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Załącznik nr 3 – Wzór umowy 

UMOWA 
NR SROF/…../2021 

 
zawarta w dniu …………….. r. w ……………... pomiędzy: 
Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie,  ul. Litewska 4a/9; 
35-302 Rzeszów, wpisanym do  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000563643,  
o numerze NIP: 8133705376 reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………… 
2. ……………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a 
……………………………………………… ul. ………………………… , NIP ………………………………, REGON 
………………………… reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej, niż 
130.000 złotych, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o 
następującej treści: 

 
 

§1 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na dostawie 
serwera szczegółowo opisanego w pkt III zapytania ofertowego nr 2/2022 Treść zapytania ofertowego 
i oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy.  

 
§2 

Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty podpisania umowy, nie później niż do 30 lipca 
2022r. 

 
§3 

1. Wartość dostawy wynosi  ……………. zł netto plus podatek VAT w obowiązującej stawce. 
2. Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe 2/2022 z dnia 13.04.2022r. 

wraz z ofertą cenową Wykonawcy. 
3. Koszty  transportu (z wniesieniem do biura Zamawiającego) i ubezpieczenia do miejsca 

przeznaczenia pokrywał będzie Wykonawca. 
§4 

1. Zapłata za towar nastąpi po jego dostarczeniu i dokonaniu odbioru przez Zamawiającego, 
przelewem w terminie do 14 dni od momentu otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy numer  
……………………………………………………………….. 

2. Za dzień zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego. 
 

§ 5 
1. W toku realizacji niniejszego zamówienia Strony wyznaczają swoich przedstawicieli: 
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1) Ze strony Zamawiającego: __________, nr tel. _________, e-mail _______________ 
2) Ze strony Wykonawcy: __________, nr tel. _________, e-mail _______________ 

którzy jednocześnie uprawnieni są do kontroli i odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa  
w § 1 .  
2. Zmiana osób przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy, ale 

wymaga zawiadomienia drugiej strony na piśmie. 
 

§6 
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony w ramach umowy towar jest nowy, nieużywany, spełnia 

założone parametry techniczne, normy bezpieczeństwa oraz znajduje się w stanie 
nieuszkodzonym. 

2. Wykonawca udziela  5 lat gwarancji na zakupiony towar i zobowiązuje się do wymiany przedmiotu 
umowy lub jego wadliwych elementów w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia, o ile wady 
stwierdzi Zamawiający. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru 
towaru. 

3. Zamawiający zgłasza reklamację wadliwego towaru, pisemnie (np. e-mail) w terminie 7 dni od daty 
odbioru towaru. 

4. Wszelkie koszty związane z wymianą uszkodzonego/wadliwego przedmiotu umowy, 
a w szczególności z transportem, opakowaniem, ubezpieczeniem i związane z tym ryzyko 
przypadkowej utraty ponosi Wykonawca. 

§7 
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez  Wykonawcę, 

Zamawiającemu przysługują kary umowne: 
1) z tytułu nieterminowego  wykonania umowy w wysokości 2 % ceny umownej brutto,   

o której mowa w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru. 
2) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy 20 % ceny 

umownej brutto, o której mowa w §3 ust. 1 umowy. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ceny umownej brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z winy 
Zamawiającego. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na ich 
rzecz kary umowne w sytuacji, gdy rzeczywista szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 

 
§8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca opóźni 
się z dostawą przedmiotu umowy o 7 dni kalendarzowych lub w przypadku, gdy opóźni się o 7 dni 
z wymianą przedmiotu umowy lub jego wadliwych elementów. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy z winy Zamawiającego w przypadku opóźnienia w płatności 
prawidłowo wystawionych faktur dłuższego niż 30 dni, z zastrzeżeniem, że Wykonawca wezwie 
pisemnie Zamawiającego do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy 7 dniowy termin na zapłatę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie  wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie 
można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 

4. Strony mogą złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia 
się o istnieniu przesłanek do odstąpienia od umowy. 
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§9 

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, w następujących przypadkach: 

1) w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku  zmiany przepisów dotyczącej 
obowiązującej stawki VAT; 

2) w zakresie terminu realizacji zamówienia – w przypadku, gdy zaszły okoliczności niemożliwe 
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy; 

3) w przypadku konieczności dokonania zmian redakcyjnych umowy,  zmian będących 
następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych lub zmian  
przedstawicieli Stron  czy ich danych. 

2. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§10 
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§11 

Umowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. 

 
§12 

Ewentualne spory mogące wynikać w toku realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie, a w razie nie osiągnięcia zgody rozpatrywane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§13 

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 
 
 

 

       ………………………………              …..………….…………… 

Zamawiający        Wykonawca 


