunkami umownymi 

lub zaniedbuje zobowiązania umowne. 

2) Dostawca zaniechał realizacji umowy, 

3) Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 7 ust. 

1 pkt 1) przekroczyła kwotę 5% ceny brutto ustalonej niniejszą umową. 

2. Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 



§ 11 

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Dostawca i jeden Zamawiający. 

 

 

 

 

WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY: 


