
 

 

Załącznik nr 3  

Wzór Umowy  

zawarta w dniu ……… …..roku w ……………pomiędzy Przedszkolem Miejskim Nr 97 w Łodzi 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

a 

……………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez  

 ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty, została zawarta umowa o treści następującej: 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania, dostawy i 

montażu  małej architektury stanowiących wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 

206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawy na warunkach określonych w ofercie oraz 

zapytaniu ofertowym. 

 

§ 2 

 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie od daty podpisania 

umowy do dnia 30. 07.2014r.  

 

§ 3 

1. Wartość brutto (z VAT) wynosi ………………….zł. (słownie: ……………….) nettto 

……………………………zł (słownie ………………………………… )  

2. Cena obejmuje wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie płatne, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku wystawionej 

przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ust.4. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez obie 

strony umowy. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do jak najszerszej współpracy w celu prawidłowego 

świadczenia usług przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, 

możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie 

należycie wykonać usługę na warunkach określonych w umowie. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do Przedszkola Miejskiego           

Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi ul Lermontowa 7 

2. Koszt transportu do miejsca określonego w pkt 1 i  montażu ponosi Wykonawca. 

3. Dokumentację projektową i zgłoszenie robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować                

i złożyć odpowiednim organom w terminie umożliwiającym realizację niniejszej umowy. 

4. Wykonawca gwarantuje, że zamontowane wyposażenie i elementy placu zabaw będące 

przedmiotem umowy są wolne od wad fizycznych i posiadają gwarancję producenta. 



 

 

5. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny na zasadach przewidzianych przez 

producenta. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy 

przez Wykonawcę, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie 

odstąpienia. 

7. Wykonawca w przypadku nienależytego wykonania umowy oraz w przypadku niewykonania 

umowy zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia 

określonego w § 3 ust. 1. 

8. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 6 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego: ………… 

2) ze strony Wykonawcy: ……………. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust.1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 

 

§ 7 

1. Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany postanowień umowy w wyniku działania siły 

wyższej, za zgodą obu stron. 

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne, właściwe dla przedmiotu umowy. 

 

§ 9 

Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i dwa 

dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


