
 

 

UMOWA nr ZSM.KG.2241.65.2019 

zawarta w dniu ………………………. r. w Rzeszowie pomiędzy:  
GMINĄ MIASTO RZESZÓW NIP: 8130008613 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rynek 1 zwaną w treści umowy 
„Zamawiającym" reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych – Pana ………………………………….. 
a 
………………………………………………………………………………………………..; ul. ………………………., …………………. …………………., 
NIP: ………………………………., REGON: …………………., KRS: ……………………….., zwanym w dalszej części „Wykonawcą", 
reprezentowanym przez: 

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

Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), na podstawie regulaminu udzielania zamówień 
o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro. 

§ 1- 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa szafek skrytkowych do szatni w ilości 20 modułów (120 skrytek), 

zgodnie z zapytaniem ofertowym i ofertą Wykonawcy. 
2. Przedmiot Umowy winien być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad, kompletny, zdatny 

dla jego prawidłowej eksploatacji, zgodnie z jego przeznaczeniem.  
3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot niniejszej umowy jest zgodny z wymogami bezpieczeństwa 

i higieny użytkowania, wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym m.in. z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69, ze zm.). 

§ 2 

Termin i warunki realizacji umowy  
1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2019 r.  
2. Dostawa będzie zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 

15.00. 

§ 3 

Obowiązki Stron 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami, standardami i zasadami wiedzy 
technicznej (przepisami i normami), oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w zapytaniu ofertowym, 

b) dostawa na adres szkoły 
c) przekazanie Zamawiającemu certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności oraz instrukcji 

użytkowania sprzętu będącego przedmiotem umowy. 
2. Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy: 

a) terminowy odbiór przedmiotu umowy; 
b) zapłata ustalonego wynagrodzenia za wykonany i odebrany protokolarnie przedmiot umowy 

podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego. 

§ 4 

Odbiór przedmiotu umowy 
1. Zamawiający w trakcie czynności odbioru sprawdzi kompletność przekazywanego przedmiotu 

umowy, a także kompletność wymaganych przepisami i umową certyfikatów/atestów. 
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2. Wykonawca może uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć upoważnionego pisemnie 
pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, 
Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich uwag i wniosków w stosunku 
do wyniku odbioru. 

3. Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłoczne w trakcie czynności 
odbioru, najpóźniej w terminie 5 dni od daty dostawy. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie poniesione koszty w związku z usuwaniem wskazanych przez Zamawiającego wad. 

4. Z czynności odbioru końcowego, po usunięciu przez Wykonawcę usterek, uzupełnieniu wszystkich 
braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

5. Od terminu, w którym Zamawiający poświadczy w protokole odbioru ilościowego, odbiór 
przedmiotu umowy zaczyna biec termin gwarancji jakości/ rękojmi. 

§ 5 

Wynagrodzenie  
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie łączne w wysokości brutto 

…………………….. zł. (słownie: …………………………………………………………………………………………….. złotych).  
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, w tym m.in.: zakup, opakowanie, transport, rozładunek, wniesienie, koszty gwarancji jakości, 
dokumentację wymaganą umową i przepisami oraz wszelkie inne koszty/opłaty, niezależne od tego 
czy Wykonawca przewidział lub mógł je przewidzieć. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym w terminie do 14 dni od 
daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału faktury VAT wystawionej na podstawie 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy - podpisanego bez zastrzeżeń przez działających 
w imieniu Zamawiającego przedstawicieli. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

4. Fakturę należy wystawić dla: 
NABYWCA: GMINA MIASTO RZESZÓW, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 8130008613 

Odbiorca faktury/płatnik: Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Hetmańska 45A, 35-0678 Rzeszów 
5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby trzecie w drodze 

przelewu lub działania o podobnym charakterze całości bądź części należności wynikających z umowy 
na rzecz osób trzecich. 

§ 6 

Gwarancja jakości/rękojmia 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi oraz gwarancji jakości na dostarczony 

sprzęt sportowy na okres 12 miesięcy. Okres rękojmi oraz gwarancji jakości biegnie od daty 
podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru ilościowego przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad/usterek ujawnionych w okresie 
gwarancji jakości, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. w ciągu 14 dni roboczych. 
O istnieniu wady/usterek Zamawiający/Odbiorca zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę 
pisemnie drogą elektroniczną.  
Dane kontaktowe w celu dokonania zgłoszenia usterki (imię, nazwisko osoby odpowiedzialnej, nr 
telefonu, adres poczty elektronicznej: …………………………………………………….…..……………………………….….. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad/usterek w terminie wskazanym w umowie 
Zamawiający/Odbiorca ma prawo zastępczego - na koszt Wykonawcy - usunięcia wad/usterek. 

4. Okres gwarancji przedłuża się o czas, w jakim Zamawiający nie mógł wykorzystywać przedmiotu 
dostawy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystąpienia wad. 

§ 7 

Kary umowne/odstąpienie od umowy 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy/ jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za przedmiot umowy/ jego 
część od której odstąpiono. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 5 ust. 1.  

3. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej - aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Ewentualne spory powstałe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony będą rozwiązywać drodze 

negocjacji, a w braku porozumienia - rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

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

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


