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 …………………. r. 

 

 

UMOWA NR ………… 

 

Zawarta w ………………….. dnia ………………………… pomiędzy: 

 

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Maluszka” Sylwia Chwistek 

Nagawczyna 109E, 39-200 Dębica 

NIP: 6332067374, REGON: 181137282 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym  

a 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.  

 

Umowa zawarta została w wyniku postępowania wyboru Wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020  w ramach projektu pn. pn. 

„Akademia Maluszka” nr projektu  RPPK.09.01.00-18-0032/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.   

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest …………………………………………………………………………………………..  

Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie i wyładunek przedmiotu umowy oraz montaż na koszt 

Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w treści zapytania ofertowego z dn. ………………….  

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony  

w ust. 1. 

3. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona oferta Wykonawcy oraz dokumentacja postępowania 

przetargowego, które są integralną częścią niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, w terminach 

określonych w § 3 niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności. 

 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do 

wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej umowy do dnia 31.05.2020 r.  

 

§ 4 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na 

podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto: ……………………………… PLN (słownie: 

……………………………………………). 

3. Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie należny podatek VAT i ewentualne cło. Wykonawca wystawi 

fakturę VAT na kwotę netto *(dotyczy podmiotów zagranicznych).  

* Niepotrzebne skreślić 

§ 5 
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1. Wykonawca, określone w § 4 wynagrodzenie, otrzyma na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Termin zapłaty faktury ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z protokołem 

odbioru.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypłaty wynagrodzenia w terminie późniejszym niż wynikający z 

zapisów ust. 3 w przypadku opóźnień w przekazaniu środków finansowych lub weryfikacji przez Instytucję 

Pośredniczącą przedkładanych przez Zamawiającego wniosków o płatność, ale nie dłuższym niż 7 dni od 

przekazania środków przez Instytucję Pośredniczącą.  

4. Strony ustalają, iż spełnienie świadczenia po stronie Zamawiającego następuje z dniem obciążenia jego 

rachunku bankowego. 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 

6. Miejscem płatności jest Bank Zamawiającego. 

 

§ 6 

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych określonych w niniejszej umowie za niezgodne 

z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający ma 

prawo potrącenia kar umownych z należnej faktury.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

a. za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.  

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za daną część zamówienia brutto za każdy dzień 

zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

c. za zwłokę w usunięciu usterek lub w realizacji napraw gwarancyjnych w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego za daną część zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie usterek lub upływu określonego czasu reakcji. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za nieuzasadnioną odmowę podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 

gotowości przekazania przedmiotu umowy do odbioru. 

3. Strony zastrzegają możliwość sądowego dochodzenia odszkodowania przenoszącego    wysokość zastrzeżonych 

kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Strony mają prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w razie rażącego nie wywiązywania się z obowiązków, 

wynikających z niniejszej umowy, przez drugą stronę. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze stron, strona  

z której winy odstąpiono od umowy, zobowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto. Obowiązek zapłacenia kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy, 

nie obejmuje wypadku określonego w § 8 pkt.1. 

4. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

 

 

 

§9 
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1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, Wykonawca wymieni go w ciągu 10 dni na nowy. 

3. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wykaże, że wady powstały z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu niezgodnego z przeznaczeniem używania 

towaru.     

4. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu 

gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu – w szczególności niniejszej umowy istnienie zobowiązania 

z tytułu gwarancji.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia niniejszych warunków gwarancji przez producenta, jeżeli 

producent wystawi również dokument gwarancyjny.    

 

§ 10 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym lub 

za potwierdzeniem ich złożenia. 

2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w 

całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i 

innymi postanowieniami umowy. 

 

§ 11 

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez 

Wykonawcę czynności objętych Umową, w szczególności, gdy Dostawca dostarczy elementy wyposażenia 

niezgodnie z zamówieniem, bez atestów, niskiej jakości.  

2. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w stosunku do zapytania ofertowego w przypadku: 

a. zmiany terminu przewidzianego na rozpoczęcie lub zakończenie usługi 

b. zmian spowodowanych siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 

zapytaniem ofertowym 

c. zmianą stawki podatku VAT 

d. zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które mają wpływ na wykonanie 

przedmiotu zamówienia 

e. zmianami formalno-organizacyjnymi 

3. Przewidziane wyżej okoliczności stanowią uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek. Warunki zmiany 

umowy nie przyznają Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia o zmianę zawartej umowy. 

 

§ 12 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron  

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 

§ 14 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

…..……………..  ……………..…….. 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 


