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    Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

      27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żeromskiego 5 

        tel./fax. 41 262 48 06, mail: sekretariat@sms.ostrowiec.pl 

 
 

-- WZÓR -- 

UMOWA NR …/2022/ZSOMS 

na dostawę urządzeń i wyposażenia gastronomicznego dla ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim  

w ramach realizacji Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”  

 

 

zawarta w dniu  ….07.2022 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: 
 

Powiatem Ostrowieckim - Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego,                                                                                    

ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 661-219-82-32 

reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora ZSOMS – Annę Trojanowską 

2. Główną Księgową – Barbarę Rutkowską 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

Firmą ……………………………………………., NIP ……………………   

reprezentowaną przez: …………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

Umowa została zawarta bez zastosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

zgodnie z art. 4 pkt 8. Wykonawca został wybrany z zastosowaniem procedur wskazanych w Regulaminie 

udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy, do wykonywania którego zobowiązany jest Wykonawca, jest dostawa do siedziby 

Zamawiającego sprzętu, na warunkach i zasadach określonych w Umowie. 

2. Umowa realizowana jest w ramach projektu grantowego „Posiłek w szkole i domu”. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy został określony w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu,  

w rozstrzygnięciu którego dokonano wyboru oferty Wykonawcy. Oferta stanowi integralną część umowy. 

4. Przedmiot Umowy obejmuje dostawę urządzeń na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego, tj. do siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu 

Świętokrzyskim przy ul. Żeromskiego 5. 

§ 2 

1. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych, zmontowane, kompletne, 

gotowe do podłączenia, uruchomienia i użytkowania. Urządzenia należy dostarczyć wraz z właściwą im dokumentacją, 

tj. m.in. instrukcjami obsługi, kartami gwarancyjnymi producenta. 

2. Odbiór przedmiotu Umowy przez Zamawiającego dokonany zostanie niezwłocznie po jego dostarczeniu. Odbiór 

polegać będzie na sprawdzeniu jakości oraz ilości dostarczonych urządzeń i ich zgodności z Ofertą. Z czynności odbioru 

zostanie sporządzony protokół odbioru. 

3. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

4. Po wykonaniu dostawy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………… zł brutto (słownie: 

…………………………………….), w tym podatek VAT w wysokości ...... zł (słownie: .........................) 

5. Prawidłowo wystawiona faktura płatna będzie jednorazowo przelewem, w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania 

przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w związku z realizacją 

Umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwy dla dokonania rozliczeń metodą podzielnej 

płatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

7. Faktura, o której mowa w § 2, ust. 3., oprócz elementów określonych w ustawie o VAT, powinna zawierać dane 

identyfikacyjne Zleceniobiorcy wg poniższego wzoru: 
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Nabywca: 

Powiat Ostrowiecki 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

Ul. Iłżecka 37 

NIP: 661-219-82-32 

Odbiorca (płatnik): 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 

ul. Żeromskiego 5 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 

§ 3 

1. Termin wykonania Umowy ustala się na dzień 08 sierpnia 2022 r. 

2. Jako datę wykonania Umowy rozumie się datę realizacji prawidłowej dostawy do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 

§ 4 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, co do jakości przedmiotu Umowy. 

2. Okres gwarancji jakości wynosi: 24 miesiące. 

§ 5 

Zamawiający naliczy Wykonawcy karę z następujących tytułów: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy po terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 – w wysokości 2% kwoty, 

o której mowa w § 2 ust. 5 – za każdy dzień zwłoki; 

2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 

kwoty, o której mowa w § 2 ust. 5; 

3) za odstąpienie od Umowy w przypadku zwłoki w dostawie powyżej 3 dni roboczych. – w wysokości 20% kwoty, 

o której mowa w § 2 ust. 5; 

4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy – w wysokości 20% kwoty, o której mowa § 2 ust. 5. 

§ 6 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, aneksem do Umowy pod rygorem nieważności. 

§ 7 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach w formie pisemnej. 

§ 8 

1. Spory wynikłe przy realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 9 

Powyższą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi 

Zamawiający. 

 

                 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 


