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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1/ZO/STZM/2019 

ZS.DZ.334.1.2019.AMC 

 

UMOWA Nr ……./STZM/2019 – WZÓR  

 

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 Dyrektora mgr 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 1/ZO/STZM/2019 o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu i oprzyrządowania spawalniczego w celu 

przeprowadzenia szkoleń zawodowych zakresu spawania metodą MIG/MAG i TIG dla 

osób dorosłych spełniających kryteria grupy docelowej chcących z własnej inicjatywy 

nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności, 

w ramach projektu nr RPKP.10.04.02-04-0002/17 pn.: „Spełnimy Twoje zawodowe 

marzenia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: 

Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.4. Edukacja dorosłych, Poddziałanie 10.4.2 

Edukacja dorosłych na rzecz rynku  pracy.” w postaci: 

1) Półautomat spawalniczy inwertorowy do metod spawania MIG/MAG i MMA z 

funkcjami DUAL PULSE SYNERGIA  

2) Inwertor spawalniczy przeznaczony do spawania elektrodą wolframową (metoda TIG 

DC i TIG AC/DC) oraz elektrodą otuloną (metoda MMA) aluminium i jego stopów, 

stali konstrukcyjnych, jakościowych, miedzi i jej stopów – 6 sztuk,* 

3) Chłodnica spawalnicza do uchwytów MIG/MAG/TIG o mocy pompy 1700W  

i pojemności zbiornika 9l – 6 sztuk,* 

4) Uchwyt spawalniczy MIG/MAG chłodzony cieczą o długości 3m – 6 sztuk,* 

5) Reduktor gazu ARGON/CO2 2RBARG/KW -0,15R z rotametrem – 12 sztuk.* 

*właściwe pozostawić  

§ 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 1/ZO/STZM/2019 z dnia ………… 2019r., szczegółowym opisem przedmiotu 
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zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz ofertą Wykonawcy 

z dnia ……….. . 

2. Termin wykonania zamówienia – do 21 dni od dnia zawarcia umowy. 

3. Dostawa jednorazowa będzie realizowana do Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Gronowie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 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. 

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

4. Ceny i nazwy poszczególnych pozycji widniejące na fakturze powinny być zgodne  

z nazwami i cenami zawartymi w ofercie Wykonawcy (kolumna model produktu) 

stanowiącej integralną część umowy. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Wynagrodzenie w ramach umowy 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.5 umowy. 

 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się wymienić lub naprawić na swój koszt wadliwy sprzęt, będący 

przedmiotem umowy, w maksymalnym terminie 21 dni 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 brutto 

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 brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy. 

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

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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§ 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 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 kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych dla usług  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); 

4) gdy nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania Projektu wynikającego  

z podpisanej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją 

Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego; 

5) wystąpienia w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na realizację 

przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron umowy.  

 

§ 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 

Na podstawie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Zamawiający, 

jako Administrator danych osobowych, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 

osobowych wyłącznie w terminie, celu i zakresie realizacji niniejszej Umowy, niezbędnym do 

prawidłowego świadczenia usług stanowiących Przedmiot Umowy. 

 

§ 11 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany 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. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. 

 

§ 13 

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez 

sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.  

 

§ 14 

Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralne części są: 

1) Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/STZM/2019 z dnia ………… 2019r. wraz ze  

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia; 

2) Oferta Wykonawcy z dnia ………………. 

 

 

 

 

 ………………...................................   …………..……………................. 

/ Zamawiający /         / Wykonawca / 


