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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/ZO/EDUA/2017 

 

 

UMOWA Nr….. /EDUA/2017  – W Z Ó R - 
na dostawę zestawów panelowych i demonstracyjnych, stanowiących doposażenie  

pracowni zawodowej w zawodzie technik pojazdów samochodowych  

 w ramach realizacji projektu: „EduAkcja w technikach”,  

nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-007/16 

 

zawarta w dniu …………  w Gronowie pomiędzy: 

Powiat Toruński ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń 

NIP: 956 20 86 885 

reprezentowany przez: 

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128,  

87-162 Lubicz, w osobie mgr Dyrektora Zbigniewa Piotrowskiego, 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………….…..……,  

reprezentowany przez: …………………………...., 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w formie 

Zapytania ofertowego nr 2/ZO/EDUA/2017 o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa zestawów panelowych i demonstracyjnych, stanowiących 

doposażenie pracowni zawodowej w zawodzie technik pojazdów samochodowych w ramach 

realizacji projektu: „EduAkcja w technikach” nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-007/16, 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 

Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w części dotyczącej 

dostawy 1 zestawu Systemu sterowania silnikiem ZS, typu Common Rail / dostawy 1 zestawu 

panelowego „Sensoryka systemów pojazdowych”/ dostawy 1 zestawu panelowego „Aktoryka 

systemów pojazdowych”. 

2. Wykonawca w ramach przedmiotu  umowy zobowiązany jest po dostawie przedmiotu 

zamówienia do siedziby Zamawiającego do przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego  

w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.  

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować jednorazową dostawę, będącą przedmiotem umowy,  

do Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 

Lubicz zgodnie z Zapytaniem ofertowym wg zasady konkurencyjności nr 2/ZO/EDUA/2017 

 z dnia ………… 2017r., szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący  

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……….. . 

2. Termin wykonania zamówienia – do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

3. Dostawa jednorazowa będzie realizowana do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 
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§ 3 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:  

netto ……………..…….….., wartość podatku VAT: …………………..…. 

brutto: ……………………  (słownie: …………………………………………….……) 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury po dostarczeniu 

przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust.4. 

3. Płatności dokonywane będą na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

4. Zapłata zostanie zrealizowana z zastrzeżeniem dostępności środków na finansowanie projektu na 

wyodrębnionym rachunku bankowym Zamawiającego, przekazanych przez Instytucję 

Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.  

5. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty kwoty  

za zareklamowane zestawy panelowe i demonstracyjne do czasu wymiany ich na wolne od wad 

zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy. 

6. Ceny netto,  podatek VAT, ceny brutto i nazwy poszczególnych pozycji widniejące na fakturze 

powinny być zgodne z nazwami i cenami zawartymi w ofercie Wykonawcy stanowiącej 

integralną część umowy. 

7. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy będzie 

protokół odbioru bez zastrzeżeń, podpisany przez upoważnionych pracowników Zespołu Szkół, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 

8. Faktura za zrealizowanie przedmiotu umowy powinna być wystawiona według wzoru:  

NABYWCA: Powiat Toruński, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, NIP: 956 20 86 885 

ODBIORCA: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128. 

9. Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach środków  

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 4 

Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot umowy gwarancji jakości na okres ………. miesięcy, 

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust.7 umowy. 

 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się wymienić na swój koszt wadliwe zestawy panelowe  

i demonstracyjne, będące przedmiotem umowy, w maksymalnym terminie 14 dni kalendarzowych  

od zawiadomienia o wadach. Zawiadomienie o wadach może nastąpić według wyboru Zamawiającego 

pisemnie, drogą telefoniczną lub elektroniczną. 

 

§ 6 

1. Z tytułu nie dotrzymania terminu realizacji zamówienia, terminu dostawy przedmiotu umowy 

wolnego od wad w miejsce zareklamowanego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości netto przedmiotu zamówienia  

za każdy dzień opóźnienia.  

2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę, lub odstąpienia  

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości netto   

nie zrealizowanej części przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający ma prawo, a Wykonawca wyraża na to zgodę do potrącenia kar umownych  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w następujących przypadkach: 

1) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca  

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 
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warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

2) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza 

niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; 

3) zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, niezależny 

od stron umowy (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk generalny). 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części  

w następujących przypadkach: 

1) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy przekraczającego 7 dni, 

2) opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad w miejsce zareklamowanych 

przekraczającego 14 dni. 

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 7 dni od dnia wystąpienia opóźnienia 

uprawniającego do odstąpienia.  

 

§ 9 

Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przez niego zbyte. 

 

§ 10 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową a mogących wyniknąć w trakcie jej realizacji 

mają zastosowanie przepisy ustawy  Kodeks cywilny.  

2. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

§ 12 

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralne części są: 

1) Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/EDUA/2017 z dnia ………… 2017r. wraz ze  szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia; 

2) Oferta Wykonawcy z dnia ………………. 

 

 

 

 

 

  Zamawiający                      Wykonawca 

 


