Umowa nr SPORT/2019
Niniejsza Umowa została zawarta dnia __________ 2019 roku w Krakowie pomiędzy:
Polską Prowincją Zakonu Pijarów z siedzibą przy ul. Pijarskiej 2, 31-015 Kraków,
NIP: 676-10-59-352, Regon:040018428, zwaną dalej Zleceniodawcą,
reprezentowaną przez o. __________________ – Ekonoma Prowincji,
a
Firmą: __________________________________________________,
z siedzibą _____________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców _________, NIP _______,
zwaną dalej Zleceniobiorcą
reprezentowaną przez:
__________________________
__________________________
uprawnionego/ych

do

takiej

reprezentacji,

na

dowód

czego

przedkłada/ją

_________________.
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia i montażu
urządzeń w ramach realizacji projektu pn. „Budowa hali sportowej w Pijarskim
Kompleksie Edukacyjnym” w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej 33.
2. Szczegółowy wykaz dostawy i montażu urządzeń ujętych w przedmiarze zamówienia i
wykazanych w ofercie Zleceniobiorcy jest załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy.
§2
1. Dostawa i montaż sprzętu nastąpi pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu
Pijarów przy ul. Bałtyckiej 33 w Rzeszowie.
2. Za termin dostawy uznaje się fizyczną obecność urządzeń pod adresem j.w. i ich
zdatność do użytkowania.
§3
Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielić gwarancji na urządzenia: 24 miesiące liczone od
dnia protokolarnego odbioru urządzeń.

§4
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się załączyć wszelką dokumentację (techniczną, użytkową,
inną) niezbędną do właściwego użytkowania dostarczanych urządzeń.
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2. Dokumentacja o której mowa w ust. 1 powyżej będzie w języku polskim.
§5
1. Za dostarczone i opisane w par. 1 sprzęty i urządzenia Zleceniodawca zobowiązuje się
zapłacić

Zleceniobiorcy

łączną

kwotę

(netto)

w

wysokości

_______________________,00 zł (słownie: _______ złotych) powiększoną o należny
podatek VAT w wysokości _____________________,00 zł (słownie: ______ złotych).
Łączna kwota brutto wynosi: ____________ zł (słownie: ____________ złotych).
2. Zapłata podana w ust. 1 obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie
obsługi.
3. Zapłata za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wypełnionej
faktury wystawionej w ciągu 7 dni od chwili dostawy i odbioru urządzeń.
4. Za podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół przyjęcia urządzeń na stan
Zleceniodawcy.
5. Wynagrodzenie płatne będzie Zleceniobiorcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania
faktury

przez

Zleceniodawcę,

przelewem

bankowym

na

rachunek

bankowy:

_________________________.
§6
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez
Zleceniodawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zleceniobiorca w
wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
§7
1. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym,
w następujących okolicznościach:
a) jeżeli Zleceniobiorca nie dostarczył urządzeń, a opóźnienie trwa dłużej niż 7 dni, albo
b) jeżeli Zleceniobiorca dostarczył urządzenia odmienne, aniżeli zamówione, bądź
dostarczone posiadają wady lub są niesprawne, albo
c) w razie postawienia firmy Zleceniobiorcy w stan likwidacji lub upadłości.
2. W razie wypowiedzenia umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 Zleceniodawcy
przysługuje prawo do kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1.
3. Jeżeli zastrzeżona w ust. 2 kara umowna z tytułu wypowiedzenia umowy nie pokryje w
całości poniesionej przez Zleceniodawcę szkody, jest on uprawniony do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy: Kodeksu
Cywilnego.
§ 10
Spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 11
Integralną część umowy stanowią:
1. Oferta Zleceniobiorcy z wykazem urządzeń - załącznik nr 1
2. Dokumenty rejestrowe Zleceniobiorcy (wpis do ewidencji, NIP, Regon) - załącznik 2
§ 12
Umowę

sporządzono

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach,

po

jednym

dla

Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.

ZLECENIODAWCA

ZLECENIOBIORCA

POLSKA PROWINCJA ZAKONU PIJARÓW

str. 3

