
 
 

 

Znak sprawy ZS1.231.2.2018  

Wzór UMOWY          

Zadanie 2 

Budowa Warsztatów Szkolnych Budowlanych Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu – dostawa i montaż 

ścianki działowej przesuwnej na piętrze. 

 

Zawarta w dniu ………………………. w Wieluniu pomiędzy: 

Zespół Szkół Nr 1 w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń  

 

reprezentowanym przez: 

Elżbietę Urbańską - Golec - Dyrektora  

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, a 

…………………………………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”. 

 

             Do zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonych w złotych 

30 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) – art. 4 pkt. 8. 

 

§ 1 

Podstawę zawarcia umowy stanowi Regulamin udzielania zamówień publicznych  

w Zespole Szkół Nr 1 w  Wieluniu. 

 

§ 2 

1. Dostawca zobowiązuje dostarczyć i zamontować Zamawiającemu ściankę działową 

przesuwną na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 32: 

 

Ustalenia dodatkowe do zadania 2: 

a) Izolacja akustyczna ścianki – co najmniej 42 dB, 

b) Wymiary ścianki: długość ~788 cm, wysokość ~260 cm, 

c) Parkowanie segmentów w osi ścianki, 

d) Ścianka bez drzwi w środku, 

e) Obsługa zautomatyzowana lub półautomatyczna, 

f) Wykończenie: płyty laminowane, białe lub zbliżone do białych, 

g) Montaż ścianki do podciągu żelbetowego.  

h) Do zapytania dołączono rzut piętra i przekrój. 

 

Przed składaniem ofert i przystąpieniem do realizacji zamówienia należy bezwzględnie 

dokonać pomiarów „z natury” w miejscu montażu ścianki.  



 
 

 

 

 
 

2. Wszystkie dostarczone materiały/wyroby muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty 

i deklaracje zgodności o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.  

 

§ 3 

Przedmiot umowy należy wykonać w terminie:  

 -      do 15.12.2018 r.  

w siedzibie zamawiającego w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu. 

§ 4 

Za wykonanie zlecenia określonego w niniejszej umowie w §2 Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości…………………….. zł brutto 

(słownie: ………………………………………………. brutto), w terminie do 21 dni od 

doręczenia faktury, przelewem na konto wymienione w tej fakturze. 

 

§ 5 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów oraz informacji niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

2. niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich innych kwestiach istotnych dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować Zamawiającemu przedmiot Umowy we 

własnym zakresie i na własne ryzyko. 

2. Zamawiający wyznacza osobę upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą: 

Mariusz Lach – Kierownik Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu. 

 

§ 7 

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym 

opóźnieniu realizacji zamówienia podając powody niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków umownych. 

 

§ 8 

1. Dostawca udziela gwarancji na sprzedany towar na okres co najmniej 24 miesięcy od daty 

odbioru. 

2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Dostawca wymieni go na nowy w ciągu 14 dni od 

dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia. 

 



 
 

§ 9 

1. W wypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie ustalonym w § 3 Dostawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości towaru/wyrobu nie dostarczonego w terminie 

za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kwotę kary umownej, Zamawiający będzie 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną. 

§ 10 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenosić wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

4. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 

Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

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

                                       ZAMAWIAJĄCY                         WYKONAWCA 


