
 
Załącznik nr 3 do ogłoszenia  

 
 
 

UMOWA NR (wzór) 
 
zawarta w dniu ………….. 2012 roku w Rząśni pomiędzy Zespołem Szkolno – 

Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni, ul. 1 Maja 16, 98-332 Rząśnia reprezentowanym 

przez:  

mgr Krystynę Strzelczyk – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła 

II w Rząśni  

zwanego dalej „Zamawiającym"  

a  

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

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

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

zwanym dalej „Dostawcą”  

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 2 szt. tablic interaktywnych, 2 szt. projektorów 

krótkoogniskowych wraz z uchwytami ściennymi wraz z wykonaniem usługi montażu 

instalacji interaktywnej, przeszkolenia nauczycieli w zakresie obsługi tablic oraz zakupem                

2 szt. komputerów przenośnych zgodnie ze specyfikacją techniczną (zgodną z załącznikiem 

nr 1 do zaproszenia do składania ofert).  

 

§ 2 

1. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy.  

2. Zmiana tego terminu może nastąpić tylko za zgodą stron wyrażoną w formie aneksu.  

 

§ 3 

Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich jeśli takie wynikną 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

 

§ 4 

Na poszczególne elementy wyposażenia stanowiącego przedmiot umowy Dostawca jest 

zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu atesty lub certyfikaty zgodności z obowiązującymi 

normami prawnymi. 



  

§ 5 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie w 

formie ryczałtu.  

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Dostawcy wyraża się kwotą ………..zł brutto, 

słownie: …………………………….  

 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowań stanowią kary umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

Dostawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4 % wynagrodzenia 

umownego, za każdy dzień opóźnienia,  

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad,  

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 20 % 

wynagrodzenia umownego.  

Zamawiający płaci Dostawcy kary umowne:  

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego.  

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

§ 7 

Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół odbioru.  

 

§ 8 

1. Termin gwarancji na dostarczony przedmiot umowy wynosi … miesiące od daty odbioru.  

2. Okres rękojmi na przedmiot umowy zostaje rozszerzony do … miesięcy od daty 

podpisania końcowego protokołu odbioru.  

3. W okresie gwarancji Dostawca jest zobowiązany do usunięcia usterek w terminie 5 dni od 

daty otrzymania pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu usterek.  

4. W przypadku nie wykonania napraw objętych gwarancją i rękojmią w terminie o którym 

mowa w pkt 4, Zamawiający powierzy wykonanie tych napraw osobie trzeciej a kosztami ich 

realizacji obciąży Dostawcę.  



 

§ 9 

1. Dostawca wystawi fakturę za przedmiot umowy w terminie 7 dni od daty odbioru 

przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty ich 

dostarczenia do Zamawiającego.  

3. Zapłata faktur nastąpi na konto Dostawcy wskazane na fakturze.  

4. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

§ 10 

Dostawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone zamawiającemu wskutek realizacji  

przedmiotu niniejszej umowy – jeśli takie powstaną.  

 

§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 12 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Dostawca jest zobowiązany 

przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.  

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego.  

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonych przez 

Dostawcę roszczeń w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.  

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Dostawcy względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Dostawca 

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.  

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla Zamawiającego.  

 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu 

postępowania cywilnego.  

 

 



 

§ 14 

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

Zamawiający       Dostawca 


