
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego  

Znak sprawy: 1/SNM/2018 

 

 

 

Umowa nr ………… 

 

Zawarta w dniu ........................ r. w Lublinie pomiędzy:  

Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin,  

NIP 7120104912, REGON 061464143, w imieniu którego działają:  …………………………, zwanym 

w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a firmą ………………., z siedzibą w ……………., ul. ……………..., ……………, NIP: ………….., 

REGON: ……………, w imieniu której działa: …………, zwaną w dalszej części umowy „Dostawcą” 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1  

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w formie zapytania ofertowego  

z zachowaniem zasady konkurencyjności, na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania 

zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, opracowanego zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

Dostawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego dostawę wyposażenia pracowni 

przedmiotowych, w tym sprzętu TIK ramach realizacji projektu „ZDZ – szkoły nowych 

możliwości" zwaną dalej „przedmiotem umowy" zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 

w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego znak sprawy 1/SNM/2018 stanowiącym Załącznik nr 1 do 

umowy oraz ofertą przedstawioną przez Dostawcę stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 2  

1.  Wartość niniejszej umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy wynosi …………… zł brutto, 

(słownie: ...................................................) 

2.  Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Strony umowy 

po zakończeniu wszystkich prac i spełnieniu warunków związanych z przedmiotem zamówienia 

opisanym w zapytaniu ofertowym (znak sprawy 1/SNM/2018). 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Dostawcy wskazany przez niego na fakturze. 

4. Faktury dostarczane będą na adres siedziby Zamawiającego. 

5. Płatność za przedmiot umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury za dostarczony towar, nie wcześniej niż 7 dni po otrzymaniu środków  

od instytucji finansującej projekt.  

6. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją umowy, w tym w szczególności, koszt opakowania, dostarczenia  

i ubezpieczenia na czas transportu oraz instalacji, uruchomienia, szkolenia pracowników (zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w załącznikach nr 1 oraz nr 2 do umowy). 
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§ 3  

1. Dostawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji 

przedmiotu umowy. 

2. Dostawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy. 

3. Dostawca oświadcza, iż realizowana przez niego dostawa jest zgodna z wszystkimi wymogami 

Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym (znak sprawy 1/SNM/2018). 

4. Dostawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania materiałami, które są 

wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody  

i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp. do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, 

że wykonanie niniejszej umowy przez Dostawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób 

trzecich. Dostawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających posiadanie przez niego niezbędnych uprawnień oraz zgód i zezwoleń 

odpowiednich organów, urzędów itp., o których mowa w zdaniu poprzedzającym na każde żądanie 

Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. 

5. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w dni robocze 

(poniedziałek-piątek) w godz. 8:00 - 15:00. 

6. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy zawiera także koszt ewentualnego montażu  

i uruchomienia dostarczonego sprzętu/urządzeń, jak również koszt przeszkolenia pracowników  

w zakresie eksploatacji dostarczonego sprzętu/urządzeń (jeśli dotyczy). 

8. Zamawiający zobowiązuje Dostawcę do zapewnienia niezbędnego wsparcia technicznego  

do momentu wdrożenia pełnej funkcjonalności zakupionego oprogramowania, jednak przez okres 

nie krótszy niż 6 miesięcy od momentu jego zakupu. 

9. Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru i zobowiązany jest należycie 

zabezpieczyć towar na czas przewozu. 

10. Użyty do przewozu środek transportu będzie uwzględniać właściwości towaru i zabezpieczać jego 

jakość przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami. 

11. Dostawca dowiezie oraz dokona rozładunku zamówionego towaru w ilości i miejscach 

wskazanych w pkt. IV ppkt. 1 Zapytania ofertowego znak sprawy 1/SNM/2018. 

12. Zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego 

towaru. Odbiór ilościowo-rodzajowy dostarczanego towaru będzie potwierdzony przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego. Po odbiorze zostanie sporządzony protokół odbioru 

zdawczo–odbiorczy. 

13. Dostawca oświadcza i zapewnia, że towar będący przedmiotem zamówienia będzie odpowiedniej 

jakości zgodnie z obowiązującymi atestami, polskimi normami, z obowiązującymi wymogami 

prawa. W dniu dostawy dostarczy dokumenty potwierdzające właściwości dostarczonego 

przedmiotu zamówienia; oraz instrukcje obsługi i eksploatacji, licencje, świadectwa dopuszczenia 

do obrotu, certyfikaty, gwarancje. 

14. Zamawiający nie dopuszcza dostarczania towaru w opakowaniu innym, niż oryginalne opakowanie 

producenta. 

15. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w czasie jego odbioru i w sytuacji zaistnienia 

wad rodzajowych lub braków ilościowych zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia  

lub złożenia reklamacji. 
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16. Termin na złożenie przez Zamawiającego reklamacji dotyczącej dostawy wynosi 5 dni roboczych 

od dnia otrzymania przedmiotu zamówienia. 

17. Dostawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację, o której mowa w ust. 14  niezwłocznie. 

18. W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, o której mowa w ust. 14 Dostawca zobowiązany 

jest dokonać wymiany towaru na własny koszt na towar zgodny z opisanym w załączniku nr 1-

przedmiot zamówienia w terminie 10 dni od daty zgłoszenia pisemnej reklamacji. 

19. Koszty reklamacji uznanej za zasadną ponosi Dostawca. 

20. Wyroby nieoznakowane tzn. nieposiadające nazwy wyrobu, nazwy, adresu producenta, czy też 

przepakowane w opakowanie inne niż oryginalne opakowanie producenta, nie zostaną odebrane 

przez Zamawiającego. 

21. W przypadku stwierdzenia wad towaru w trakcie jego użytkowania, Zamawiający przekaże 

reklamację, a Dostawca niezwłocznie zobowiązuje się wymienić towar wadliwy na towar wolny od 

wad. 

22. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie przyjęcia dostawy lub jej części: 

a) jeżeli jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany  

i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

b) jeżeli opakowanie będzie naruszone, 

c) jeżeli dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.  

23. Nie dopuszcza się pozostawiania towaru bez opieki lub przekazywania go osobom 

nieupoważnionym do odbioru. 

 

§ 4  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają 

stosowanie następujących kar umownych: 

a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 1%v wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej 

niż 10% wartości umowy. 

b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności, 

które leżą po stronie Dostawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

4. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

6. Niedopuszczalna jest cesja wierzytelności wynikająca z tytułu zawarcia niniejszej umowy bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

7. W uzasadnionych przypadkach uchybienia terminom, o których mowa w §3 ust. 17 z przyczyn 

niezależnych i niezawinionych przez Dostawcę, Zamawiający może odstąpić od naliczania 

Wykonawcy kary umownej. 

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7 Dostawca powinien na piśmie wskazać i uzasadnić przyczyny 

opóźnienia dostawy. 

 

§ 5  

1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę w następujących przypadkach: 
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1) Zamawiający, jeśli zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie 

postępowania naprawczego w stosunku do Dostawcy bądź też zostanie wszczęta likwidacja 

Dostawcy, 

2) Dostawca - w przypadku, gdy Zamawiający zalega z płatnościami powyżej 60 dni ponad 

termin określony w § 2 ust.5. 

2. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 2 Dostawca zobowiązuje się do wcześniejszego wezwania 

Zamawiającego do zaniechania naruszeń, a po upływie wyznaczonego terminu, ma 

prawo do rozwiązania umowy. 

 

§ 6  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli w szczególności: 

a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku 

Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do 

dnia odstąpienia od umowy; 

b) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego -

Dostawca nie wykonuje dostaw zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje 

zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego; 

c) Dostawca narusza przepisy bhp i p.poż., pomimo uwag i wniosków wyznaczonego 

przedstawiciela Zamawiającego; 

d) Dostawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich 

bez zgody Zamawiającego.  

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okolicznościach określonych w ust. l. 

 

§ 7  

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron poprzez sporządzenie Aneksu 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w związku ze: 

- zmianą organizacyjno-prawną lub w zakresie danych teleadresowych Stron; 

- zmianą właściwych przepisów prawa, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy 

do aktualnego stanu prawnego; 

- wystąpieniem zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia  

i niemożliwych do zapobieżenia; 

- zmianą terminu realizacji przedmiotu zamówienia będącą wynikiem wystąpienia okoliczności 

niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy; 

- zmianę nazwy produktu, przy zachowaniu parametrów minimalnych produktu, zmianę 

wielkości opakowań z przeliczeniem na odpowiednią ilość przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy 

wystąpi przejściowy lub całkowity brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta 

przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu 

objętego umową, 

- zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu cywilnego. 

- zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, itp.) których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
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- obniżenie wartości brutto przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym 

czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia Aneksu do umowy; 

 

§8 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia wypełnienia wszystkich warunków 

dostawy, instalacji, uruchomienia, przeszkolenia opisanych w niniejszej umowie, jednak nie dłużej niż 

do …………..  dni liczonych od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 9  

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku z realizacją 

niniejszej Umowy. 

2. W razie zaistnienia sporu sądowego, strony poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo 

sądowi w Lublinie. 

 

§ 1 0  

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

 

 

Załącznikami do umowy są: 

1. Opisy przedmiotów zamówienia znak sprawy 1/SNM/2018– załącznik nr 1. 

2. Formularz ofertowy (ksero oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu) – załącznik nr 2. 

3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego – załącznik nr 3. 

 Zamawiający        Dostawca 

 

 

 

 


