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Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego 

 

UMOWA Nr ........................... 

Zawarta w dniu .................. roku w ........................ pomiędzy:     

Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie ..................................z siedzibą .................................., 

wpisanym do rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000025209, REGON: 000512361, NIP: 5260251374, reprezentowanym przez: 

1. ................................................................ 

2. ................................................................. 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 

a 

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

zwanym w treści umowy Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 

Wszystkie ustalenia umowy dotyczą realizacji projektu „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

§ 2 

Na podstawie zatwierdzonej oferty Wykonawcy, stanowiącej integralną część umowy (Zał. nr 1), Zamawiający 

zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie –  zakup i dostawę materiałów szkoleniowych na 

dodatkowe zajęcia specjalistyczne w Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej i Niepublicznym Technikum 

Zawodowym w Siedlcach” w ramach realizacji projektu „Szkoła nowych możliwości”  (Zadanie nr ........)  

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie ogółem w wysokości 

.................................... PLN brutto słownie: ......................................................., płatne po dostarczeniu 

całego zestawu z specyfikacji, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w 

terminie 14 dni po otrzymaniu faktury oraz podpisaniu protokołu odbioru poszczególnych elementów 

zamówienia. 

§ 4 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może 
naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia określonego w 
§ 3 ust. 1 umowy za każdy pełny dzień zwłoki w realizacji zamówienia, 
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b. za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn tkwiących po stronie Wykonawcy, w 
wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1. 

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował 
Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty należnych kar umownych z kwot określonych w 
wystawionych przez niego fakturach. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 

§ 5 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę obowiązków, a w szczególności w przypadkach: 

a. wykonania dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnie z harmonogramem, przedstawianym przez 
Zamawiającego,  

b. wykonania dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnie z ofertą Wykonawcy o której mowa w §2. 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. Wykonawca ma prawo 
do wynagrodzenia za artykuły dostarczone zgodnie z umową do dnia odstąpienia od umowy.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić na piśmie. 

§ 6 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim, bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

§ 7 

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Strony będą dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikłych w toku realizacji niniejszej 

umowy, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

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