
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

umowa 

 
zawarta w dniu 31.12.2021 roku w Rybniku pomiędzy: 

1. Miastem Rybnik – Szkołą Podstawową nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 
z siedzibą w Rybniku przy ul. Śląskiej 18a  
zwanym dalej „Zamawiającym” – reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły – Ryszarda Krasa 

 
a 
 
…………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

…………………, NIP/PESEL: …………………. 

 
§ 1 

Przedmiotem umowy jest opieka informatyczna nad sprzętem informatycznym znajdującym się 

w Szkole  Podstawowej nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku z siedzibą w Rybniku przy 

ul. Śląskiej 18a (budynek nr 1, budynek nr 2, hala gimnastyczna). 

Zapytanie ofertowe stanowi integralną część umowy. 
 

§ 2 

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  
-utrzymywanie stabilności serwisowanego sprzętu, 
-serwisowanie sprzętu zgodnie z ustalonym harmonogramem,  
-naprawa usterek na bieżąco, a w razie potrzeby niezwłoczne usunięcie awarii po zawiadomieniu 
telefonicznym, 
- bezpłatna diagnoza, naprawa i czyszczenie sprzętu komputerowego, tablic interaktywnych 
i projektorów znajdujących się na wyposażeniu szkoły. 
- doradztwo i fachowa pomoc w bieżących problemach, 
-utrzymanie sieci Wi-Fi w stanie stałej gotowości do pracy, 
- wykonywanie pracy zleconej przez Zamawiającego, 
-każdorazowego potwierdzania obecności na harmonogramie znajdującym się w sekretariacie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w budynkach należących do szkoły 
w wymiarze 6 godzin tygodniowo podzielonym na 2 dni, nienastępujące po sobie, zgodnie 
z harmonogramem.  
Awarie i usterki będą odnotowywane w zeszycie znajdującym się w sekretariacie. Dokonanie 
napraw wykonawca potwierdza podpisem. 
 
W przypadku nieobecności serwisanta, wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia innej osoby 
odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu umowy lub zmniejszenia kwoty abonamentu 
proporcjonalnie do wymiaru świadczonej usługi. 
 

 
 
 
 



 
§3 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zawartych 

w dokumentacji przekazanej mu celem zrealizowania przedmiotu umowy, jak też wszelkich innych 

informacji pozyskanych przy wykonywaniu prac objętych umową.  

Obowiązek zachowania w ścisłej tajemnicy informacji odnośnie danych zawartych w komputerach  

szkoły jest nieograniczony w czasie i obowiązuje również po zakończeniu świadczenia usług.  

 

§ 4 

Zamawiający zobowiązany jest do: 
- odnotowywania w zeszycie usterek, znajdującym się w sekretariacie, konieczności 
wykonywania napraw, 
- telefonicznego zgłaszania wykonawcy nagłej awarii wymagającej natychmiastowej reakcji, 
- ustalenia harmonogramu serwisowania. 

 

§ 5 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 
roku. 

 

§ 6 

1. Za należytą realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy comiesięczny 
abonament w wysokości …………………………………………………… 

2. Wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie płatne na podstawie wystawionej przez 
Wykonawcę faktury. 

3. Wykonawca wystawi fakturę do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni z wyjątkiem miesiąca 
grudnia, kiedy dokument zostanie wystawiony za dany miesiąc. 

4. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty wystawienia prawidłowo sporządzonej 
faktury. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

5. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
6. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy. 
7. Przy wystawieniu faktury  w treści  faktury należy opisać  Zamawiającego w następujący 

sposób: 
Nabywca: 
Miasto Rybnik 
ul. Bolesława Chrobrego 2 
44-200 Rybnik 
NIP: 6420010758 
Odbiorca: 
Szkoła Podstawowa nr 35 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Rybniku 
ul. Śląska 18a 
44-206 Rybnik 

 
 

 



§ 7 

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 100 zł. Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej 
w terminie 14 dni od dnia jej nałożenia. 

2. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego na straty o wartości większej niż przewidziane w ust. 
1 kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na 
zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

3. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych kar 

umownych przez Zamawiającego. 
 

§ 8 

Osobą koordynującą realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest dyrektor szkoły Ryszard 
Kras. 
Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest …………………………….. 
 

§ 9 

W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 
 

§ 10 

 Wszelkie zmiany umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 12 

Sprawy sporne, mogące wyniknąć podczas realizacji umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


