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UMOWA 

 

Umowa została zawarta między, dniu ……………………... r. pomiędzy :  

Zespołem Szkół Informatycznych w Słupsku, NIP: 839-258-92-32, REGON: 770962889 

reprezentowaną przez:  

………………………………….  

………………………………….  

zwana dalej Zamawiającym  

a:  

……………………………………  

zwanym, dalej Wykonawcą.  

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy na.................................................................................................................... 

oraz dostawę ..........................................................................................................dla projektu 

„Młodzi kreatywni”, Strony oświadczają co następuje:  

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup i dostawa ................................................. 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.  

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 

określony w ust. 1.  

3. Zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiającego z dnia ………………. r. oraz ofertą 

Wykonawcy z dnia ………………………. r. przedmiot umowy zostanie wykonany i dostarczony,  

w terminie i wielkości określonej w ust 1. oraz § 2.  

 

§ 2 

1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Wykonawcy Strony ustalają na dzień 

…………………. 2013 r.  

2. Warunki dostawy przedmiotu zamówienia:  
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1) dostawa nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Szkół Informatycznych w 

Słupsku przy ul. Koszalińskiej 9 w biurze Projektu na Parterze i odbiór dokonany zostanie 

przez:  

a.……………………………………. – …………………………………………………………………………...  

b.………………………………………. – …………………………………………………………………………………….  

 

lub inne upoważnione osoby do reprezentacji w imieniu Zamawiającego.  

2) Przedmiot zamówienia odbierany będzie w terminie określonym w ust. 1 niniejszej umowy 

odpowiednio do założeń projektowych w zakresie ilości przedstawionych w §1 ust. 1.  

3) Odbiór będzie uznany za dokonany w przypadku nie zgłoszenia żadnych uwag przez 

Zamawiającego.  

§ 3 

1. Wykonawca w ciągu 7 dni od zakończenia realizacji zamówienia wystawi fakturę VAT.  

2. Warunkiem wystawienia faktury jest dokonanie obustronnego bezusterkowego odbioru 

przedmiotu dostawy.  

§ 4 

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji za wady dostarczonego towaru zgodnie  

z Kodeksem cywilnym na okres 2 lat, licząc od dnia podpisania protokołu wydania 

przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie okresu gwarancyjnego na pierwsze pisemne 

wezwanie Zamawiającego, również w formie elektronicznej lub faxem za potwierdzeniem 

odbioru, usunie na swój koszt wszystkie wady (usterki) wg dokumentu gwarancyjnego.  

3. W przypadku gdy termin wykonania naprawy gwarancyjnej przekroczy 7 dni Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć towar zastępczy o parametrach nie gorszych niż towar będący 

przedmiotem niniejszej umowy.  

§ 5 

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy osobiście zgodnie ze 

złożoną ofertą. Wykonawca może jednak, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego 

powierzyć wykonanie całości lub części czynności wchodzących w zakres przedmiotu zlecenia 
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osobie trzeciej. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub 

zaniechanie tej osoby jak za własne.  

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 Zamawiający może 

rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

§ 8 

Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany.  

§ 9 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

§ 11 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.  

 

§ 12 

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

Stron.  

Załączniki w formie papierowej:  

zał. 1 – Szczegółowy opis zamówienia.  

 

 

Zamawiający                                                                                                                          Wykonawca 

 


