
  

 
Załącznik nr 6 

 
Umowa nr ………../……… 

 zawarta w dniu ……………. pomiędzy: 
 

Województwem Zachodniopomorskim, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498 w imieniu 
którego występuje Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
z siedzibą w Szczecinie, kod 70-236, przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68, reprezentowanym przez: 
Dyrektora ZCDN-u – Urszulę Pańkę, 
zwanym w dalszej części Zamawiającym  
 
a 
 
………., NIP …………….., REGON ………….., KRS …………………. reprezentowaną przez: 
……………………………………….. 
zwaną w dalszej części Wykonawcą. 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 

ofertowego w oparciu o  Regulamin realizacji zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych, zostaje zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przedmiotu 

zamówienia polegającego na sprzedaży i dostawie 15000 sztuk druków „Zaświadczeń”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do prawidłowej 

realizacji Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim zapleczem organizacyjnym, technicznym, 

intelektualnym i finansowym koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy. 

5. Przedmiot umowy uwzględnia również transport i dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby 

Zamawiającego przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68 w Szczecinie na koszt Wykonawcy oraz wniesienie we 

wskazane przez Zamawiającego miejsce (II piętro). 

6. Złożony przez Wykonawcę formularz oferty cenowej oraz zapytanie ofertowe ………….., stanowią  

integralną część niniejszej umowy, a ich elementy będą egzekwowane przy realizacji umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować i dostarczyć do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy  

w terminie do ………………. 

2. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Strony sporządzą protokół odbioru, który będzie stanowił 

potwierdzenie, że wykonane zadanie przedmiotu zamówienia jest w ilości i asortymencie zgodnym  

z zamówieniem.  

3. W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej 

wymiany na wolny od wad. 

4. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy innego niż podano w ofercie, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do wymiany tego przedmiotu na zgodny z przyjętą ofertą na koszt Wykonawcy.  

5. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może odmówić 

przyjęcia usług wykonanych wadliwie, wyznaczając Wykonawcy termin ich usunięcia. Po bezskutecznym 

upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek lub wad, Zamawiający może zastępczo powierzyć 

wykonanie usług niewykonanych należycie na koszt Wykonawcy osobie trzeciej (dalej: „Wykonanie 

zastępcze”); 

6. Strony ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem 

zastępczym Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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§ 3 

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy a wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o terminie dostarczenia przedmiotu umowy do 

siedziby Zamawiającego z 1- dniowym wyprzedzeniem przed terminem dostarczenia. 

3. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części, tj. niewykonania zobowiązania w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi ………. (słownie: …….. i …/100) złotych brutto. 

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za realizację postanowień umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie obustronnie podpisany protokół 

odbiorczy bez zastrzeżeń za wykonanie zamówienia, o którym mowa w  § 1 ust.1 niniejszej umowy. 

4. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne 

od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne, koszty poniesione 

przez Zamawiającego w związku z Wykonaniem Zastępczym, przy czym potrącenie umowne, nie 

ogranicza w żaden sposób praw Zamawiającego do potrącenia ustawowego. 

5. Wykonawca oświadcza, że dokonując niezbędnych kalkulacji i szacunków wycenił wszystkie elementy 

konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek 

roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych 

elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz innej 

osoby fizycznej, osoby prawnej lub innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 20% wartości zamówienia brutto, określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku niedotrzymywania terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub niekompletnej pod 

względem ilościowym lub jakościowym realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 

naliczenia kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia niezrealizowanego zgodnie z umową zakresu 

zamówienia - za każdy dzień zwłoki. 

3. Za pozostałe przypadki nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 30 zł za każde zdarzenie odrębnie.  

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających zastrzeżone na 

jego rzecz kary umowne. 

5. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w przypadku kar 

za zwłokę z każdym dniem. 

 

§ 6 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym w formularzu oferta cenowa, Wykonawca nie będzie korzystał  

z podwykonawców. 

 

§ 7 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoich pracowników, jak również 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy. 

 

§ 8 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego: Piotr Lachowicz,  tel. 91 4350632 lub 731931140 

e-mail: plachowicz@zcdn.edu.pl 

2) ze strony Wykonawcy: ……….,  tel. ……….., e-mail: ………………. 
 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie 

stanowi zmiany treści Umowy. 
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3. Szczegóły w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia będą uzgadniane na bieżąco w trakcie realizacji 

przez Wykonawcę powierzonego zadania. 

4. Wykonawca gwarantuje wykonanie zleconej usługi rzetelnie, z zachowaniem należytej staranności. 

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

  

§ 10 

Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony umowy poddają rozstrzygnięciu sądów 

powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego  

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. Wzór protokołu przekazania-odbioru 

 

 

 

 
    ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 

 


