Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty do 130 000 ,
o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

UMOWA Nr …….. SK.271. ……………….
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich 130 000,
o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
zawarta w dniu ………………………….., pomiędzy:
Zespołem Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, z siedzibą w Jagarzewie,
Jagarzewo 54, 13 – 113 Janowo, NIP: 745-110-30-13, REGON: 519460889,
reprezentowanym przez:
Hannę Gabrielę Cierkowską – Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących
w Jagarzewie
przy kontrasygnacie – Izabeli Nawojczyk – Głównej księgowej
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………..
zwanym/ą dalej Wykonawcą.
Zamawiający i Wykonawca zwani będą dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej Umowy.

§ 1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup ……………………………….. i dostawa, zgodnie
z treścią złożonej oferty stanowiącej załącznik do umowy spełniającego wymagania opisane
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
§ 2 1. Termin dostawy – …………………………………………………………………………..
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 uważa się za zachowany w momencie dostarczenia
do siedziby Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Za dzień roboczy uznaje się dzień tygodnia –
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
oraz dni wolnych u Zamawiającego.
3. Prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. ……………………………………….. zostanie
potwierdzone przez Strony podpisanym Protokołem odbioru.
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić okres gwarancji – 2 lata.
5. Wykonawca zobowiązuje się wymienić na swój koszt wadliwy - uszkodzony towar,
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia o wadach lub uszkodzeniach.

Zawiadomienie o wadach może nastąpić według wyboru Zamawiającego pisemnie, drogą telefoniczną
lub elektroniczną.
§ 3 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 i 2 niniejszej umowy, strony ustalają,
zgodnie z ceną ofertową, wynagrodzenie w wysokości:
wartość brutto: …………………………………………………………………………………………...
wartość netto: ………………………………………………………………………………………….....
kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………….
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność wynikającą z faktury w terminie do 14 dni od daty
otrzymania faktury.
Na fakturze VAT powinny zostać umieszczone następujące dane:
Nabywca:
Powiat Nidzicki
Ul. Traugutta 23
13 – 100 Nidzica
NIP: 984-016-15-89
Odbiorca/płatnik:
Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie
Jagarzewo 54
13 113 Janowo
§ 4. 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyny niezależnej
od Zamawiającego, jak również w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy.
2. W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia Wykonawca ma prawo naliczyć kary umowne
w wysokości 1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku naliczenia kar umownych zostaną one potrącone z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
§ 5. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron
wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umownych w przypadku zaistnienia:
1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
2) z powodu okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach.

3) w przypadku zaistnienia zmian prawa powszechnie obowiązującego mającego wpływ
na przedmiot umowy.
§ 6. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego. Spory wynikające z realizacji umowy strony próbować będą załatwiać polubownie.
W przypadku braku porozumienia właściwy dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
Zamawiający: Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, a jeden Wykonawca:
…………………………………………………………………………………….

Zamawiający:

……………………………………..

Wykonawca:

…………………………………..

