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U M O W A nr ZSM.I.2241.633.2020 

zawarta w dniu …………..2019 roku w Rzeszowie, pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów; ul. Rynek 1,  

35-064 Rzeszów, NIP: 8130008613, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez Dyrektora 

Zespołu Szkół Mechanicznych im. Gen. Władysława Andersa w Rzeszowie – Pana 

…………………………………….., 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..., 

……………………………………………, ul. …………………………….; NIP: ………………………, REGON: ………………., KRS: 

………………………………., reprezentowanym przez:  

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

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

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

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 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), na podstawie 

regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych 

równowartości 30 000,00 euro. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego A3 – 1szt. 

a) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzenia nowe i kompletne zgodnie z wykazem 

producenta wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami obsługi w języku polskim. 

b) Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy. 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w terminie do 

22.05.2020 r. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad, praw osób trzecich i spełnia 

wszelkie normy stawiane towarom przez prawo polskie w tym zakresie. 

3. Wykonawca wraz z towarem zobowiązuje się dostarczyć karty gwarancyjne, certyfikaty, 

świadectwa jakości i atesty. 

4. Urządzenia dostarczone zostaną transportem własnym Wykonawcy, w dni powszednie od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 11.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 

dostawy. 

5. W przypadku, gdy przedmiot umowy będzie niezgodny z parametrami zawartymi w opisie 

przedmiotu zamówienia i ofercie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar na 

właściwy, w terminie 7 dni. 

6. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Zamawiającego jest – Pan 

…………………………………………………………….. – …………………….. 

7. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy po stronie Wykonawcy jest Pan ……………. 

§ 3 

1. Ryczałtowa cena dostawy będącej przedmiotem niniejszej umowy wynosi …………….. brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………/100) złotych brutto. 

2. Cena określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z dostawą, opakowaniem, transportem, 

wniesieniem i ubezpieczeniem. 

3. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni 

licząc od daty otrzymania dostawy wraz z fakturą. 
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§ 4 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia są fabrycznie nowe wysokiej jakości 

i funkcjonalności, wolne od wad fizycznych, a w szczególności technologicznych, materiałowych 

lub wykonawczych oraz zapewniają należyte bezpieczeństwo użytkowania. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……… miesięcznej gwarancji. Okres gwarancji liczony będzie 

od daty podpisania faktury przez Zamawiającego. 

3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia 

z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

4. W wypadku wystąpienia w trakcie użytkowania jakiejkolwiek wady, Wykonawca zobowiązuje się 

do niezwłocznej jej naprawy w miejscu dostarczenia, nie później niż w terminie 7 dni od momentu 

jej zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie, faksem, e-mailem. Wszelkie koszty związane ze 

świadczeniem gwarancji obciążają Wykonawcę. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy 

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 5% wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust.1, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający - w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu umowy, 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu usterek, 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

6. Jeżeli opóźnienie wykonania zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od 

Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy w porozumieniu w Wykonawcą dodatkowy termin 

wykonania zamówienia. 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W razie braku porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 7 

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