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Wzór umowy 

 

UMOWA Nr ................. 

 

zawarta w dniu  ............................2015 r.  pomiędzy: 

Zespołem Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze, reprezentowanym przez: 

mgr Agnieszkę Papuga – Dyrektora  

z siedzibą Zbylitowska Góra  

       ul. św. Floriana 1  

        33-113 Zgłobice 

Katarzyną Biel – Główną Księgową, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a  Firmą ……………………………………… 

z siedzibą …………………………………….. 

reprezentowanym przez  ………………………… , zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na dostarczeniu 

sprzętu komputerowego i wyposażenia pracowni komputerowej, wykonania sieci elektrycznej 

i strukturalnej w budynku szkoły, montażu dostarczonego sprzętu i szkolenie pracowników 

Zamawiającego. 

 

Zakres robót obejmuje: 

 

- dostarczenie sprzętu wg specyfikacji zawartej w załączniku nr 1 

- wykonanie instalacji elektrycznej i strukturalnej wg załącznika nr 1  

- montaż i konfigurację dostarczonego sprzętu (wg załącznika nr 1) 

- przeprowadzenie szkolenia w obsłudze i użytkowaniu dostarczonego sprzętu (wg załącznika 

nr 1). 

 

 

      § 2 

 

Rozpoczęcie robót nastąpi dnia …………. a zakończenie …………………………. 

 

      § 3 

 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

innej osobie bez zgody Zamawiającego. 
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      § 4 

Wynagrodzenie brutto za wykonanie zleconego zakresu robót wynosi: ……………………  

Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi po przeprowadzeniu szkolenia na 

podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur oraz protokołu odbioru wykonanych 

robót. 

Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy:   ……………………….. w ciągu 30 dni. 

 

 

§ 5 

 

1. W razie zwłoki w wykonaniu umownego zakresu robót oraz zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancyjnym Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości zamówienia za każdy 

dzień. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego karę umowną. 

 

2. Jeżeli zwłoka w wykonaniu zlecenia będzie większa niż 14 dni, Zamawiający może 

odstąpić od umowy, przy czym odstąpienie nie powoduje utraty możliwości dochodzenia 

przez Zamawiającego odszkodowania i kary umownej. 

 

§ 6 

 

Ustala się okres rękojmi  ………………………… – na całość robót i sprzętu. 

 W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt wszystkie usterki 

spowodowane niewłaściwym wykonaniem lub wadami materiałowymi. 

 

§ 7 

 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w trakcie prowadzonych prac i po ich 

zakończeniu. 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac innym osobom bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

      § 8 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy o zamówieniach publicznych. 

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć podczas realizacji umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego w Tarnowie. 

 

 § 9 

 

Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron, oraz jeden egzemplarz dla ZOS i P Gminy Tarnów. 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 


