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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA NR  ……………………. 

zawarta w dniu ………………….. r.  pomiędzy: 

 

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.,  

ul. Celulozowa 19A/6 

87-800 Włocławek  

wpisanym do KRS pod nr 589647 posiadającym NIP 888-312-38-62 REGON 363155000, 

reprezentowanym przez Annę Grabowską – Prezesa Zarządu zwaną Zamawiającym, a  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

posiadającym NIP ……………. REGON ……………….. reprezentowanym przez 

……………………………………………………… 

zwaną/ym dalej Wykonawcą  

łącznie zwanych dalej Stronami, a każda z osobna Stroną.  

  

Niniejsza umowa będzie obowiązywała w okresie realizacji projektu pt. „Postaw na elektronikę” nr WND-

RPSL.11.02.03-24-0582/19 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla 

Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- 

kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Strony postanawiają, co następuje:  

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć z zachowaniem należytej staranności na 

rzecz Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej umowie, dostawę polegającą na:  

Doposażeniu stażysty w odzież ochronną: 

 

L.P. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość 

1. Fartuch ochronny ESD 52 

2. Koszulka ESD 52 

3. Obuwie antystatyczne 52 

4. Okulary ochronne 52 

5. Opaska antystatyczna 52 

6. Rękawiczki ochronne ESD 52 
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2. Szczegóły dotyczące zakresu usługi: zakres merytoryczny usługi, wymogi organizacyjno – techniczne, 

parametry sprzętu, jak również inne wymogi niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, określone są   

w niniejszej umowie oraz w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, będącym integralną częścią umowy.  

3. Specyfikacja oferowanego doposażenia zawarta została w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

Przedmiot umowy zrealizowany zostanie przez Wykonawcę zgodnie z ofertą z dnia…………..  

4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w ciągu ….. dni roboczych od momentu wskazania przez 

Zamawiającego ilości wyrobów objętych zamówieniem. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, bez wad z kartami 

gwarancyjnymi wyrobów wraz z informacją o warunkach udzielonej gwarancji oraz sposobie 

postępowania w przypadku konieczności uruchomienia procedury gwarancyjnej przed producentem 

(jeżeli dotyczy gwarancji).  

2. Całość zamówienia obejmuje transport i dostawę przedmiotu umowy przez Wykonawcę do szkoły tj. 

Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec jako doposażenia 

stażystów w ramach realizacji projektu pt. „Postaw na elektronikę” . 

3. Szkoła – ZSEiI jest realizatorem projektu z ramienia Partnera. Partnerem projektu jest Miasto Sosnowiec 

organ prowadzący Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec, 

na zasadzie umowy partnerskiej.  

4. Wykonawca oświadcza, że odzież będąca przedmiotem umowy odpowiada standardom jakościowym  i 

technicznym przewidzianym dla zadań, jakie określił Zamawiający.  

5. Koszty dostawy ponosi Wykonawca.  

 

§ 3 

 1. Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, za wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w § 1 oraz załączniku nr 1 do umowy zapłaci wynagrodzenie w łącznej kwocie ………………….. 

zł brutto (słownie:………………………………………………………………………………………………………………..), w podziale 

na:  

  

Lp. 

Wyszczególnienie Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Stawka 

podatku 

VAT 

Łączna wartość 

brutto za element 

przedmiotu 

zamówienia 

1 Fartuch ochronny ESD 52    

2 Koszulka ESD 52    

3 Obuwie antystatyczne 52    

4 Okulary ochronne 52    

5 Opaska antystatyczna 52    

6 Rękawiczki ochronne ESD 52    

RAZEM  

2.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w 

terminie …. dni od daty jej doręczenia, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.   
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3. W przypadku braku środków finansowych na wyodrębnionym rachunku projektu pt. „Postaw na 

elektronikę” wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie 5 dni od daty wpływu transzy dotacji 

na rachunek bankowy powyższego projektu. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest 

poinformować Wykonawcę o braku środków na rachunku bankowym, jak również o wpływie środków 

finansowych RPO WSL 2014-2020.   

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie zrealizowania dostawy protokołami zdawczo-

odbiorczymi przyjęcia przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisanymi przez Wykonawcę, Zamawiającego 

i przedstawiciela szkoły.  

5. W przypadku, gdy Zamawiający odmówi podpisania protokołu lub wniesie zastrzeżenia, z uwagi na wady 

dostarczonego przedmiotu umowy lub braki ilościowe, Wykonawca zobowiązany jest wymienić 

dostarczony przedmiot umowy na wolny od wad lub dostarczyć odpowiednią ilość przedmiotu umowy, w 

terminie 2 dni od dnia dostawy do Zamawiającego, na swój koszt i ryzyko.  

6. Wynagrodzenie Wykonawcy w ramach niniejszej umowy jest współfinansowane ze środków Unii  

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

7. Rachunek bankowy jest rachunkiem do prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy. 

8. Do rachunku bankowego prowadzony jest rachunek VAT, zgodnie z art.62a ust.1 ustawy Prawo 

bankowe. 9. Faktury będą wystawiane na: 

Nabywca: Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Celulozowa 19A/6, 87-800 

Włocławek, NIP: 888-312-38-62  

Odbiorca: Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Celulozowa 19A/6, 87-800 

Włocławek  

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz 

informacji, które uzyskał w celu realizacji niniejszej umowy.  

 

§ 5 

1. Strony zgodnie wyłączają możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy bez ważnych powodów.  

2. Strony zgodnie ustalają, że w szczególności za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy 

uważane będą poniższe: Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę w sytuacji, kiedy:  

1) Zamawiający pozostaje w zwłoce z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy ponad 

trzydzieści dni mimo posiadania przez Beneficjenta projektu pt. „Postaw na elektronikę” środków 

na wyodrębnionym rachunku projektowym.  

2) Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę, w przypadku zakończenia działalności przez 

Zamawiającego.   

3) Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę, w przypadku zakończenia działalności 

Wykonawcy, postawienia w stan upadłości lub utraty uprawnień do handlu przedmiotem umowy.  

4) Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę, jeżeli Wykonawca nie zapewnia określonej  w 

umowie należytej jakości lub nie zapewnia terminowości co do przedmiotu umowy określonego 

w § 1 umowy lub narusza inne obowiązki wynikające z niniejszej umowy. 
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5) Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę w przypadku rozwiązania umowy  

o dofinansowanie projektu pt. „Postaw na elektronikę” przez Instytucję Zarządzającą RPOWSL - 

Województwo Śląskiego 

6) Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę, w przypadku, gdy Partner Miasto Sosnowiec, 

wycofa się z projektu o którym mowa w § 1 umowy przed jego rozpoczęciem lub na którymkolwiek 

z etapów jego realizacji.  

1. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, na podstawie wyżej określonych 

przepisów niniejszego paragrafu, Wykonawca z tytułu wypowiedzenia umowy zobowiązuje się nie 

dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych.   

 

§ 6 

1. Dopuszczalne będą zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:  

1) terminu wykonania zamówienia – w przypadku, gdy konieczność takiej zmiany wynikać będzie z 

okoliczność, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy bądź umową byłaby 

umową o świadczenia niemożliwe (art. 387 § 1 kodeksu cywilnego),  

2) zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy:  

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – obniżenie lub podwyższenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi o kwotę odpowiadającą różnicy pomiędzy kwotą 

podatku, jaką Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić tytułem podatku w momencie zawarcia 

umowy a kwotą podatku, jaką Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić po zmianie stawki podatku 

od towarów i usług,  

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli Wykonawca 

zatrudnia przy realizacji zamówienia osoby pobierające minimalne wynagrodzenie za pracę, zmiana 

nastąpi proporcjonalnie do zwiększenia kosztów związanych z podniesieniem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, przy uwzględnieniu nakładu pracy na realizację zamówienia przez osoby 

pobierające to wynagrodzenie, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania 

Zamawiającemu wysokości tych kosztów,  

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli 

Wykonawca zatrudnia przy realizacji zamówienia osoby, których powyższe zmiany dotyczą, zmiana 

nastąpi proporcjonalnie do zmiany kosztów wynikających ze zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przy uwzględnieniu nakładu pracy na realizację zamówienia 

przez osoby, których ta zmiana dotyczy, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania 

Zamawiającemu wysokości tych kosztów.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy  

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,4 % ceny brutto określonej  

w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu umowy, liczony od upłynięcia terminu wykonania 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1. 

3. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ust. 1 oraz 2 na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Wykonawca oświadcza, że w chwili zawierania niniejszej umowy nie jest prowadzone przeciw niemu 

postępowanie upadłościowe, a prowadzona działalność gospodarcza obejmuje usługi w zakresie objętym 

niniejszą umową.  

3. Niniejsza umowa została sporządzona w zgodzie i podlega przepisom prawa polskiego. W zakresie  

nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa,  

w szczególności Kodeksu Cywilnego.  

4. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron, pod rygorem 

nieważności.  

5. Strony zobowiązują się, iż będą dążyły do rozwiązania wszelkich sporów powstałych na tle  

i w związku  z realizacją niniejszej umowy w sposób polubowny, na drodze negocjacji.   

Jeśli jednak nie dojdzie do porozumienia w tej drodze w ciągu 14 dni, to spór może być przez każdą ze 

Stron przedłożony do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę pozwanego.  

6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim,  po 

jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

Załączniki:  

1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy  

2. Oferta wykonawcy z dnia ….. 

 

 WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY 

  


