
 
                                                                                                                               Załącznik nr 4  
 

UMOWA DOSTAWY I MONTAŻU SYSTEMU MONITORINGU 
W ZESPOLE SZKÓŁ Ponadpodstawowych w Benicach 

 
 
zawarta dnia ………………………………… w Benicach pomiędzy:  
Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Benicach, Benice 12, 72-400 Kamień 
Pomorski 
NIP: …………………………………………. REGON: ……………………………………..  
reprezentowanym przez:  
1. Marek Maślak – dyr. ZSP w Benicach 
2. Emilia Strycharczyk – gł. księgowa ZSP wBenicach 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM  
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………  
NIP: ……………………………….. REGON: …………………………..……..  
reprezentowanym przez:  
1. ………………………………………………..….  
zwanym dalej WYKONAWCĄ,  
Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie zapytania ofertowego.  
 

§1  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Benicach materiałów i urządzeń oraz instalacji systemu 
monitoringu wizyjnego według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego w 
terminie nie później niż do dnia 30 października 2020 r.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z dyrektorem ZSP w Benicach 
terminu realizacji zamówienia, uwzględniającego specyfikę pracy szkoły min. 7 
dni przed zamiarem jej dokonania.  
3. Zamawiający uprawniony jest do odmowy przyjęcia realizacji niekompletnej.  
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczną, atesty, 
certyfikaty itd. na dostarczony sprzęt i zastosowane materiały, co do ich jakości 
i dopuszczenia do stosowania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  
 



§2  
 
Integralne części umowy stanowią:  
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,  
2. Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia,  
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie  
 

§3  
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie:  
netto – ………………………………………..  
(słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………)  
podatek VAT – …………………………………………..  
(słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………..)  
brutto – ……………………………………………………  
(słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………..)  
na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie podpisanego 
protokołu odbioru z realizacji przedmiotu zamówienia.  
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy nr  
………………………………………………………………………….  
 

§4  
 

1. Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt gwarancji na zasadach 
określonych w Załączniku nr 2 – Zakres przedmiotu zamówienia.  
2. Gwarancja liczona jest od momentu podpisania protokołu odbioru przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 


