
 

 

  Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 
 

 

Wzór umowy 
 
 

zawarta dnia: ……………. 2018 r. w  Słupsku pomiędzy: 
 
Województwem Pomorskim – ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP: 583-31-63-786 
Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 A 
reprezentowanym przez: 
………………….  
przy kontrasygnacie głównej księgowej – …………….. 
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Zamawiającym” 
 
a 
 ………………………………., …………………../, NIP ……………………, Regon: …………………….., reprezentowanym 
przez: 
-  
………………………………….. 
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Wykonawcą” 
 
 

§ 1 
[PRZEDMIOT UMOWY]  

 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa pomocy dydaktycznych dla Pomorskiego Zespołu 

Parków Krajobrazowych w Słupsku, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 
Ochrona Różnorodności Biologicznej.  

1. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć  do siedziby Zamawiającego w Słupsku, ul. 
Poniatowskiego 4a.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1,  jest zgodny z opisem przedmiotu 
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą wykonawcy z dnia ………., 
stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.  

3. Wykonanie przedmiotu umowy podlega współfinansowaniu przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „EDUKACJA DLA 
PRZYRODY”, Oś Priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona Różnorodności Biologicznej. 

4. Pomoce dydaktyczne są wykonane z materiałów bezpiecznych, dopuszczonych do obrotu  
i stosowania, są fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie 
noszą znamion użytkowania.  

5. Przedmiot umowy musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach w zakresie określonym 
w opisie przedmiotu zamówienia o którym mowa w ust. 3.  

6. Wykonawca przed realizacją zamówienia na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji karty katalogowe oferowanych mikroskopów  
i przyrządów optycznych. Karty katalogowe muszą zawierać co najmniej: nazwę producenta, 
oferowany model, opis techniczny. 

7. W sytuacji gdy pomoce dydaktyczne, dla których  dostarczono karty katalogowe nie będą  
dostępne na rynku lub ich dostępność w terminie dostawy będzie ograniczona, Zamawiający może 
wyrazić zgodę na ich zastąpienie przez inne pomoce, na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, iż 



 

 

inne pomoce dydaktyczne zamienne spełniać będą  wymagania minimalne określone w załączniku 
nr 1 do Umowy. Zmiana o której mowa w zdaniu pierwszym będzie niedopuszczalna, jeżeli 
połączona byłyby z roszczeniem Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia.  

8. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby przedmiot umowy 
dostarczyć należycie. 

9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty (z prawem do korzystania z tych 
dokumentów): 

1) w wersji drukowanej - dokumenty uprawniające Zamawiającego do dochodzenia 
uprawnień gwarancyjnych, jeżeli producent pomocy dydaktycznych wymaga takiego 
dokumentu jako podstawę dochodzenia roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji, 
(powyższe nie uchybie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę), 

2) innych dokumentów, jeżeli posiadanie takich dokumentów przez Zamawiającego jest 
niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania pomocy dydaktycznych. 
 

§ 2 
[OBOWIĄZKI STRON] 

 
1.  Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) współpracy z Wykonawcą,  
2) odbioru przedmiotu umowy; 
3) zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury 

2.   Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 

 
§ 3 

[TERMINY] 
 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienie w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie licząc od dnia 
powiadomienia przez Zamawiającego o gotowości przyjęcia dostawy, jednocześnie nie dłuższym 
niż do 20 września 2018 r. 

2. Powiadomienie Wykonawcy o gotowości do przyjęcia dostawy nastąpi nie wcześniej niż po  
20 sierpnia 2018 r.  

3. W przypadku braku zgłoszenia gotowości do przyjęcia dostawy przez Zamawiającego, umowa 
winna być wykonana w terminie nie później niż do 20 września 2018 r. 

 
 

§ 4 
[WYNAGRODZENIE] 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 
        ………………………………,. zł brutto (słownie: ……………………… złotych), w tym należny podatek VAT; 

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, obejmującej całość przedmiotu zamówienia.  

3. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy  
opatrzony zwrotem „bez uwag” lub równoważnym.  

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie płatne 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści prawidłowo wystawionej faktury 
VAT, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania jej przez Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, o 
których mowa w § 1, w tym w szczególności koszty dostawy, rozładunek, wniesienie, montaż, 
podatek od towarów i usług, upusty, rabaty, koszty transportu do siedziby Zamawiającego oraz 



 

 

gwarancji. 
6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 

przedmiotu Umowy. 
7. Na żądanie Zamawiającego  faktura, o której mowa w ust. 2 będzie zawierała wyszczególnienie cen 

jednostkowych za poszczególne pomoce dydaktyczne. 
8. Za datę płatności strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
9. Faktura powinna zawierać następujące dane: 
 Nabywca: 
 Województwo Pomorskie  
 NIP: 583-31-63-786 
 ul. Okopowa 21/27 
 80-810 Gdańsk 
 Odbiorca: 
 Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych 
 ul. Poniatowskiego 4 A, 76-200 Słupsk. 
10. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie, przenosić wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 5 
[ SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY, W TYM ODBIORY] 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym konkretnego terminu dostawy 

przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane w mieniu i na osobach Zamawiającego i osób 

trzecich, w związku z realizacją wskazanych czynności przez osoby po stronie Wykonawcy.  
3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany przez Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu 

odbioru. Odbiór  uzależniony jest od dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego  
z wymaganiami Zamawiającego [w szczególności bez wad]. 

4. W razie stwierdzenia wad czynności odbiorowe przerywa się. Zamawiający wskaże Wykonawcy 
wady i wyznaczy mu termin, nie dłuższy niż 14 dni na ich usunięcie. Po usunięciu przez Wykonawcę 
wad Strony przystąpią do kontynuowania odbioru zgodnie z ust 4. 

5. W przypadku dostawy przedmiotu umowy nieodpowiedniej jakości i niezgodnej z opisem 
przedmiotu zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wymienić 
zakwestionowane pomoce dydaktyczne w terminie 7 dni. 

6. Zapewnienie narzędzi i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy należy  
do Wykonawcy. 

7. Dostawę uznaje się za kompletną w przypadku zrealizowania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń  
i dostarczenia faktury. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru Wykonawca wyda 
Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 10 Umowy.  

8. Wykonawcę obciążać będą wszelkie koszty związane z wykonaniem czynności  
o których mowa w ust. 1 – 7, w tym poniesione koszty wydania pomocy dydaktycznych, w 
szczególności ewentualne koszty opakowania, koszty transportu i wniesienia. W razie wątpliwości 
przyjmuje się, iż wyżej wskazane koszty zawarte są w wynagrodzeniu Wykonawcy,  
o którym mowa w § 4 ust. 1. 
 

§ 6 

[PRZEDSTAWICIELE STRON I OSOBY REALIZUJĄCE PRZEDMIOT UMOWY] 
1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie: 

............................................................................................................................. 
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 

2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie: 



 

 

............................................................................................................................. 
(imię, nazwisko, nr tel., e-mail) 

3. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie osób 
nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą ponosi Wykonawca. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o zmianach danych kontaktowych, 
teleadresowych oraz innych istotnych zmianach, mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg 
realizacji umowy. 

5. Komunikacja między stronami następować będzie drogą elektroniczną (w tym  
e-mailową), telefoniczną, pisemną lub faksem. 

 
§ 7 

[KARY UMOWNE]  
 

1.    Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na niżej    
opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie brutto,  
określone w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku nie dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w §3 

Umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §4 ust. 1 
umowy, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia umownego brutto  
o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy; 

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §4 ust. 1 umowy, za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do 
usunięcia wad i usterek, w sumie nie więcej jednak niż 30% wynagrodzenia umownego brutto 
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy”; 

3) za rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §4 ust. 1 
umowy; 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej. W szczególności 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania powstałego z tytułu utraty 
dofinansowania inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskanego w ramach 
projektu „EDUKACJA DLA PRZYRODY”, Oś Priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona 
Różnorodności Biologicznej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 

4. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w 
przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

5. Naliczoną karę umowną Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia określonego  
w § 4 ust. 1, informując o tym Wykonawcę na piśmie. 

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 8 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 
 

1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy, w przypadku: 
1) zajęcia wierzytelności Wykonawcy wynikającej z Umowy; 



 

 

2) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 30% wartości wynagrodzenia 
brutto określonego w § 4 ust. 1  Umowy; 

3) nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów prawa, regulacji, pozwoleń, zgód lub norm 
mających zastosowanie w związku z realizacją Umowy; 

4) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie 
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

5) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, doszło do opóźnienia z rozpoczęciem  
lub zakończeniem wykonania przedmiotu  umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, że 
Wykonawca zdoła ją ukończyć w terminie, o którym mowa w § 3 Umowy; 

6) gdy Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w 
części lub w całości realizację obowiązków lub uprawnień wynikających z Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia przesłanek o których mowa w ust. 1 Zamawiający może – wedle swojego 
wyboru – odstąpić od całości niniejszej umowy lub od niewykonanej części. W tym drugim 
wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty 
odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. 

 
§ 9 

[GWARANCJA I RĘKOJMIA] 
 
1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości zgodnie ze złożoną ofertą na 

poszczególne pomoce dydaktyczne. 
2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna bieg od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu 

umowy. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  i usterek w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym uwzględniającym rodzaj i rozmiar usterki, w każdym 
wypadku jednak nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych licząc od daty pisemnego powiadomienia 
przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

4. Jeżeli usunięcie wady nie będzie – mimo dochowania najwyższej staranności ze strony Wykonawcy 
- możliwe we wskazanym terminie, Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego o jego 
przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu. Przedłużenie terminu na usunięcie wady 
wymaga pisemnej decyzji Zamawiającego. Niezależnie od ewentualnego przedłużenia terminu  
Wykonawca w każdym wypadku dołoży najwyższej staranności aby usunąć wady w możliwie 
najkrótszym terminie.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie, 
to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi i 
gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi i 
gwarancji. 

 
§ 10 

[ZMIANA UMOWY] 
 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: 
1) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu: 



 

 

a) z powodu wystąpienia Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, 
awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, 
ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne 
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą 
Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe 
były do przewidzenia nie można było im zapobiec, o ile te miały wpływ na opóźnienie; 

b) w sytuacji wystąpienia okoliczności nie leżących po stronie  Wykonawcy, w szczególności 
opóźnień Zamawiającego w wykonaniu czynności, od których uzależniona jest możliwość 
wykonania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę (np. brak dostępności do 
pomieszczeń Zamawiającego, awarie). Strony mają prawo do skorygowania 
uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji zamówienia. 

- Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych wyżej, może nastąpić 
wyłącznie o czas trwania przeszkody. 

2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku 
od towarów i usług VAT. W przypadku tej zmiany wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, 
a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. W celu 
zmiany umowy każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie 
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
należnego wynagrodzenia. W terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku, strona, która 
otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku. 

3. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić 
zgodę się na zawarcie aneksu). Zamawiający informuje ponadto, iż jego zgoda na aneks może być 
uzależniona od uprzedniej zgody instytucji zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego jako instytucji zarządzającej środkami w ramach projektu „Edukacja 
dla przyrody”. 

4. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy, a także 
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, 
utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu 
umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące 
redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych 
interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym 
zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji 
przedmiotu umowy.  

5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
b) danych teleadresowych,  
c) danych rejestrowych, 
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 
§11 

[SĄD WŁAŚCIWY] 
W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy, sądem 
właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 
 



 

 

§ 12 
[PRAWO WŁAŚCIWE] 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 13 

[KLAUZULA SALWATORYJNA] 

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, 
ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 

2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym 
prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy 
nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie. 

 

§ 14 

[EGZEMPLARZE UMOWY] 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla 
Zamawiającego. 

 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


