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Załącznik do SIWZ

O F E R T A

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

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

(Nazwa i adres wykonawcy) 

NIP: ................................................

Regon: ................................................

nr konta: ….........................................

tel/fax: ...............................................

e-mail: …...........................................

Do : Gmina Włodowice, w imieniu której działa 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli 
we Włodowicach 
z siedzibą 
Urząd Gminy we Włodowicach 
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

1. Nawiązując do ogłoszenia  o  przetargu nieograniczonym z dnia 12.05.2014 r.  zamieszczonego w 
Biuletynie  Zamówień  Publicznych  na  stronach  portalu  internetowego  Urzędu  Zamówień 
Publicznych,  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy Włodowice:  www.wlodowice.pl  oraz  na 
tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  zamawiającego  na  „Modernizację  oddziałów  przedszkolnych  w 
szkołach  podstawowych  w  gminie  Włodowice”  w  ramach  projektu  POKL  pod  nazwą: 
„Przedszkole  w  szkole”  nr POKL.09.01.01-24-062/13, współfinansowanego  z  Europejskiego 
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX 
Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach.  Działanie  9.1  Wyrównywanie  szans 
edukacyjnych i  zapewnienie wysokiej  jakości  usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałanie  9.1.1 Zmniejszanie nierówności  w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej” oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  określonym  w 
Zestawieniu przedmiotu zamówienia w cenie: ....................... /netto/ + podatek Vat : ……............... . 
Łącznie: ………….........…......... /brutto/    
(słownie) .................................................……………………………….............................................. 
na warunkach określonym w SIWZ.

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia – do 31.07.2014 r.

3. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia przez okres 30 dni.

5.  Zamówienie  zamierzamy  wykonać  sami  /  zamierzamy  zlecić  podwykonawcom  w 
zakresie: .................................................................................................................. . 

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych  świadczonych w systemie oświaty 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

http://www.wlodowice.pl/


6. Oświadczamy, że zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt Umowa został 
przez  nas  zaakceptowany i  zobowiązujemy się  w przypadku  wyboru  naszej  oferty do  zawarcia 
Umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach,  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego.

7. Do oferty załączamy:
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 

ust. 1 pkt. 1-4 PZP.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP.
3) Aktualny odpis  z  właściwego rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 

gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu 
wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt.  2  ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Aktualne zaświadczenie z właściwego dla Wykonawcy Urzędu Skarbowego.
5) Aktualne zaświadczenie z właściwego dla Wykonawcy oddziału ZUS lub KRUS.
6) Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
7) Zestawienie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca:

......................................................................
    (pieczęć/podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

............................................
miejscowość i data
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...........................................................                                    ........................................... 
       (miejscowość i data)

...........................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Gmina Włodowice, w imieniu której działa 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli 
we Włodowicach 
z siedzibą 
Urząd Gminy we Włodowicach 
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 
ust. 1 pkt. 1-4 PZP

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego, do wykonania przedmiotu zamówienia pn.:  „Modernizacja oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych w gminie Włodowice” w ramach projektu POKL pod nazwą: „Przedszkole 
w szkole” nr POKL.09.01.01-24-062/13, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty,  Poddziałanie   9.1.1  Zmniejszanie  nierówności  w 
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, oświadczam/my, że zgodnie  z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907) :

1) Posiadamy uprawnienia  do  wykonania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) Posiadamy wiedzę i doświadczenie;

3) Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;

4) Nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia.

Wykonawca:

…....................................................
                                                                                    (pieczęć/podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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...........................................................                               ........................................... 
      (miejscowość i data)

...........................................................

...........................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Gmina Włodowice, w imieniu której działa 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli 
we Włodowicach 
z siedzibą 
Urząd Gminy we Włodowicach 
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

Oświadczenie
wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie   przetargu 
nieograniczonego, na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  „Modernizacja oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych w gminie Włodowice” w ramach projektu POKL pod nazwą: „Przedszkole 
w szkole” nr POKL.09.01.01-24-062/13, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty,  Poddziałanie   9.1.1  Zmniejszanie  nierówności  w 
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu na 
podstawie art.  24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 
2013r. poz. 907) :

Wykonawca:

.................................................................................
                                                                                  (pieczęć/podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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...........................................................                                                        ........................................... 
       (miejscowość i data)

...........................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)

Gmina Włodowice, w imieniu której działa 
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli 
we Włodowicach 
z siedzibą 
Urząd Gminy we Włodowicach 
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 

na podstawie art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy PZP.

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.:  „Modernizacja oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych w gminie Włodowice” w ramach projektu POKL pod nazwą: „Przedszkole 
w szkole” nr POKL.09.01.01-24-062/13, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty,  Poddziałanie   9.1.1  Zmniejszanie  nierówności  w 
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

OŚWIADCZAMY, ŻE (zaznaczyć właściwe):

□   nie należymy do żadnej grupy kapitałowej.

□  należymy do grupy kapitałowej i poniżej zamieszczamy listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej.

L.p Nazwa Podmiotu Grupa kapitałowa

1.

2.

…

Wykonawca

                .......................................................
          (pieczęć/podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
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UMOWA

zawarta  w  wyniku  prowadzonego  postępowania  o  udzieleniu  zamówienia,  w  trybie  przetargu 
nieograniczonego  zgodnie  z  ustawą Prawo zamówień  publicznych,  w dniu  ........................................  we 
Włodowicach,  pomiędzy  Gminą  Włodowice, w  imieniu  której  działa  Zespół  Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach  z siedzibą Urząd Gminy we Włodowicach; 42-421 
Włodowice, ul. Krakowska 26, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Agnieszkę Picheta – dyrektora ZEASiP we Włodowicach 
przy kontrasygnacie Marty Goc – głównej księgowej ZEASiP we Włodowicach.
tel.: 34 3153056, 
fax: 34 3153031, 
NIP 577-13-46-377, 
REGON 001201605

a
..............................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
zwanym dalej ,,Wykonawcą”
tel.: ........................................................
fax.: .......................................................
NIP ........................................................
REGON .................................................
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa w ramach zadania pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych w gminie Włodowice” w ramach projektu POKL pod nazwą: „Przedszkole w 
szkole” nr POKL.09.01.01-24-062/13, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach.  Działanie  9.1  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług 
edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty,  Poddziałanie   9.1.1  Zmniejszanie  nierówności  w 
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

2. Zakres zamówienia obejmuje:  

a) organizację placu zabaw w Filii SP we Włodowicach z siedzibą w Zdowie - dostawa wraz z 
montażem  urządzeń:  karuzela  tarczowa,  huśtawka  podwójna  stalowa,  huśtawka  wagowa, 
urządzenie wielofunkcyjne typu most z dwiema wieżami,  urządzenie wielofunkcyjne typu statek 
małego pirata;

b) dostosowanie pomieszczeń SP Rudniki:

− dostawa wraz montażem urządzeń będących wyposażeniem toalet dla dzieci: umywalka z 
baterią umywalkową, miska ustępowa ze spłuczką, półka na kubeczki, dozownik mydła w 
płynie,  dozownik  na  ręczniki  papierowe  w  listkach,  nakładka  sedesowa  zmniejszająca 
obwód ustępu, podest dziecięcy, lustro;

− dostawa  wraz  montażem urządzeń  będących  wyposażeniem toalet  dla  personelu:  lustro, 
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umywalka  z  baterią  umywalkową,  podajnik  na  mydło,  podajnik  na  ręczniki  papierowe, 
zestaw wc kompakt, deska sedesowa;

c) dostosowanie pomieszczeń Filii SP Włodowice z siedzibą w Zdowie:

− dostawa wraz montażem urządzeń będących wyposażeniem toalet dla dzieci: umywalka z 
baterią umywalkową, miska ustępowa ze spłuczką, półka na kubeczki, dozownik mydła w 
płynie,  dozownik  na  ręczniki  papierowe  w  listkach,  nakładka  sedesowa  zmniejszająca 
obwód ustępu, podest dziecięcy, lustro;

− dostawa  wraz  montażem urządzeń  będących  wyposażeniem toalet  dla  personelu:  lustro, 
umywalka  z  baterią  umywalkową,  podajnik  na  mydło,  podajnik  na  ręczniki  papierowe, 
zestaw wc kompakt, deska sedesowa;

d) wyposażenie SP Rudniki

− dostawa urządzeń do utrzymania czystości: odkurzacz;

− dostawa  wraz  z  montażem  mebli  i  urządzeń  kuchennych: szafa  magazynowa,  stół 
przyścienny,  stół  ze  zlewem  2  komorowym  z  półką  z  półką,  lodówka,  rozdrabniacz 
odpadków  organicznych,  pojedynczy  taboret  gazowy  o  mocy  9  kW  ,  zmywarka 
gastronomiczna  uniwersalna  z  funkcją  wyparzania,  zestaw  garnków,  zestaw  naczyń  dla 
dzieci (talerze);

− dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia: stół prostokątny, krzesła drewniane, zestaw 
mebli, szafki, szafa, biurko, biblioteczka, pufy, dywan, tablica sucho ścieralna, labirynty;

− dostawa  wyposażenia  wypoczynkowego:  łóżeczka  przedszkolne,  pufy,  poduchy,  kanapy, 
materace;

− dostawa wraz z montażem mebli do szatni i innych pom. gosp.: szatnia, szafa ubraniowa, 
metalowa szafa gospodarcza, regał metalowy;

− dostawa zabawek  i  pomocy  dydaktycznych:  komplet  zabawek,  komplet  pomocy 
dydaktycznych do realizacji w jednej grupie, komplet artykułów plastycznych;

− dostawa  wyposażenia  zapew.  bezp.  warunki  opieki  nad  dziećmi:  apteczka  metalowa, 
zabezpieczenie gniazdek elektrycznych, zabezpieczenie miękkie narożników;

− dostawa wraz z montażem sprzętu: komputer wraz z oprogramowaniem, monitor Notebook 
17” z oprogramowaniem, projektor multimedialny,  ekran do projekcji,  drukarka laserowa 
czarno-biała, telewizor, radio z odtwarzaczem CD i kasetowym, odtwarzacz DVD, tablica 
interaktywna z oprogramowaniem, kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe.

e) wyposażenie Filii SP Włodowice siedzibą w Zdowie:

− dostawa urządzeń do utrzymania czystości: odkurzacz, pralka;

− dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia: stół prostokątny, krzesła drewniane, zestaw 
mebli, szafki, szafa, biurko, biblioteczka, pufy, dywan, tablica sucho ścieralna, labirynty;

− dostawa  wyposażenia  wypoczynkowego:  łóżeczka  przedszkolne,  pufy,  poduchy,  kanapy, 
materace;

− dostawa wraz z montażem mebli do szatni i innych pom. gosp.: szatnia, szafa ubraniowa, 
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metalowa szafa gospodarcza, regał metalowy;

− dostawa zabawek  i  pomocy  dydaktycznych:  komplet  zabawek,  komplet  pomocy 
dydaktycznych do realizacji w jednej grupie, komplet artykułów plastycznych;

− dostawa wyposażenia zapew. bezp. warunki opieki nad dziećmi: zabezpieczenie gniazdek 
elektrycznych, zabezpieczenie miękkie narożników;

− dostawa wraz z montażem sprzętu: notebook 17” z oprogramowaniem, ekran do projekcji, 
drukarka  laserowa  czarno-biała,  telewizor,  radio  z  odtwarzaczem  CD  i  kasetowym, 
odtwarzacz DVD, radio z odtwarzaczem CD, kserokopiarka.

3. Kod

39162100-6 Pomoce dydaktyczne
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
48190000 -6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
30213100-6 Komputery przenośne
32322000-6 Urządzenia multimedialne
32000000-3 Sprzęt audiowizualny
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
32300000-6 Odbiorniki telewizyjne, radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub 
aparatura powielająca 
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw
37520000-9 Zabawki
39161000-8 Meble przedszkolne
39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły 
cateringowe
39314000-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny
39711361-7 Kuchenki elektryczne
39715100-8  Elektryczne  podgrzewacze  wody,  natychmiastowe  lub  akumulacyjne  oraz  grzałki 
nurnikowe
39720000-5 Sprzęt gospodarstwa domowego inny niż elektryczny
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Zestawienie przedmiotu zamówienia” stanowiący 
załącznik do Umowy oraz Projekt zagospodarowania działki dla budowy placu zabaw.

§ 2.

.1 Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy.

1) Wykonawca,  po  zapoznaniu  się  z  sytuacją  faktyczną,  w  tym  w  szczególności  ze  stanem 
technicznym, projekt zagospodarowania działki dla budowy placu zabaw i warunkami lokalnymi, 
zapewnia,  że  posiada  niezbędną  wiedzę  fachową,  kwalifikacje,  doświadczenie,  możliwości  i 
uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać 
przedmiot zamówienia na warunkach określonych w umowie.

2) Zlecenie części  przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec 
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zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części przedmiotu zamówienia.

3) Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne 
postanowienia są nieważne.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim 
samym stopniu, jak to by były jego własne.

§ 3.

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1. umowy, w terminie do 31.07.2014 r.

2. Przedmiot  niniejszej  umowy dostarczony zostanie  na  koszt  Wykonawcy,  w godz.  8:00 – 15:00,  po 
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że: przedmioty zamówienia są fabrycznie nowe, 
nieużywane,  w pełni  sprawne i  gotowe do użycia,  wykonane w oparciu o nowoczesne rozwiązania 
projektowe, technologiczne, materiałowe oraz spełniające obowiązujące normy.

4. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu oraz montażu ponosi Wykonawca.

5. Przez  wykonanie  przedmiotu  umowy  rozumie  się  dokonanie  odbioru  końcowego  (ostatecznego), 
przekazanie  Zamawiającemu  wszystkich  znajdujących  się  w  posiadaniu  Wykonawcy  dokumentów, 
określonych co do rodzaju w § 7 niniejszej umowy.

6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności.

§ 4.

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiór częściowy (po zrealizowaniu danego zadania)

2) Odbiór końcowy (ostateczny).

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego (ostatecznego), 
pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

3. Podstawą  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru  częściowego  lub  końcowego 
(ostatecznego), będzie faktyczne wykonanie dostawy.

4. Wraz ze  zgłoszeniem do odbioru częściowego lub końcowego (ostatecznego)  Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) gwarancje, instrukcje obsługi;

2) aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty jakości, deklaracje zgodności z PN;

3) gwarancje na wykonane dostawy.

5. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego lub końcowego (ostatecznego) w 
terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.
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6. Za  datę  wykonania  przez  Wykonawcę  przedmiotu  zamówienia  wynikającego  z  niniejszej  Umowy, 
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do 
czasu  ich  usunięcia,  a  Wykonawca  usunie  je  na  własny  koszt  w  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającym.

8. W razie  nie  usunięcia  w ustalonym terminie  przez  Wykonawcę  wad  i  usterek  stwierdzonych  przy 
odbiorze  końcowym,  w  okresie  gwarancji  oraz  przy  przeglądzie  gwarancyjnym,  Zamawiający  jest 
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 5.

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  1  umowy,  Strony  ustalają  wynagrodzenie 
ryczałtowe w łącznej kwocie: ......................... zł netto, plus należny podatek VAT: ........................ zł. 
Łącznie wynagrodzenie wynosi:  ............................... zł brutto,  słownie: ….............................................. 
............................................................................ zł brutto.

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy, numer 
konta ...................................................................................... .

3. Wystawienie  faktur  następuje  na  podstawie  podpisanego  przez  Zamawiającego  protokołu  odbioru 
częściowego lub końcowego (ostatecznego). Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Vat.

4. Dane do faktury:  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli we Włodowicach, ul. 
Krakowska 26, 42-421 Włodowice, NIP: 577-13-46-377.

§ 6.

1. Ewentualne reklamacje dostaw i montażu z tytułu jakości lub ilości przedmiotu zamówienia składane 
będą Wykonawcy pisemnie lub za pośrednictwem faksu, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 72 godzin od 
złożenia  reklamacji,  a  w przypadku  braku  odpowiedzi  reklamację  uważać  się  będzie  w całości  za 
uznaną przez Wykonawcę.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni wymienić 
towar na wolny od wad, bądź uzupełnić braki ilościowe, na własny koszt.

4. Niezależnie od rękojmi ustawowej Wykonawca udziela na dostarczone artykuły gwarancji jakości.

§ 7.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostawy, wbudowane materiały i 
urządzenia stanowiące przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustala się na okres 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru od 
Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest  odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli  wykonany przedmiot  umowy ma 
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wady  zmniejszające  jego  wartość  lub  użyteczność  ze  względu  na  cel  określony  w  umowie  lub 
wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które 
zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w 
czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.

5. Dokument gwarancji wystawiony zostanie w dniu odbioru końcowego w formie i treści określonej w 
załączniku nr 2 do umowy.

§ 8.

1. Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:       

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia (brutto) 
Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1. umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary 
umownej  może  nastąpić,  według  uznania  Zamawiającego,  poprzez  potrącenie  jej  z 
wynagrodzeniem Wykonawcy.

b) za odstąpienie od umowy nie spowodowane przyczynami leżącymi po stronie  Zamawiającego 
w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1. 
umowy.

2) Jeżeli  kara  umowna  nie  pokrywa  poniesionej  szkody  Zamawiający  może  dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego.

3) W przypadku  odstąpienia  od  umowy przez  Zamawiającego  nie  spowodowanego  przyczynami 
leżącymi  po  stronie  Wykonawcy  zapłaci  on  Wykonawcy  wynagrodzenie  należne  z  tytułu 
wykonania  udokumentowane  i  potwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  części 
przedmiotu umowy.

§ 9. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  umowy  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu 
cywilnego,  jeżeli  przepisy ustawy z  dnia  29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień  publicznych nie 
stanowią inaczej.

3. Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego dokonać cesji  wierzytelności,  przysługującej  mu z 
tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie  pisma  przewidziane  umową uważa  się  za  skutecznie  doręczone  (z  zastrzeżeniami  w niej 
zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę odbioru, 
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący 
adres:

Zamawiający:

Gmina Włodowice, imieniu której działa Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli 
we Włodowicach, z siedzibą Urząd Gminy we Włodowicach; 42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26
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Wykonawca:

................................................................................................................................ .

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego 
adresu.  W  przypadku  braku  powiadomienia  o  zmianie  adresu  doręczenie  dokonane  na  ostatnio 
wskazany adres będą uważane za skuteczne.

6. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

7. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się: 

1) Zestawienie przedmiotu zamówienia;

2) Projekt zagospodarowania działki dla budowy placu zabaw;

3) Oferta Wykonawcy,

4) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty;

5) Wzór gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

8. Strony  deklarują,  iż  w  razie  powstania  jakiegokolwiek  sporu  wynikającego  z  interpretacji  lub 
wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego 
sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu 
w  terminie  7  dni  od  pisemnego  wezwania  do  wszczęcia  rokowań,  spór  taki  Strony  poddają 
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla zamawiającego.

9. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednakowo  brzmiących  egzemplarzach,  jeden  egzemplarz  dla 
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:
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Znak sprawy : ZEASIP 271.002.2014/przedszkole w szkole
Załącznik do umowy

………………………………….

wykonawca

Dokument gwarancji

Udzielam  gwarancji  jakości  wykonanej  dostawy,  wbudowanych  materiałów  i  urządzeń  w  ramach 
zadania  pn.:  „Modernizacja  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  w  gminie 
Włodowice”  w ramach projektu POKL pod nazwą: „Przedszkole w szkole” nr POKL.09.01.01-24-
062/13, współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach. 
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych  w  systemie  oświaty,  Poddziałanie   9.1.1  Zmniejszanie  nierówności  w  stopniu 
upowszechniania  edukacji  przedszkolnej  na  podstawie  umowy  .....................................................  z 
dnia .................................... na n/w warunkach: 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady w wydanym przedmiocie umowy w okresie 3 lat od daty 
protokołu odbioru.

2. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane na pisemny wniosek Zamawiającego w terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady lub dostarczenie przedmiotu wolnego od wad. Wyboru 
sposobu wykonania obowiązków wynikających z gwarancji dokonuje Zamawiający.

4. Koszty związane z usunięciem wady lub dostarczenia przedmiotu wolnego od wad ponosi Wykonawca.

5. Jeżeli  w wykonaniu swoich obowiązków wykonawca dostarczy zamawiającemu zamiast  przedmiotu 
wadliwego przedmiot wolny od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją termin 
gwarancji biegnie od nowa od chwili dostarczenia przedmiotu wolnego od wad lub dokonania naprawy.

6. Jeżeli  wykonawca  wymienił  część  przedmiotu  wadliwego  zasadą  powyższą  stosuje  się  do  części 
wymienionej.

7. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 
zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu umowy.

Wykonawca

                .......................................................
          (pieczęć/podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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