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ZS.DN.334.1.2019.ES                      załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA NR  ………………… 

 

zawarta w dniu ……………... w Gronowie pomiędzy: 

 

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

reprezentowany przez: 

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

87-162 Lubicz,  w osobie Dyrektora mgr Zbigniewa Piotrowskiego  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………..…..    

 

reprezentowaną przez:  

……………………………… 

zwanym dalej „Dostawcą” 

 

 

w wyniku dokonania wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

(ZS.DN.334.1.2019.ES) prowadzonego w trybie analizy rynku (Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/R/2019) 

określonym w Instrukcji Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego i Jednostek Organizacyjnych 

Powiatu Toruńskiego stanowiącej załącznik do uchwały Zarządu Powiatu nr 450/2018 z dnia 25 kwietnia 

2018 roku, zawarta została umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony 

indywidualnej, ręczników, kremów do rąk i pasty bhp do rąk na potrzeby Zespołu Szkół, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 

2. Wskazane w Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) ilości  

są ilościami szacunkowymi. Ilość ta może ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Ostateczna 

ilość będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.  

3. Na dostarczone przedmioty umowy (kremy do rąk i pastę bhp) wymagany jest okres przydatności do 

użycia co najmniej 6 miesięcy licząc od daty dostawy oraz wymagane są etykiety w języku polskim z 

dokładnym opisem stosowania. 

4. W przypadku innych szczególnych potrzeb Zamawiającego w zamówieniu mogą wystąpić pozycje 

nieuwzględnione w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). 

5. W przypadku niewyczerpania przez Zamawiającego limitów zakupów określonych w formularzu 

asortymentowo-cenowym Dostawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, 

odstępnego lub odszkodowania. 
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§ 2 

1. Wielkość i  asortyment  poszczególnych dostaw Zamawiający  każdorazowo  określi  w  zamówieniu  

składanym telefonicznie za pomocą faksu lub drogą korespondencji elektronicznej.  

2. Zamawiający każdorazowo w składanym zamówieniu określi rozmiar/rozmiary konkretnych pozycji 

zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przedmiotu zamówienia w rozmiarach 

standardowych oraz w przypadku rozmiarów niestandardowych o wymiarach podanych przez 

Zamawiającego. 

§ 3 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy zgodny 

z jakością i normami opisanymi w zamówieniu w terminie do siedmiu dni roboczych liczonych od dnia 

złożenia zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawiającemu towar zgodny z normami i certyfikatami 

powołanymi w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).  

3. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu umowy w razie stwierdzenia niezgodności 

choćby jednego dostarczonego towaru z asortymentem wymienionym w zamówieniu  

lub nie dostarczenia przedmiotu umowy w ustalonym terminie, oraz ujawnienia jakichkolwiek wad w 

dostarczonym przedmiocie zamówienia. W przypadku uzasadnionej odmowy przyjęcia towaru przez 

Zamawiającego, koszt zwrotu lub odbioru rzeczy podnosi Dostawca.  

§ 4 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. 

 

§ 5 

Dostawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność  

za dostarczony przedmiot umowy pod względem jego ilości i jakości. 

 

§ 6  

1. Przekazanie przedmiotu zamówienia u Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury  

w  obecności przedstawiciela Zamawiającego i Dostawcy. 

2. Faktury VAT obejmować będą nazwę podmiotu według poniższego 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 

1. Dostawca zobowiązuje się naliczać cenę produktów zgodnie z ceną jednostkową brutto określoną  

w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego), który jest integralną 

częścią umowy.  

2. Możliwe jest zastosowanie ceny niższej niż określona w ofercie wykonawcy, w przypadku promocji lub 

upustów cenowych. 

 

§ 8 

1. Strony ustalają, że umowne wynagrodzenie  nie może przekroczyć wartości brutto oferty  
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tj. :……………………….zł., (słownie:………………………………………………………….………..),  

w tym:  

 kwota netto: ........................................ zł 

(słownie:………………………….....…………………………………………………..), 

podatek od towarów i usług (VAT) :…………………… zł. 

2. Zamawiający dokona zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty 

otrzymania prawidłowej pod względem rachunkowym faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany 

przez Dostawcę. 

3. Wynagrodzenie w ramach umowy jest częściowo współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 

środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu nr RPKP.10.04.02-04-

0002/17 pn. „Spełnimy twoje zawodowe marzenia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskie na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Innowacyjna 

Edukacja, działanie 10.4 Edukacja dorosłych Poddziałanie 10.4.2. Edukacja dorosłych na rzecz rynku 

pracy.  

 

§ 9 

W razie opóźnienia w dostawie Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości  1 % wartości 

zamawianej dostawy, za każdy dzień zwłoki.  

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyłącznie  

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umownych w przypadku zaistnienia:  

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 

Zamawiającego lub Dostawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,  

b) z powodu okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody  

w znacznych rozmiarach, 

c) w przypadku zaistnienia zmian prawa powszechnie obowiązującego mającego wpływ na przedmiot 

umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony będą starać się załatwiać polubownie.  

W przypadku braku porozumienia właściwy dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy  

ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

 

§ 11 

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

ze stron. 

 

 

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

Dostawca        Zamawiający 


