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Zał. nr 3 do siwz. 
 
         Projekt  
 
    U M O W A 
 
Zawarta w dniu......r. w Leoncinie pomiędzy: 
1.Zespołem Szkół Szkoła Podstawowa w Leoncinie ul. I.B.Singerra 3 05-155 Leoncin 
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Wójta gminy Leoncin Nr    z dnia....... 
przez Dyrektora mg Teresę Krawczak 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
Kontrasygnaty udziela : Skarbnik Urzędu Gminy Leoncin – p. mgr Teresa Kicińska 
a 
2..............reprezentowanym, przez : 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
nr rejstr ...............................Regon......................................NIP...................................... 
 
    Przedmiot umowy 
     § 1 
Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa i montaż wyposażenia technologicznego dla 
kuchni w Szkole Podstawowej w Leoncinie w zakresie opisanym szczegółowo w załączniku 
nr 1do umowy. 
 
   Wynagrodzenie Sprzedającego 
     §2 
1.Strony ustalają łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy na kwotę netto.........słownie: 
.........powiększoną o podatek od towarów i usług Vat w wysokości............zł. słownie........) 
co daje  łączną kwotę brutto........zł. słownie:................) 
 
2.Zamawiający dokona zapłaty przelewem na rachunek  bankowy Sprzedającego w terminie 
14 dni od daty otrzymania faktury, przy czym za termin realizacji zapłaty uznaje się dzień,  
w którym Zamawiający polecił bankowi realizację przelewu. 
 
3.Fakturę należy wystawić na podatnika Zespół Szkół  Szkoła Podstawowa w Leoncinie 
ul. I.B. Singera 3 05-155 Leoncin 
 
4.Sprzedający jest płatnikiem podatku Vat  NIP 531-15-24-506 
 
  Dostarczenie i odbiór przedmiotu umowy 
 
     § 3 
1.Strony ustalają, że dostarczenie i montaż przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 
    27 grudnia 2006r. Sprzedający dostarczy towar własnym transportem do kuchni Szkoły 
Podstawowej w Leoncinie przy ul. I.B. Singera 3  
 
2.Wydanie przedmiotu umowy nastąpi z równoczesnym odbiorem technicznym 
przeprowadzonym w obecności Sprzedającego lub upoważnionego przez niego 
przedstawiciela i przez przedstawicieli Zamawiającego. 



 2

 
3.Odbiór potwierdzony zostanie protokółem podpisanym przez stronę przekazującą  
i odbierającą. Podpisany przez strony protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
 
    Gwarancja 
     § 4 
Sprzedający udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, będący przedmiotem 
umowy od daty bezusterkowego odbioru technicznego potwierdzonego protokółem, o którym 
mowa w § 3 ust.3. 
 
     § 5 
Tryb napraw gwarancyjnych: termin usunięcia awarii nie dłużej niż 7 dni roboczych  
od zgłoszenia awarii; w przypadku gdy czas naprawy przekracza 7 dni roboczych, na czas   
naprawy dostawca dostarcza sprzęt zastępczy o niegorszych parametrach. Naprawa 
prowadzona w miejscu instalacji sprzętu i jego użytkowania.  Koszty naprawy, dostarczenia 
sprzętu zastępczego i dojazdów do miejsca użytkowania sprzętu pokrywa Sprzedający. 
 
    Kary umowne 
 
1.Sprzedający płaci Zamawiającemu karę umowną: 
 1) za zwłokę w wydaniu  przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ustalonego w§ 2 ust.1  
 wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu określonego 
 w § 3 ust.1. 
 
 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych  
 w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% ustalonego w § 2 ust.1  
 wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu  
 wyznaczonego na usunięcie wad. 
 
2.Opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy dłuższe niż 30dni od ustalonego w umowie  
    terminu skutkuje prawem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego bez obowiązku  
    uprzedniego jej wypowiedzenia . 
 
3.W przypadku opóźnienia płatności Sprzedającemu przysługiwać będą ustawowe odsetki 
   za zwłokę. 
 
4.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z winy Sprzedającego  
    a także z przyczyny, o której mowa w § 6 ust.2, Sprzedający zapłaci karę umowną  
    w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto ustalonego w § 2 ust.1. 
 
5.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 
    Zmiana umowy 
     § 7 
1.Wszelkie zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej. 
 
2.Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzenia do umowy 
postanowień najkorzystniejszych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należało 
zmienić treść oferty Sprzedającego. 
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    Odstąpienie od umowy 
 
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można  było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 
2.Odstąpienie od umowy w wypadku, o którym mowa w ust.1, może nastąpić w terminie  
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
 
    Postanowienia ogólne 
     § 9 
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
     § 10 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 
Zamawiający i jeden egzemplarz dla Sprzedającego. 
 
 
 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
-Projekt kuchni 
-Wykaz wyposażenia kuchni oraz zaplecza kuchennego 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY       SPRZEDAJĄCY 


