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Umowa nr RARR/BK/……………./2008 

 
 
 

zawarta w Rzeszowie, w dniu ……………….. pomiędzy: 
Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie,  
ul. Szopena 51, 35 – 959 Rzeszów, wpisaną przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII 
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP 813-00-10-538, Regon 
690260330, kapitał zakładowy 8.691.000 zł. (opłacony w całości), 
reprezentowaną przez: 
 1.   Waldemara Pijara – Prezesa Zarządu oraz 

2. Tadeusza Kensy – Wiceprezesa Zarządu 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a 
…………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

 

 

§ 1. 

1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod 
nazwą „Zakup trwałych upominków-wyroby z galanterii skórzanej”. 
2. Wybór Wykonawcy nastąpił w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 223, 
poz. 1655 z późn. zm.). 
3. Zadanie realizowane jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 4- pomoc techniczna tytuł projektu „Promocja efektów 
działania 2.5 i 3.4 ZPORR na Podkarpaciu” 



 
§ 2. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, i złoŜona ofertą. 

 
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe całość dokumentacji składającej się na Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz złoŜona przez niego oferta stanowią nierozerwalną część 
niniejszej umowy. 
 
 
 

§ 3. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 28 maja 2008r. 

 

§ 4. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 
……………………… brutto (słownie: …………………………………………………..). 
2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę 
po protokolarnym odbiorze zamówienia w ciągu 14 dni od otrzymania faktury VAT na 
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  
 

§ 5. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,3 % wartości 
kwoty określonej w § 4 ust. 1 za kaŜdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia. JeŜeli 
jednak nie pokryje ona w całości szkody poniesionej przez Zamawiającego będzie on 
uprawniony do Ŝądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeŜonej kary. 
 

§ 6. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady i usterki w przedmiocie 
umowy zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony 
lub wynikający z przeznaczenia.  
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonanie 
przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego.  

 

§ 7. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 
 

§ 8. 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 



§ 9. 

W sporach powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy właściwy będzie sąd 
według siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron.  
 
 
 
 Zamawiający        Wykonawca 
 
 
 
 
   …………………………..                                                                   ……………………… 


