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Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. 

 
Za cznik nr 6 do SIWZ 

 
 
 

UMOWA SPRZEDA Y 
WRAZ Z DOSTAW  PODR CZNIKÓW/KSI EK 

 
 
 

zawarta w dniu .............................................. r. pomi dzy: 
Zespo em Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej 
REGON: 000188096     NIP 835-12-60-819  
reprezentowanym przez: 
Dyrektora Rados awa Ka mierczaka 
zwanym dalej Zamawiaj cym 
 
a firm  .......................................................................................................................... 
z siedzib  we ............................................................................................................... 
posiadaj  REGON :…………………………, NIP: .................................................... 
reprezentowan  przez : 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawc , 
 

§ 1 
 

Zawarcie niniejszej umowy jest nast pstwem przeprowadzonego post powania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru przez Zamawiaj cego oferty Wykonawcy  
w dniu ..........................  

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowi zuje si  sprzeda  oraz dostarczy  Zamawiaj cemu nowe podr czniki/ksi ki, 
zamawiane w   ramach projektów „Zyskaj wi cej w szkole zawodowej” i „Mechatronik zawód 
przysz ci” realizowanych  w Zespole Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego  Priorytet IX Rozwój wykszta cenia i kompetencji 
w regionach Dzia anie 9.2 Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego. 

2. Przedmiot umowy w tym tytu y oraz ilo ci ksi ek Wykonawca zrealizuje na zasadach okre lonych 
w niniejszej umowie jak i w warunkach wskazanych szczegó owo w opisie zamówienia podanym w 
SWIZ stanowi cym Za cznik nr 1 do umowy jak równie  zgodnie z ofert  Wykonawcy (Druk: 
„Oferta”) stanowi  za cznik nr 2 do umowy. 

3. W przypadku ukazania si  nowej edycji ksi ek stanowi cych przedmiot niniejszej umowy 
Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  dostarczenia najbardziej aktualnego jej wydania, które jednak 
nie b dzie mia o wp ywu na cen  obj  ofert  Wykonawcy w niniejszej umowie. 
 

§ 3 
 

1. Koszty dostarczenia ksi ek, o których mowa w § 2 oraz ich roz adunku i z enia w miejscu 
wskazanym przez Zamawiaj cego obci aj  Wykonawc . 
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2. Wykonawca zobowi zuje si  do zapakowania ksi ek w paczki zgodnie z wykazem cz ci  

w za czniku nr 1 
 

§ 4 
 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy do siedziby 
Zamawiaj cego: Zespó  Szkó  - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika 
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwoli skiego 46 

2. Przedmiot umowy zostanie wydany przez (Wykonawc ) w stanie kompletnym – zdatnym do 
natychmiastowego u ytku. 

 
§ 5 

 
1. Zamawiaj cy dokona we w asnym zakresie kontroli ilo ciowej i jako ciowej dostarczonych ksi ek. 
2. W przypadku wyst pienia ró nic w zakresie ilo ci dostarczanych ksi ek w stosunku do 

zamówienia lub ich wad jako ciowych Zamawiaj cy zobowi zany jest w terminie 7 dni od daty 
stwierdzenia wady ksi ki powiadomi  o tym fakcie Wykonawc . 

3. Wykonawca zobowi zany jest rozpatrzy  reklamacj  w terminie 7 dni od daty otrzymania 
zg oszenia reklamacyjnego przekazanego na adres mailowy:……………………………………… 

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji jako ciowej Wykonawca zobowi zany jest do wymiany 
wadliwego egzemplarza na egzemplarz wolny od wad. 

5. W przypadku stwierdzenia ró nic ilo ciowych i warto ciowych mi dzy faktur  i dostarczonymi 
ksi kami, strony ustalaj  termin 7 dni na dokonanie niezb dnych korekt. 

6. Do koordynacji ca ci spraw zwi zanych z niniejsz  umow  Zamawiaj cy wyznacza Pani  Ew  
Kawa ek - tel.46 815 41 41,  e-mail: ewakawalek@interia.pl 

7. Do koordynacji ca ci spraw zwi zanych z niniejsz  umow  Wykonawca wyznacza 
P................................................... - tel. ......................... e-mail: ..................................... 
 

§ 6 
 

1. Z tytu u zrealizowanej dostawy Zamawiaj cy wyp aci Wykonawcy wynagrodzenie zawarte w ofercie 

netto ....................z  (s ownie:..............................................................................................................)  

VAT .....................z  (s ownie:.............................................................................................................)  

brutto ..................z   (s ownie:............................................................................................................) 

2. Wynagrodzenie nale ne Wykonawcy nie mo e ulec zmianie w okresie realizacji umowy. 
3. Cena wskazana w ofercie zawiera wszelkie koszty zwi zane realizacj  przedmiotu umowy w tym 

koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka do chwili wydania przedmiotu dostawy 
Zamawiaj cemu. 
 

§ 7 
 

1. Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy ustalone w § 6 wynagrodzenie po dostarczeniu przedmiotu 
umowy na podstawie faktury VAT p atnej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

2. Nale no  p atna b dzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
3. Za dzie  zap aty uznaje si  dat  dyspozycji polecenia zap aty w banku przez Zamawiaj cego. 
4. Termin wyp aty wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mo e ulec zmianie  

w przypadku opó nienia si  przez Instytucj  Po rednicz  w przekazaniu Zamawiaj cemu 
rodków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

 
§ 8 

 
1. W razie niewykonania lub nienale ytego wykonania umowy Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu 

kary umowne: 
a) 25% ceny ksi ki za ka dy niezrealizowany egzemplarz tytu u uj tego w zamówieniu; 
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b) 2,5% ceny tytu u za ka dy dzie  zw oki po przekroczeniu terminu jego dostawy o którym 
mowa w § 4 ust. 1 umowy, przy czym maksymalna wielko  kary wynosi 25% ceny tytu u. 

c) 25% ceny za ka dy egzemplarz tytu u z wadami technicznymi, który nie zosta  wymieniony 
przez Wykonawc  w terminie okre lonym w § 5, niezale nie od zwrotu uiszczonej za niego 
kwoty przez Wykonawc  na rzecz Zamawiaj cego; 

d) 10 % warto ci niezrealizowanej dostawy z powodu odst pienia przez Wykonawc  od 
umowy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialno . 
 

§ 9 
 
W razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie umowy nie le y  
w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj cy 
mo e odst pi  od umowy w terminie miesi ca od powzi cia wiadomo ci o powy szych 
okoliczno ciach. 
W takim wypadku Wykonawca mo e da  jedynie wynagrodzenia nale nego mu z tytu u wykonania 
cz ci umowy. 
 

§ 10 
 

Zmiany niniejszej umowy dla swej wa no ci wymagaj  formy pisemnej. 
 

§ 11 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejsz  umow  maj  zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz Prawa zamówie  publicznych. 
 

§ 12 
 

Ewentualne kwestie sporne mog ce wynikn  w trakcie realizacji niniejszej umowy umawiaj ce si  
Strony poddaj  rozstrzygni ciu w ciwego rzeczowo S du Powszechnego w Rzeszowie w oparciu  
o przepisy prawa polskiego. 
 

§ 13 
 

Umow  sporz dzono w j zyku polskim w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach 2 egzemplarze dla 
Zamawiaj cego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

§ 14 
 

Integraln  cz  umowy stanowi  za czniki: 
 

 SIWZ 
 OFERTA 

 
 

 

WYKONAWCA :                                                                                                             ZAMAWIAJ CY: 


