
                
 

 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dnia 13.06.2017 r.  

 

 

 

Wzór umowy  

zawarta dnia…………. pomiędzy Gmina Miasto Rzeszów Rynek 1 35-064 Rzeszów 

 NIP 8130008613 reprezentowana przez Marię Balawejder- dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie , zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym",  

a 

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

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

- zwanym dalej Wykonawcą,  

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zapytania 

ofertowego na  zakup i dostawę fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych  

i  wyposażenia pracowni szkolnych  dla   Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego Nr 4  

w Rzeszowie ul. Staroniwska 55 35-101 Rzeszów stanowiący załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego  

        

§ 2 

 

 

1. Termin realizacji zamówienia 21 dni od daty  podpisania umowy. 

2. Fabrycznie nowe pomoce dydaktyczne  i wyposażenie pracowni szkolnych posiadają 

deklaracje zgodności, dołączone niezbędne instrukcje, certyfikaty  i materiały dotyczące 

użytkowania  w języku polskim oraz spełniają wszelkie normy prawnie wymagane oraz 

posiadać okres gwarancji udzielny przez wykonawcę nie krótszy niż dwa lata. 

§3 

 

Wykonawca zobowiązuje się zachować przy realizacji przedmiotu umowy należytą 

staranność i dbałość o interesy Zamawiającego. 

§ 4 

 

1.  Zamawiający dokona we własnym zakresie kontroli ilościowej i jakościowej nowych 

pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych.  

2. W przypadku wystąpienia różnic w zakresie ilości dostarczonych pomocy dydaktycznych i 

wyposażenia pracowni szkolnych  w stosunku do zamówienia lub ich wad jakościowych 

Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty 



                
 

 

odebrania pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych powiadomić o tym 

fakcie Wykonawcę.  

3. Wykonawca  zobowiązany jest dostarczyć brakującą ilość pomocy dydaktycznych i 

wyposażenia pracowni szkolnych lub wymienić wadliwe na wolne od wad w terminie 14 dni 

od zgłoszenia wad przez Zamawiającego 

 

§ 5 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną 

ofertą przysługuje łączne wynagrodzenie  w wysokości: ......................................................... 

złotych brutto, (słownie złotych: ………...................................................................................),  

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu 

przedmiotu umowy a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty a także wszelkie inne świadczenia niezbędne 

do jego prawidłowej realizacji 

3. Zapłata nastąpi za faktycznie dostarczone pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni  

stanowiące przedmiot umowy szczegółowo określony w załączniku Nr 1 do zapytania 

ofertowego.  

6. Płatność nastąpi przelewem na podane konto bankowe  na fakturze w terminie  14 dni  

od daty otrzymania  prawidłowej pod względem formalnym i rachunkowym faktury 

 do siedziby Zamawiającego  wraz z protokołem odbioru przedmiotu umowy. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne   

w przypadkach: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 ust. 1, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia  o 

którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

3.   Kary umowne, o których mowa w ust. 1 stają się wymagalne następnego dnia po zajściu      

zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty. 



                
 

 

4. Niezależnie od zastrzeżenia kar umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na 

określonych poniżej warunkach:  

1) Nastąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

2) W przypadku niedostępności pomocy dydaktycznych określonych w załączniku nr 1do 

zapytania ofertowego  Zamawiający dopuszcza zamiennie inne pomoce dydaktyczne z 

zastrzeżeniem pkt 3). 

3) Ilość pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych , która będzie dostarczona 

zamiennie po podpisaniu umowy nie może być większa niż 2 pozycje wymienione w 

załączniku nr 1 do zapytania ofertowego   z zastrzeżeniem pkt 4). 

4) Dostarczenie zamiennie pomocy dydaktycznych wymaga zgody Zamawiającego i muszą 

być one równoważne w stosunku do zamawianych. 

 

§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

§9 

Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………………… 

     

Wykonawca      Zamawiający 

 

 


