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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Projekt umowy

UMOWA (projekt)
zawarta w dniu ………………….. w Białymstoku pomiędzy:
Miastem Białystok, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok, NIP 9662117220
Zespołem Szkół Rolniczych w Białymstoku ul. Ks. St. Suchowolca 26,15-567 Białystok
reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr inż. Andrzeja Kamioskiego, którego zastępuje wicedyrektor mgr Adam
Aleksander Pyrski w oparciu o art. 68 Prawa Oświatowego, przy kontrasygnacie Głównej
Księgowej, a
……………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
Preambuła
Umowa zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty
w oparciu o zapytanie ofertowe z dn. 21.12.2020 r. na wykonanie zamówienia. Do Umowy
nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych z uwagi
na dyspozycję art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy oraz fakt, iż wartośd zamówienia nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro pn. Dostawa mobilnej
wykładziny sportowej na halę sportową do rozgrywek piłki siatkowej Zespołu Szkół
Rolniczych w Białymstoku.
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wykładziny sportowej dedykowanej dla
dyscypliny tenis stołowy na małą salę gimnastyczną Zespołu Szkól Rolniczych w
Białymstoku zgodnie z ofertą Wykonawcy w miejscu, wskazanym przez Zamawiającego.
2. W ramach dostawy przedmiotu zamówienia wykonawca zapewnia transport we wskazane
miejsce według wytycznych określonych w zapytaniu ofertowym.
3. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz zapytanie ofertowe.
§2
1. Wykonawca oświadcza, iż:
1) posiada uprawnienia do dostawy przedmiotu umowy;
2) posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do należytego wykonywania przedmiotu umowy;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
przedmiotu umowy;
4) nie istnieją żadne okoliczności faktyczne lub prawne, które uniemożliwiałyby lub
utrudniały należyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca
zobowiązany
jest
informowad
niezwłocznie
Zamawiającego
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w toku wykonywania umowy w formie pisemnej o każdorazowej zmianie okoliczności
o których mowa w ust. 1.
§3
Umowa zostanie wykonana w terminie 22.12.2020r. – 31.12.2020r. od daty podpisania
umowy.
§4
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt dostarczając do siedziby Zespołu
Szkół Rolniczych w Białymstoku ul. Ks. St. Suchowolca 26,15-567 Białystok
2. Odbiór przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego.
§5
1. W zakresie wskazanym w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia osobom
trzecim wykonania części zamówienia.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialnośd za działania, które
wykonuje przy pomocy osób trzecich, jak za działania własne.
§6
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………………. netto powiększone o podatek VAT
w kwocie ………………….., tj. wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………….. brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 na rachunek bankowy
nr....................................................................., po wykonaniu przedmiotu umowy –
w terminie do 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Faktury należy wystawiać na poniższe dane:
Nabywca:
MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1
15 – 950 Białystok
NIP: 9662117220
Odbiorca/Adres do korespondencji:
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26
15 – 567 Białystok
4. Za dzieo zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Ustalone wynagrodzenie jest niezmienne, obejmuje wszelkie koszty, narzuty
i dodatki Wykonawcy oraz wszystkie koszty towarzyszące przygotowaniu, realizacji
i odbiorowi przedmiotu umowy i nie będzie podlegało żadnym zmianom.

2

SR-I-26.16.2020

§7
1. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w §6 ust. 1 umowy.
2. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego
w §6 ust. 1 umowy za każdy dzieo opóźnienia.
3. Z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okres gwarancji
lub rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 umowy za każdy dzieo opóźnienia.
4.Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokośd zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
6. Kary umowne mogą byd kumulowane.
7. Odstąpienie od umowy nie stanowi przeszkody do naliczenia kar umownych wynikłych
z okoliczności zaistniałych przed dniem odstąpienia.
§8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji, zapewniając o jego
należytej jakości.
2. Gwarant zapewnia o najwyższej jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia.
Gwarancja obejmuje wady fizyczne i prawne. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte
podczas eksploatacji usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego,
zgodnego z instrukcją użytkowania.
3. Gwarancja przedmiotu zamówienia wynosi: 7 lat liczona od dnia dokonania odbioru
przedmiotu umowy (podpisania protokołu odbioru) w stanie bez wad.
4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, Zamawiający poinformuje o tym
Wykonawcę telefonicznie i wyznaczy mu termin do ich usunięcia.
5. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,
Zamawiający może naliczyd karę umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz
zlecid ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Czas naprawy wyłączony będzie z okresu gwarancyjnego; okres gwarancji zostanie
automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
7. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z usunięciem wad, w tym dostarczenie
wadliwego sprzętu do punktu serwisowego i wymiana na nowy sprzęt, obciążają
Wykonawcę.
8. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy wady
powstałe w czasie prawidłowego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
9. Gwarancja nie może ograniczad praw Zamawiającego do przekazywania przedmiotu.
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§9
1. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg z odbiorem przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
2. Odpowiedzialnośd Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa po 6 miesiącach od upływu
okresów gwarancji opisanych w karcie gwarancyjnej.
3. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę niezwłocznie, nie później
niż w terminie trzydziestu dni od daty jej ujawnienia.
4. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt i własnym staraniem niezwłocznie usunąd
wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu umowy.
5. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą byd dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli
Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
6. Zgłoszone przez Zamawiającego wady powinny byd usunięte przez Wykonawcę
w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w
terminie uprawnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności ustawy Prawo zamówieo publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełniania umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z niniejszą umową będą
rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiający, zaś jeden – Wykonawca.

........................................
Zamawiający

……………………………………
Wykonawca
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