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Wzór umowy 

 

UMOWA NR. NR 1/RPOP.0038/ZK 

Zawarta w dniu …………… pomiędzy 

Fundacją Art Projekt z siedzibą ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków, Adres 
korespondencyjny: ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów, NIP: 6762464787, Regon: 122844522, 
KRS: 0000458470, reprezentowaną przez: …………………………………………… – zwaną 
w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

a..................................................................................................................................................... 

NIP ......................., REGON................................., KRS……………............................ 

reprezentowanym przez: 

.................................................................................................................................... zwanym w 

dalszej części umowy „Wykonawcą”  

Przedmiotowe postepowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Zamawiający nie jest podmiotem 
zobligowanym do stosowania Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 
zm.). Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na 
podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  z września 2016r. 
 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja usługi (dla uczniów szkoły podstawowej i 
gimnazjum) obejmująca zakup i dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK dla 
uczestników projektu „Gimnazjum Marzeń w Gminie Paczków” 

realizowanego przez Fundację Art Projekt, współfinansowanego przez Europejski Fundusz 

Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś 

priorytetowa: 09 –  Wysoka jakość edukacji, działanie 09.01 – Rozwój edukacji, 

poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego. 

2. Zakres dostawy określono w załączniku nr 1 do umowy. 

§2 

1. Wykonawca wykona zakup i dostawę przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 

………………………. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na 
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koszt i ryzyko Wykonawcy.  

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie przekazania przedmiotu 

umowy.  

4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia w ciągu 7 roboczych dni od daty 

wskazanej przez Wykonawcę, w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 3. 

5. Kompletność dostawy oraz zgodność z zamówieniem potwierdzona zostanie w protokole 

odbioru.  

6. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy zostaną̨ stwierdzone wady, Zamawiający ma 

prawo powstrzymania się ̨ z odbiorem do czasu usunięcia wad. W takim wypadku 

sporządzony zostanie protokół, w którym wyszczególnione zostaną ̨stwierdzone wady oraz 

wskazany zostanie termin ich usunięcia. 

7. Wymieniony w ust. 5 protokół, podpisany bez uwag przez uprawnionych przedstawicieli 

Stron, stanowić będzie podstawę do zapłaty za faktury wystawione przez Wykonawcę.  

§3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zgodnie z formularzem 

ofertowym Wykonawcy:  

Część I: brutto:…………….. zł /słownie: ………………….……….PLN ……/100 brutto/ 

Część II: brutto: ………….. zł /słownie:…………………………..PLN ……./100 brutto/ 

Suma = …………….. zł/ słownie: ………………….…. PLN ……./100 brutto/ 

2. Na fakturze za wykonanie przedmiotu umowy należy uwzględnić wszystkie pozycje 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do umowy).  

3. Należność za zrealizowanie dostawy i wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia będzie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze, w ciągu 30 dni od daty doręczenia wszystkich zamówionych pozycji, na 

podstawie faktury dostarczonej do Zamawiającego oraz na podstawie protokołu odbioru 

zamówienia. 

4. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Faktura będzie wystawiona na: Fundacja Art Projekt, siedziba ul. Obozowa 42/30, 30-

383 Kraków, NIP: 6762464787. 

6. Kwota należności głównej będzie zmniejszona o kwoty wypłacone podwykonawcom – jeśli 

dotyczy.  
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7. Upoważnia się Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.  

8. Dostawca został poinformowany o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

§4 

Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej 

umowy jest: _______________________________________tel. ______________________ 

e-mail:……………..……….. 

Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów z Dostawcą w zakresie realizacji niniejszej 

umowy jest: Monika Piekacz tel. 518-772-501, e-mail: biuro@projektyunijne.org.pl 

§5 

1. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcy 

gwarancji. Okres gwarancji zacznie płynąć od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru.  

2. Dostawca zobowiązuje się ̨ w ramach gwarancji do bezpłatnych napraw przedmiotu 

zamówienia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia konieczności naprawy.  

3. Zamawiający będzie zgłaszał konieczność wykonania naprawy gwarancyjnej każdorazowo 

e-mailem pod adres ……......................................................... 

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji dwukrotnej naprawy tego samego sprzętu lub 

pomocy dydaktycznej gdy nadal wykazuje on wady, Wykonawca dostarczy nowy egzemplarz 

wolny od wad.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona napraw gwarancyjnych w terminach określonych 

w ust. 3 lub realizuje naprawy gwarancyjne niezgodnie z zapisami umowy, wówczas 

Zamawiający ma prawo do powierzenia wykonania tych napraw innemu podmiotowi na koszt 

i ryzyko Wykonawcy.  

§6 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowy z podwykonawcami w terminie 3 dni od 

daty zawarcia niniejszej umowy – jeśli dotyczy.  

2. Wykonawca wyraża zgodę ̨ na zapłatę̨ wynagrodzenia określonego w umowach z 
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podwykonawcami na rzecz tych podwykonawców.  

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność prawną 

za realizację przedmiotu umowy, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za 

wszelkie szkody wynikłe z ich winy.  

§7 

1. Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej, na wypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

w wysokości 5% wartości zamówienia brutto określonej w § 3 pkt 1 umowy.  

b)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,8% wartości 

zamówienia brutto określonej w § 3 pkt 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

3. Roszczenia o zapłatę ̨należnych kar umownych nie będą̨ pozbawiać Zamawiającego prawa 

żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej 

szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

5. Strony ustalają ̨płatność kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania obciążenia.  

§8 

Strony zobowiązują ̨ się̨ do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie 

adresu, telefonu i faksu i adresu e-mailowego bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W 

przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się ̨ za 

skutecznie doręczone.  

§9 

1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności – 

aneksem zaakceptowanym przez obie strony w następujących przypadkach:  

a) wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych, 

b) wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,  

c) zmiany terminu realizacji umowy,  



 

 5 

d) przesunięć ilościowych i jakościowych między pozycjami (dotyczy szczegółowego opisu 

zamówienia) w przypadku zaistnienia takich potrzeb.  

e) zasady płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 
uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na 
pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania na etapie, w którym uczestniczył w nim 
Wykonawca i może ulegać opóźnieniom). 

f) Zmiany wynikające z udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

2. Strony dopuszczają ̨możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących 

następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności 

sporządzania aneksu.  

§10 

Wszelkie spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, które nie będą̨ mogły być 

rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego  

§12 

Umowę ̨ sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden dla Dostawcy.  

WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY  

...................................................................    ...............................................................  

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do umowy nr NR 1/RPOP.0038/ZK – Opis przedmiotu zamówienia 


