
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego P37.261.18.2019 

 

 

Projekt umowy 

 
Zawarta w dniu ………………….. r. w Rybniku, pomiędzy: 

1. Miasto Rybnik –Przedszkole nr 37 im. Juliana Tuwima ul. Św. Maksymiliana 24,        
44-207 Rybnik  
zwanym dalej „Zamawiającym” – reprezentowanym przez: 
Dyrektora – Agatę Szychowicz 

a 
2. ….......................................................zwaną dalej „Wykonawcą”- reprezentowaną 

przez: 
         ……. – ………………., PESEL: …………………… 
 
 

§ 1 

1. Zamawiający zaleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na :  

- przygotowaniu nawierzchni pod plac zabaw 

- wywiezieniem ziemi poza teren placówki 

- wyłożeniem placu zabaw nawierzchnią bezpieczną 

- bezpłatnym dowozem, rozładunkiem oraz zamontowaniem urządzeń zabawowych  

2. Montaż urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Montaż urządzeń – do ustalenia z Zamawiającym 

 

§ 2 

 

Termin realizacji umowy do dnia 23.12.2019r. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie zleconej pracy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 
wysokości.......zł brutto (słownie.....) 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu prawidłowego i terminowego 
wykonania przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 
strony, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury. 

 

 

 

§ 4 



Za nieterminowe wykonanie prac Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne 

w wysokości 0,2 % wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

 

 

 

§ 5 

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na 24 miesiące od dnia odbioru. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz aktów wandalizmu 

 

 

§ 6 

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez Wykonawcę 
szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku                   
z wykonaniem niniejszej umowy. 

 

§ 7 

Zamawiający jest płatnikiem VAT Nr NIP 642 32 12 853 i upoważnia Wykonawcę do 
wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego 

2. W razie sporu sprawy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Zmiana treści umowy, pod rygorem nieważności, może nastąpić za zgodą stron 

w formie pisemnej w postaci aneksu. 

4. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na 
osobę trzecią ( art. 509 K.C). 

5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków 

w części lub w całości osobie trzeciej. 

 

 

 

 

 

 

§ 9 



Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach; 1 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

           Zamawiający:                                                                                        Wykonawca: 


