Projekt Umowy
zawarta w dniu …………... w Sokołowie Młp. pomiędzy:
Powiatem Rzeszowskim ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, NIP: 8132919572 reprezentowany na podstawie
pełnomocnictwa – Uchwała nr 98/1031/16 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30 grudnia 2016r. przez
Antoni Kula – Dyrektor Zespołu Szkół w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp., zwanym w
dalszej części umowy Zamawiającym
a ………………………………………………………………..
w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego zapytania ofertowego i wyboru przez Zamawiającego
oferty Wykonawcy.

PRZEDMIOT UMOWY ORAZ WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wyposażania dla pracowni ……………………. w
ramach projektu pt. „Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer projektu RPPK.09.02.0018-0029/17, Działanie nr 9.2 zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy (druk
formularz oferty CZĘŚĆ ….. + opis przedmiotu zamówienia) łącznie za cenę:
netto: ……………….. zł (słownie: ………………………)
brutto: ………………..zł (słownie: ……………………….)
2.

Do obowiązków Wykonawcy, w ramach ceny podanej w ust. 1, należy również:
a) dostawa wraz z rozładunkiem, przedmiotu umowy, wszelkie koszty, opłaty, itp., niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy,
b) dostawa urządzeń fabrycznie nowych, nieużywanych

3.

Wartość oferty, podana w ust. 1, zawiera wszystkie niezbędne koszty i opłaty, podatki etc. związane z
prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

1.
2.

§2
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu na koszt własny i dokona jego rozładunku.
Wykonawcę obciążają także koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu umowy w czasie jego
załadunku, transportu i rozładunku.
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1.

TERMIN REALIZACJI
§3
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia …………………..r. po
uprzednim powiadomieniu Zamawiającego na co najmniej 1 dzień przed dniem dostawy.
Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty potrzebne do
korzystania z przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności dostarczonego sprzętu z ofertą stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wykonanie dostawy przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru wykonania całości
przedmiotu umowy, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie strony umowy.
ZAPŁATA ZA ZREALIZOWANY PRZEDMIOT UMOWY
§4
Zapłata 100% wartości umowy (§ 1 ust.1) za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi po podpisaniu
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust.4 niniejszej umowy.
Zamawiający na podstawie wystawionych faktur i na wskazane w nich konta dokona przelewem zapłaty za
wykonany przedmiot umowy w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień zlecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Wykonawcy.
KARY UMOWNE
§5
Tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary umowne:

za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całości przedmiotu umowy (§1, § 2 i § 3 ust. 1
i 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% ceny umownej netto (§
1 ust.1),
b) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji
i rękojmi liczonego od następnego dnia po upływie terminu do usunięcia wady Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 % ceny umownej netto(§ 1 ust.1),
c) za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu urządzenia wolnego od wad (gwarancja) liczonego od
następnego dnia po upływie terminu określonego w § 6 ust.7 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,01 % ceny umownej netto(§ 1 ust.1),
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej
netto (§ 1 ust.1) za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 19 poz. 177 z p. z.) oraz w przypadkach wskazanych w Kodeksie
cywilnym.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
a)

§6
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy jest:
Anna Kolano tel. 508 140 490
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy jest:
…………………. tel. ………………..

1.

ZMIANY DO UMOWY
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej warunków mogą być dokonywane za zgodą obu stron, wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności.

PRZEPISY KOŃCOWE
§9
Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 ( druk oferty + opis oferowanego
przedmiotu zamówienia)
§ 11
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy
rzeczowo i mający siedzibę Sąd w Rzeszowie.
§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

