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Załącznik nr 3 

 

 

Świętochłowice, dnia _______________ 

 

 

UMOWA NA ZAKUP I DOSTAWĘ  

KONSTRUKCJI DO PODWIESZANIA 

NR         /      / 

 

 

 

Zawarta w __________________________ w dniu __________________________ pomiędzy: 

 

Agnieszka Rajczyk  

prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:  

Agnieszka Rajczyk Kolorado – Usługi Edukacyjne  

Ul. Wiślan 11/ I, 41-608 Świętochłowice,  

NIP: 6272267938 

 

zwaną dalej Zamawiającym,  

 

a 

_______________________________________ z siedzibą przy ul. ___________________________,  

 

_____________________________________________w___________________________________,  

 

NIP_________________________________, Pesel ________________________________,  

 

reprezentowaną przez _________________________________________ 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

łącznie zwanymi Stronami,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę zakup, dostawę i montaż 

konstrukcji do podwieszania w ramach terapii integracji sensorycznych do gabinetów 

Zamawiającego, położonego w Świętochłowicach przy ul. Górnej 6/I, zgodnie z poniższą 

specyfikacją:  
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podwiesie do terapii 

Integracji Sensorycznej 

wraz z wyposażeniem do 

przeprowadzania zajęć 

 

   
1 szt. KONSTRUKCJA STALOWA WOLNOSTOJĄCA 
Wolnostojąca stalowa konstrukcja wykonana z zamkniętych 
stalowych lub aluminiowych profilów o 
dużej wytrzymałości.  
Długość podwiesia około 3 metry, szerokość (długość płozy) 
to ok 2,2 metra. maksymalne obciążenie 150kg 
 
Wyposażenie dodatkowe: 
2 szt. - Krętlik  
1 szt. - Hak klamrowy  
1 zestaw - Belki rozbudowujące podwiesie 
10 szt. – Karabińczyk 10 cm, udźwig do 200 kg 
1 szt. – Helikopter (do podwieszania na 4 szelkach) 
1 szt. – Grzybek (siedzisko, średnica siedziska 60 cm) 
1 szt. - Platforma podwieszana ( z 4 walkami, sztuczna 
skóra, wym. 110 x 50 cm +/- 10 cm) 
1 szt. Kołyska duża (długość 110 cm, szerokość 55 cm, 
sztuczna skóra) 
1 szt. Deska rotacyjna (sztuczna skóra) 
1 szt. Huśtawka terapeutyczna (sztuczna skóra, możliwość 
przerobienia huśtawki w basen na piłeczki) 
1 szt. Deskorolka duża (kauczukowe kółka, obrót 360 st.) 
1 szt. Konik (sł. 150 cm, +/- 10 cm) 
1 komplet. Wiszące obręcze  
1 szt. Hamak terapeutyczny (możliwość obrotu o 360 st. 
Miękki materiał) 
1 szt. Maglownica średnia  
1 szt. Hamak elastyczny 
1 szt. Konik bujany (obciążenie do 90 kg) 
1 szt. Żabka (sprzęt do podskoków góra-dół) 
1 szt. Podwieszany suchy basen 
1 szt. T-huśtawka (Długość 90 cm, wysokość bez liny 100 cm, 
szerokość 20 cm) +/- 10 cm 
1 szt. Beczka (pusty w środku walec) 
 

 

 

2. Wykonawca udziela 5 lat gwarancji na przedmiot umowy. 
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§ 2 

[Termin dostarczenia zamówienia] 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 14 dni od dnia 

podpisania umowy. 

2. Wskazane terminy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia siły wyższej, w szczególności 

okoliczności związanych z pandemią COVID-19, które uniemożliwią lub utrudnią terminową 

realizację zamówienia.  

3. Wykonawca wykona umowę samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie wskazanych, 

gwarantujących należyte wykonanie umowy. 

4. Warunkiem potwierdzenia prawidłowo dostarczonego zamówienia a tym samym wykonania 

przedmiotu umowy jest podpisany przez obie strony protokół z dostawy. 

 

§ 3 

[Wynagrodzenie] 

 

1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:  

 

_____________________________________________________________________  PLN brutto 

 

 (słownie: ______________________________________________________________________) 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury zgodnie z pozycjami i kwotą podaną w 

formularzu ofertowym z dokładnością do 0,01 zł. Wykonawca decydując się na podpisanie umowy i 

wykonanie przedmiotu zamówienia, bierze na siebie ryzyko wzrostu cen, a zaistnienie zmiany cen nie 

upoważnia wykonawcy do zmiany kwot na fakturze w odniesieniu do formularza ofertowego.  

3. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże na konto bankowe Wykonawcy zaliczkę w 

wysokości do 40 % wynagrodzenia brutto wskazanego w par. 3 ust. 1.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur cząstkowych. 

Faktura zostanie zapłacona przelewem w terminie ……….. dni od dnia dostarczenia do 

zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury po bezusterkowym podpisaniu protokołu z dostawy, 

o którym mowa w § 2 pkt. 4. 

 

§ 4 

[Prawa i obowiązki Stron] 

 

1. Za opóźnienie w wykonaniu umowy, Zamawiający może żądać zapłaty kary. Strony ustalają karę 

umowną w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kary umownej zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Za opóźnienie w usunięciu braków w przedmiocie umowy Strony ustalają karę umowną w 

wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 

4. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to 

spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, 

zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. 
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§ 5 

[Postanowienia końcowe] 

1. W zakresie nieobjętym Umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów zaistniałych na tle niniejszej Umowy będzie sąd 

właściwy dla Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron oraz formy pisemnej – 

aneksu do Umowy. 

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu, 

zaparafowaniu i podpisaniu przekazano Stronom po jedynym egzemplarzu. 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 

 

 

 

.............................................. .............................................. 

        (czytelny podpis)        (czytelny podpis)
           


