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Umowa nr 1/2019 

 

zawarta ………………. w Rybniku pomiędzy Zamawiającym, tj. Miastem Rybnik - Szkołą 

Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku, 

reprezentowanym przez:  

 

dyrektora szkoły – Krzysztofa Sassa 

 

a Wykonawcą, którym jest ………………………………………., którego reprezentuje: 

 

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

 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest wyposażenie kuchni szkolnej oraz wykonywanie usług w zakresie 

dokonywania ich przeglądów i konserwacji. 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera oferta Wykonawcy oraz zapytanie ofertowe 

Zamawiającego. Dokumenty te stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy:  

1) Wyposażenie kuchni szkolnej - 21 dni od daty zawarcia umowy,  

2) przeprowadzania przeglądów i konserwacji dostarczonych urządzeń: zmywarko-wyparzarka, i  

taboret gazowy. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostawy nowych urządzeń , 

2) dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, w miejsce przez niego wskazane,  

na własny koszt, 

3) zamontowania i uruchomienia przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego (Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu urządzenia gotowe do pracy), 

4) dostarczenia urzadzeń z 24 miesięczną gwarancją producenta. Bieg terminu gwarancji 

rozpoczyna się od daty przekazania Zamawiającemu całego przedmiotu umowy (daty 

podpisana ostatecznego protokołu dostawy sprzętu, objętego niniejszą umową), 

5) zapewnienia działań gwarancyjnych i serwisowych w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy, 

łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części, usług itp., 

6) zapewnienia usunięcia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. W przypadku braku możliwości 

usunięcia wady, o której mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy sprawne 

urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach, w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych do momentu zgłoszenia. Czas usunięcia wady wynosi wtedy nie więcej niż 30 dni 

od momentu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wykonawca wymieni urządzenie na nowe 

w przypadku braku możliwości naprawy lub przekroczenia powyższych terminów, 

7) wymiany sprzętu na nowy, w przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii, tego samego typu  

dla danego urządzenia, 

8) dostarczenia instrukcji obsługi w polskiej wersji językowej, 

9) wykonania prac, których mowa w pkt 1-8 w siedzibie szkoły  w godzinach pracy 

Zamawiającego, 
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10) bezpłatnej wymiany zgłoszonego do reklamacji wadliwego materiału eksploatacyjnego  

w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe 

technicznie, lub w innym – uzgodnionym przez strony terminie, 
 

§ 4 

 

Zamawiający dokonuje usunięcia wad przedmiotu umowy, bądź jego części we własnym zakresie na 

koszt Wykonawcy w przypadku: 

1) bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad, 

2) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonanego w terminie  

do usunięcia wad, 

3) bezskutecznego upływu terminu uzgodnionego w sposób opisany w pkt 2. 

 

§ 5 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, które wynosi  

brutto ………………… zł (słownie), w tym podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy, także w razie 

zmiany stawki podatku VAT. 

 

§ 6 

 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru 

dostawy przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Termin płatności należności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone na fakturze. 

4. Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: ……………… 

2. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 642-001-07-58. 

 
3.       Dane do faktury: 

 

Nabywca: 

Miasto Rybnik 

ul. Bolesława Chrobrego 2 

44-200 Rybnik 

NIP 6420010758 

Odbiorca: 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza Słowackiego w Rybniku 

ul. Boczna 17 

44-270 Rybnik 

 

§ 8 

 

Wierzytelność wynikająca z umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody 

Zamawiającego.  
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§ 9 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego, w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, 

2) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2, jednak nie więcej niż 30% 

wynagrodzenia umownego brutto, 

3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad 0,2% wynagrodzenia umownego, jednak nie więcej 

niż 30% wynagrodzenia umownego brutto.   

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

 

§ 10 

 

1. Koordynatorami ze strony Zamawiającego są: Krzysztof Sass, Joanna Grieger. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest…………………... 

3. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają pisemnego oświadczenia Zamawiającego 

lub Wykonawcy pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 11 

 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

 

Sprawy sporne, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 13 

 

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

 

 

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe Zamawiającego. 

2. Oferta. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

 

 

 


