UMOWA Nr
Załącznik Nr 3
Zawarta w dniu ………………w Rzeszowie pomiędzy
Gminą Miasto Rzeszów ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów, NIP 8130008613
reprezentowaną przez:
mgr Annę Murias – dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Rzeszowie,
ul. Wyspiańskiego 16A
Zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
§1
1. Umowa jako następstwo wyboru przez Zamawiającego oferty dostawcy w wyniku
zapytania ofertowego z dnia ……………….. r. o następującej treści. Wykonawca
przyjmuje do wykonania usługę polegającej na: sprzedaży i dostawy 4 szt.
komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem oraz 1 szt. rzutnika
multimedialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2
Z tytułu wykonanej usługi, o których mowa w § 1 ustala się łączne wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie …………….zł. netto: (słownie netto). – ………………zł
brutto
§3
1. Zamawiający zapłaci za przedmiot zamówienia na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury.
2. Zamawiający dokona zapłaty wymaganej kwoty za przedmiot zamówienia
przelewem w terminie 21 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu faktury na
rachunek Wykonawcy.
3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne
z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających
z umowy.
2. Wykonawcy płaci Zamawiający kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 5% wartości umowy
brutto;

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości
umowy brutto za każdy dzień zwłoki licząc od daty planowego zakończenia
dostawy sprzętu;
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ustalonego w umowie, za każdy dzień
zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

§5
1. Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5%
wartości umowy brutto.
2. Za opóźnienie w zapłacie należności, Wykonawcy przysługują ustawowe
odsetki liczone w skali rocznej.
§6
1. Termin rozpoczęcia dostawy – z chwilą podpisania umowy
2. Termin zakończenia dostawy – ………………….r.

§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93
z późniejszymi zm.).
2. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą
stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Przelew wszystkich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności
§8
Zamawiający zobowiązany jest do odebrania przedmiotu umowy i zapłaty
należnego wynagrodzenia wg. zasad określonych niniejszą umową
i obowiązujących przepisów prawnych.

§9
1. Wykonawca udziela …………. miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.
2. Wady i usterki objęte gwarancją i rękojmią Zamawiający jest zobowiązany
zgłosić w formie pisemnej (jako protokół usterkowy) powołując komisję
w składzie – przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminie 14 dni po
otrzymaniu protokołu usterkowego.
§ 10
Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie
Sąd Rejonowy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
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