Projekt Umowy
Umowa zawarta w dniu ……………….. r. pomiędzy Województwo Wielkopolskie,
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań NIP 778-13-46-888 , Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,
ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz reprezentowanym przez:
Dyrektora Jarosława Wujkowskiego
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
łącznie zwane stronami o następującej treści:
zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z
2017r. poz. 1579 tekst jednolity) tj. bez stosowania ustawy Pzp, strony zawarły umowę
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów dydaktycznych do realizacji zadania
zgodnie z projektem pn. „Uczniowski MINI-PROJEKT” RPWP.08.01.02-30-0008/16-00 w ramach
projektu „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w tym zakup i dostawa 13 sztuk walizek Eko
badacza . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 jest wolny od wad fizycznych i
prawnych, oraz jest dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium RP oraz objęty gwarancją
producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje stosowną wiedzą, odpowiednią bazą i środkami do
wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot umowy spełnia wymagania Zamawiającego
określone w zapytaniu ofertowym , dotyczące przedmiotu umowy oraz jest zgodny z ofertą
Wykonawcy.
5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego.
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§2
Termin dostawy
1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia – do 5 dni od daty podpisania umowy.
2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego
tj. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, 62-800 Kalisz.
§3
Wynagrodzenie
1.Zgodnie
ze
złożoną
ofertą
strony
ustalają
wynagrodzenie
Wykonawcy
na
kwotę :…………………zł, brutto, w tym cena netto:……………….zł plus naliczony podatek VAT w
kwocie : ……………… zł.
(słownie brutto :………………….…………………………………..………….).
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i obciążenia związane
z realizacją przedmiotu umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia za dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem na konto
Wykonawcy na podstawie złożonej faktury, wystawionej po realizacji dostawy, w ciągu 14 dni od
daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
4.Płatność za wykonaną dostawę zostanie dokonana pod warunkiem dysponowania przez
Zamawiającego środkami przekazanymi na wyodrębniony rachunek bankowy Projektu przez
Instytucję Zarządzającą. W przypadku braku środków, o których mowa w powyższym ustępie na
rachunku Zamawiającego, płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną.
5. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości,
widocznych uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym zabezpieczeniem.
6. W przypadku dostawy wadliwego przedmiotu umowy (w szczególności niekompletnego,
niezgodnego z ofertą Wykonawcy, nieodpowiedniej jakości np. posiadającego wady
mechaniczne), Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć prawidłowy
przedmiot umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego.
7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zwróci na koszt Wykonawcy produkty
będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad, w terminie 5 dni
kalendarzowych.
§4
Kary umowne
1. Za niewykonanie umowy w terminie lub wykonanie nienależyte, skutkujące konsekwencjami
dla Zamawiającego, w tym finansowymi, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu części
wynagrodzenia adekwatnego do pokrycia kar lub korekt finansowych nałożonych na
Zamawiającego a wynikających z zaniedbań Wykonawcy związanych z jego zadaniami na rzecz
projektu wraz z odsetkami ustawowymi.
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2. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących
mu należności.
3.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w
wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości
lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia; w takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy;
2) gdy zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, rozwiązania
przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wszczęte zostanie postępowanie układowe z wniosku
Wykonawcy;
3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy mimo dodatkowego
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
4) dostawy innego przedmiotu umowy niż określony w opisie przedmiotu umowy;
5) realizacji umowy z nienależytą starannością.
5. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 w terminie 14
dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
§5
Zmiany umowy
1. Przewiduje się możliwości zmiany umowy, gdy:
1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i
niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”,
„klęski żywiołowej”). W takim przypadku termin realizacji przedmiotu umowy może ulec
przesunięciu o czas trwania przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego
poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
§6
Termin realizacji umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia realizacji przedmiotu zamówienia jednak
nie później niż do 5 dni od daty jej podpisania.
2. Integralną częścią umowy jest :
a). oferta Wykonawcy wraz z załącznikami dotyczącymi postępowania w wyniku
rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę.
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§7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, których strony nie rozstrzygną polubownie
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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