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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego SP23.253.85.2021 

 

Projekt umowy 

 

zawarta w dniu ……………………… roku  w Rybniku, pomiędzy: 

Miastem Rybnik – Szkołą Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 23 im. Górniczego 

Stanu w Rybniku z siedzibą przy ul. Sportowej 52, 44-273 Rybnik, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora – Sylwię Benauer 

a 

…………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

…………………, NIP/PESEL: …………………. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania o wartości niższej niż 

130 000,00 złotych. 

 

§ 1. 

Przedmiotem umowy jest „Dostawa  drukarki 3D i laptopa do Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Przedszkolnymi Nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku przy ul. Sportowej 52 w 

ramach programu Laboratoria Przyszłości" zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w 

zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe oraz oferta stanowią integralną częśd umowy. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyd przedmiot umowy do Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Przedszkolnymi Nr 23 im. Górniczego Stanu w Rybniku przy ul. Sportowej 

52, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w dniu i godzinach ustalonych  

z Zamawiającym.  

2. Za datę dostarczenia przedmiotu umowy uważa się dzieo jego odbioru bez zastrzeżeo 

przez osobę odpowiedzialną za wykonanie umowy lub osobę zastępującą. 

3. Koszt transportu przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP podczas realizacji 

zadania. 

5. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, w pełni sprawny, 

dopuszczony do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nieobciążony 

prawami osób trzecich. 

6. Przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu wszelkie niezbędne do właściwego wykorzystania instrukcje, deklaracje, 

certyfikaty oraz karty gwarancyjne. Dokumentacja, o której mowa powyżej, musi byd 

przygotowana w języku polskim.  
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7. Po dostarczeniu przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, podpisany 

przez osobę odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego oraz ze 

strony Wykonawcy. 

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wadliwości przedmiotu umowy, 

Zamawiający może odmówid jego odbioru. 

9. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez przedstawiciela Zamawiającego własnośd 

przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą i ubezpieczeniem przedmiotu 

umowy do momentu przekazania go protokołem odbioru Zamawiającemu.  

 

§ 3. 

Termin realizacji przedmiotu umowy:  do 30 grudnia 2021 roku. 

 

§ 4. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

brutto: …………………… zł (słownie: ……………………), w tym należny podatek VAT, w oparciu  

o prawidłowo wystawioną fakturę. 

2. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do kooca realizacji umowy. 

 

§ 5. 

1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury i protokołu 

odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

2. Termin płatności ustala się na 14 dzieo od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury.  

3. Za termin zapłaty przyjmuje się dzieo obciążenia rachunku Zamawiającego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem 

podzielonej płatności zgodnie z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

5. Płatnośd nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

6. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisad Zamawiającego  

w następujący sposób: 

Nabywca: 

Miasto Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik 

NIP: 6420010758  

Odbiorca: 

Szkoła Podstawowa   z Oddziałami Przedszkolnymi  nr 23  

im. Górniczego Stanu w Rybniku 

 ul. Sportowa 52, 44-273 Rybnik 
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§ 6. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….-miesięcznej gwarancji na drukarkę 3D oraz 

…….-miesięcznej gwarancji na laptop. 

2. Strony zgodnie postanawiają przedłużyd zastosowanie przepisów dotyczących rękojmi za 

wady fizyczne dostarczonego przedmiotu umowy o okres obowiązującej gwarancji 

wskazanej w ust. 1. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony protokołu 

odbioru. 

4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu 

gwarancyjnego na swój koszt, obejmującego również dojazd i transport, polegającego na 

usunięciu wad w drodze naprawy lub na wymianie przedmiotu umowy albo jego części 

na wolne od wad, na warunkach opisanych w niniejszej umowie. 

5. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę pocztą elektroniczną lub listem 

poleconym o wystąpieniu wad w przedmiocie objętym gwarancją i rękojmią,  

a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 3 dni od powiadomienia 

go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym – 

uzgodnionym przez strony w terminie do usunięcia wad – terminie. Zgłaszający 

obowiązany jest poinformowad serwis Wykonawcy o godzinach dostępu do 

uszkodzonego przedmiotu umowy oraz o rodzaju uszkodzenia. 

6. Zamawiający może dochodzid uprawnieo z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy niezależnie od uprawnieo przysługujących z tytułu gwarancji. 

7. Inne szczegółowe warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego określają dokumenty 

gwarancyjne, dostarczone wraz z przedmiotem umowy. Zapisy zawarte w niniejszej 

umowie dotyczące gwarancji zmieniają w tym zakresie mniej korzystne postanowienia 

zawarte w dokumentach gwarancyjnych. 

 

§ 7. 

1. Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego jest …………………… 

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

3. Zamawiający przewiduje możliwośd zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana ta 

wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy. 

 

§ 8. 

Zamawiający może odstąpid od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Wykonawca: 

1) zleci wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, 

2) opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy o 7 dni względem terminu wskazanego  

w § 3. 
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§ 9. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 

…10…. % kwoty opisanej w § 4 ust. 1, 

2) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości …1…. % wynagrodzenia 

umownego określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzieo opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie rękojmi 

lub gwarancji w wysokości ……1. % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 

1 za każdy dzieo opóźnienia, licząc od ustalonego terminu ich usunięcia. 

2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych 

kar umownych przez Zamawiającego. 

3. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne zostaną potrącone z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający może dochodzid odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 10. 

1. Wykonawca oświadcza, iż na wypadek braku realizacji przedmiotu umowy w terminie 

wskazanym w § 3 podda się bezpośredniej egzekucji z całego majątku w trybie art. 777 

§  1 pkt 5 w związku z art. 777 §  2 Kodeksu Postępowania Cywilnego co do zwrotu 

kwoty ……………………….. zł wskazanej w § 4 umowy wraz z ustawowymi odsetkami za 

opóźnienie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego  

w zakresie poddania się bezpośredniej egzekucji na warunkach wskazanych w ust. 1. 

Powyższe oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

3. Dodatkowym zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązao wynikających  

z niniejszej umowy jest wystawiony przez Wykonawcę weksel in blanco wraz  

z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco, których wzór stanowi załącznik nr 1 

do umowy. 

 

§ 11. 

Wierzytelnośd wynikająca z niniejszej umowy nie może byd przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 12. 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpid od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądad wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 13. 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że koniecznośd 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzied  

w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana umowy 

dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 

 

§ 14. 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

§ 15. 

 

Sprawy sporne mogące wynikad na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 16. 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

 Zamawiający Wykonawca 

 

 

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

 podpis i pieczątka podpis i pieczątka 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

WEKSEL WŁASNY IN BLANCO 

 

…………………… dnia …………………… 2021 r.  Na     …………………………………… zł 

   (miejsce wystawienia)                              (data wystawienia)   

………………………………………………. zapłacę za ten weksel własny 

                       (termin płatności)  

Miastu Rybnik ale nie na jego zlecenie sumę złotych: 

 

 …………………………………………………………….…….………………… 
(suma wekslowa słownie) 

 

Płatny w: ……………………………………………………………………………………………...……. 

                                                                                (miejsce płatności) 

……………………………… 

(podpis Wystawcy) 
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...................................,dnia ............................. 

 

………………………………… 

…………………………….…... 

………………………………… 

 (adres Wystawcy weksla) 

 

NIP………………………….… 

REGON………………….…… 

 

 

DEKLARACJA DO WEKSLA IN BLANCO 

 

My/ Ja niżej podpisani/y Wystawcy/a weksla in blanco: 

 

 

……………………………… 

(nazwa Wystawcy weksla) 

działający przez: 

1. ………………. - ………………..... 

(imię i nazwisko)  (stanowisko) 

2. ……………… -  …………………. 

(imię i nazwisko)  (stanowisko) 

w załączeniu składam/y do dyspozycji Miasta Rybnik weksel in blanco z mojego/naszego 

wystawienia jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy z dnia ……….. nr………………….   

zwanej dalej „Umową”, na podstawie której otrzymaliśmy wynagrodzenie w wysokości 

……………………. zł.  

Miasto Rybnik ma prawo wypełnid ten weksel w każdym czasie w przypadku 

niedotrzymania przez Wystawcę weksla in blanco warunków Umowy, na kwotę zapłaconego 

wynagrodzenia wynikającego z Umowy powiększoną o stopę redyskontową weksli, kwotę 

odsetek ustawowych za opóźnienie oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją weksla. 

Wystawca weksla in blanco może zostad zobowiązany przez Miasto Rybnik, w przypadku 

niewywiązania się z Umowy, do zapłaty powyższej sumy za weksel Miastu Rybnik, lecz nie na 

jego zlecenie. Miasto Rybnik ma prawo opatrzyd ten weksel datą płatności według swojego 

uznania oraz uzupełnid go brakującymi elementami w tym klauzulą „bez protestu”. Weksel 

będzie płatny w Rybniku na rachunek bankowy wskazany przez Miasto Rybnik. Miasto Rybnik  

zawiadomi Wystawcę weksla in blanco o wypełnieniu weksla listem poleconym wysłanym co 
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najmniej na 7 dni przed terminem płatności na podany w niniejszej deklaracji adres 

Wystawcy weksla in blanco, chyba że Wystawca weksla in blanco powiadomi na piśmie 

Miasto Rybnik o zmianie adresu. Pismo zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie 

podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub podobną, uznaje się za doręczone. 

 

Jednocześnie Wystawca weksla in blanco zobowiązuje się zapłacid sumę wekslową na 

żądanie posiadacza weksla jako pokrycie długu wynikającego z Umowy. 

 

Weksel płatny będzie w złotych polskich. 

 

Dane osób uprawnionych do podpisania weksla w imieniu wystawcy: 

1. Imię, nazwisko, pełniona funkcja –  

2. Seria i nr dowodu osobistego –  

3. PESEL – 

4. Imiona rodziców –  

5. Data i miejsce urodzenia – 

 

1. Imię, nazwisko, pełniona funkcja –  

2. Seria i nr dowodu osobistego –  

3. PESEL – 

4. Imiona rodziców –  

5. Data i miejsce urodzenia –  

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Czytelny podpis, pieczęd Wystawcy weksla 

 

………………………………………… 

Podpis osoby przyjmującej weksel wraz z deklaracją. 

 


