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Załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego nr 2/2021 

WZÓR  

UMOWA NR: ……/2021  
 

Umowa zawarta w dniu ……...………2021 roku w ………………… pomiędzy: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

1. ……………………… – …………………………………… 

2. ……………………… – …………………………………… 

zwanych w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,  

 

a…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

reprezentowaną przez: 

…………………………… 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. 

 
zawarta w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o następującej treści: 
 

 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa …………………………………………………… 

…………………………... Dostawa realizowana w ramach projektu „Utworzenie 

Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie” współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i 

kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować określone w  1 pkt 1 

zadanie zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu prowadzonym w oparciu o zasadę 

konkurencyjności poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy oraz opisem przedmiotu 

zamówienia – zawartym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego nr 2 / 2021. 

3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, zgodny 

z obowiązującymi normami, sprawny technicznie, spełniać normy bezpieczeństwa oraz 

przystosowany do użytkowania przez Zamawiającego. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z zachowaniem staranności 

zawodowej, rzetelnie i terminowo. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie 

wykonania zamówienia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do 

udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji zamówienia. 
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Termin  realizacji 

1. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy: 

…………………………………………………………………… 

2. Dniem wykonania zamówienia jest dzień odbioru przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego  bez zastrzeżeń. 

3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, 

w okolicznościach określonych poniżej: 

a) zmiana terminu  umowy - w przypadku:  

- niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i 

niezależnych od nich, np.  wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej 

(klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.).  

- niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest konsekwencją opóźnienia 

w realizacji robót budowlanych zwianych z adaptacją lokalu, w którym ma zostać 

zamontowane wyposażenie, koniecznych do prawidłowego odbioru (przyjęcia)  

przedmiotu umowy. 

W przypadku wystąpienia powyższych  okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg 

realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu 

o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty. 
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Warunki dostawy 

1. Przedmiot umowy dostarczony będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Wykonawca dostarczy sprzęt, meble, urządzenia określone w § 1 do siedziby 

Zamawiającego zlokalizowanej w Rzeszowie. 

3. Osobą uprawnioną do odbioru sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy jest 

……………………, tel. ……………….., email: ……………………………………….  

4. Termin i godzina dostawy zostaną ustalone z Zamawiającym.  



 
          

Strona 3 z 7 

 

5. Zakres dostawy obejmuje, montaż, uruchomienie, szkolenie pracowników zgodnie ze 

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do zapytania 

ofertowego nr 2/ 2021. 

6. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru 

ilościowego i jakościowego podpisanym przez przedstawicieli Stron. Ze strony 

Zamawiającego protokół podpisuje osoba uprawniona do odbioru przedmiotu umowy. 

Integralną część protokołu zdawczo – odbiorczego stanowią karty gwarancyjne. 

7. Jeżeli w toku realizacji umowy okaże się, że sprzęt zawarty w ofercie nie spełnia 

wymogów określonych specyfikacją techniczną określoną przez Zamawiającego w 

zapytaniu ofertowym – zał. nr 2 do zapytania ofertowego nr 2 / 2021 (pomimo, że 

Wykonawca złożył w ofercie specyfikację potwierdzającą spełnienie tych wymogów) bądź 

produkt jest niedostępny na rynku, możliwa będzie zmiana umowy polegająca na zmianie 

zaoferowanego sprzętu na inny, zgodny ze specyfikacją techniczną określoną przez 

Zamawiającego w zał. nr 2 do zapytania ofertowego nr 2 / 2021 i o parametrach nie 

gorszych niż określone w zał. nr 2 do zapytania ofertowego nr 2 / 2021 bez zmiany 

pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

złożenia specyfikacji technicznej zmienionego sprzętu, która po akceptacji przez 

Zamawiającego i podpisaniu przez strony aneksu do umowy stanie się załącznikiem do 

niniejszej umowy. 
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Warunki płatności 

1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy ustala się na kwotę: ………….. zł netto, 

……………. zł brutto (słownie: …………………………………………………………). 

2. Wartość wynagrodzenia obejmuje również koszty dostawy do Zamawiającego, koszty 

instalacji, uruchomienia sprzętu, szkoleniem oraz wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia. 

3. Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po 

zrealizowaniu dostawy, przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………. do 

……….. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego wraz z podpisanym przez 

Zamawiającego  bez zastrzeżeń protokołem, o którym mowa w § 3 pkt.6.  

4. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi 

prowadzącemu rachunek Zamawiającego.  
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5. Faktura winna być wystawiona w ten sposób, że jako nazwę towaru Wykonawca wpisze 

wszystkie elementy składowe zamówienia.  

6. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. 

7. Wykonawca nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek cesji w związku z realizacją 

niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

Jakiekolwiek rozporządzenie wierzytelnością, którą Wykonawca nabędzie wobec 

Zamawiającego w wyniku realizacji niniejszej umowy, w tym cesja, czy też potrącenie 

będzie nieważne bez wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego na takie rozporządzenie, 

w związku z czym nie będzie wywoływać żadnych skutków cywilno – prawnych. 

 

 5 

Gwarancja i Rękojmia 

1. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przez niego przedmiot umowy jest dobrej jakości 

i pozbawiony wad. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot 

zamówienia. Termin wynosi minimum ….. miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu 

umowy stwierdzonego protokołem, o którym mowa w  3 pkt 6 chyba, że szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego nr 

1 / 2021  stanowi inaczej.   

2. Poniższe zapisy gwarancyjne, obowiązują jedynie w przypadku gdy szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego nr 2 /2021  nie 

stanowi inaczej. 

3. Koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego, wszelkie koszty związane z wykonywaniem 

obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.  

4. W przypadku wystąpienia wad i usterek w okresie o którym mowa w pkt 1  niniejszego 

paragrafu Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy 

o zaistniałej sytuacji telefonicznie nr tel …………….., lub pocztą a elektroniczną e-mail: 

……………………………….  

5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odebrać sprzęt objęty reklamacją w ramach 

gwarancji od Zamawiającego z miejsca realizacji dostawy. 

6. Czas skutecznej naprawy wynosi do 14 dni od momentu zgłoszenia wad, usterek sprzętu 

w trybie określonym w § 5 pkt 3. 

7. Jeśli czas skutecznej naprawy przekroczy termin wyznaczony w § 5 pkt 6 Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w § 7 pkt 2. 
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8. Jeśli sprzęt będzie naprawiany 4 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania 

wymiany tego sprzętu na nowy, wolny od wad, uszkodzeń i o parametrach nie gorszych 

niż określone w § 1 niniejszej umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć naprawiony bądź nowy sprzęt na własny koszt 

do miejsca wskazanego w pkt 5 niniejszego paragrafu. Niebezpieczeństwo przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia sprzętu w czasie od odebrania go od Zamawiającego do doręczenia 

go Zamawiającemu ponosi Wykonawca. 

10. Szczegółowe warunki gwarancji zawierają karty gwarancyjne, które Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w momencie odbioru przedmiotu umowy.  

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy, a dokumentu gwarancji wiążące dla 

stron są postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.  

11. Wykonawca udziela rękojmi na przedmiot umowy, zgodnie z zapisami kodeksu 

cywilnego. 

12. W okresie gwarancji i rękojmi w przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia 

przez Wykonawcę sprzętu wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostępności na 

rynku, co zostanie potwierdzone przez jego producenta, dopuszczalne jest dostarczenie 

przez Wykonawcę sprzętu o parametrach technicznych nie gorszych na koszt Wykonawcy. 

W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest uprzednio każdorazowo przedłożyć 

Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie producenta o niedostępności 

zaoferowanego sprzętu, opinia o nie gorszych parametrach technicznych sprzętu 

zamiennego niż zaoferowany w ofercie). Zamiana zaoferowanego sprzętu wymaga zgody 

Zamawiającego, którą Zamawiający udzieli niezwłocznie gdy otrzyma wymagane dokumenty. 

13. W okresie gwarancji i rękojmi w przypadku gdy Wykonawca nie usunie w terminie  

zgłoszonych wad lub usterek, Zamawiający ma prawo dokonać tego we własnym zakresie 

na koszt Wykonawcy nie tracąc uprawnień z gwarancji i rękojmi oraz z zachowaniem 

prawa do kar umownych. 

14. Powyższe zapisy gwarancyjne, obowiązują jedynie w przypadku braku szczegółowych 

zapisów w opisie przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 2 do zapytania 

ofertowego nr 1 / 2021 stanowi inaczej.   

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

1. Poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym Zamawiający może od umowy 

odstąpić w przypadku: 
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a) zajęcia majątku Wykonawcy przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia lub egzekucji, 

jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem przez Wykonawcę, które może utrudnić lub 

uniemożliwić ewentualne zaspokojenie wierzyciela, 

b) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji firmy, 

c) w przypadku gdy Wykonawca nie zrealizował dostawy na warunkach niniejszej umowy w 

terminie określonym w § 2 i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zrealizował  

dostawy w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania, 

d) w przypadku, gdy pomimo zaistnienia okoliczności określonych w § 3 pkt. 7 niniejsza 

umowa nie została zmieniona. 

2. Wykonawca może od umowy odstąpić, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnienia 

przyjęcia przedmiotu umowy. 

3. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron. Oświadczenie może 

być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź przesłane listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

4. Odstąpić od umowy można w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się przez stronę 

odstępującą o okolicznościach dających podstawę do odstąpienia od umowy.  

 

§ 7 

Kary umowne 

1. W razie wystąpienia zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki. 

2. W razie przekroczenia terminu skutecznej naprawy określonego w § 5 pkt 6, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym 

określonych w § 6 pkt 1 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych przewidzianych kodeksem cywilnym 

odszkodowania, jeśli szkoda przewyższa wysokość kary umownej do wysokości 

poniesionej szkody. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 
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6. Łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy.   

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

kodeks cywilny. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o wszelkich 

okolicznościach mających istotne znaczenie dla realizacji postanowień niniejszej umowy. 

5. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz po wykonaniu Umowy w okresie rękojmi i 

gwarancji, określonym w §5 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do udzielania 

Zamawiającemu wszelkich informacji oraz udostępnienia dokumentów związanych z 

realizacją Umowy w przypadku poddania Projektu kontroli przez organ upoważniony do 

kontroli projektów współfinansowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie swego adresu. W 

razie niedopełnienia tego obowiązku wszystkie pisma wysłane przez Zamawiającego pod adres 

ostatnio przez Wykonawcę podany ma skutek doręczenia Wykonawcy. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

8. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy, 

2) Zapytanie ofertowe  ………………  

 

 Wykonawca       Zamawiający 

 

 


