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                           załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

-  W Z Ó R  - 

 

UMOWA Nr …………/2018/RUM 

 

Zawarta w dniu ……………… 2018 r. w  Gronowie, pomiędzy: 

Powiat Toruński  ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń NIP: 956 20 86 885 

reprezentowany przez: 

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128,  

87-162 Lubicz,  w osobie Dyrektora mgr Zbigniewa Piotrowskiego przy kontrasygnacie głównego 

księgowego 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………….. 

reprezentowaną przez:  

……………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”.  

 

Podstawą zawarcia umowy jest art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz dokonanie wyboru oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (ZS.KG.334.6.2018.MR) prowadzonego  

w trybie analizy rynku (Zapytanie ofertowe nr 9/ZO/R/2018) zgodnie z zapisami „Instrukcji udzielania 

zamówień publicznych o szacunkowej wartości powyżej 20 000 zł” stanowiące załącznik do Uchwały 

Nr 450/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku.   

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 18 komputerów (jednostek centralnych)wraz  

z klawiaturą i myszką oraz 10 monitorów ekranowych LCD do Zespołu Szkół, Centrum 

kształcenia Ustawicznego w Gronowie. 

2. Wszystkie wymienione w ust. 1 sprzęty muszą spełniać co najmniej warunki techniczne 

oraz gwarancję określoną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

3. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami stanowi integralną część umowy . 
 

§ 2 

Koszt dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego wraz z rozładunkiem obciąża 

Wykonawcę. 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuję się do zapewnienia następującej gwarancji na dostarczony 

przedmiot umowy liczony od dnia dostawy. 

1) Komputer (jednostka centralna) gwarancja on site 36 miesięcy  

2) Monitor ekranowy 36 miesięcy. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego  

w ciągu ….. dni od podpisania umowy (nie dłużej niż 28 dni).   

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają zgodnie z ceną ofertową 

wynagrodzenie w wysokości …………. zł netto. 

2. Płatność w związku z dostawą do szkoły publicznej objęte są „0” stawką VAT. 
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3. Zamawiający zapłaci wykonawcy należność wynikającą z faktury w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania faktury. 

4. Na fakturze VAT powinny zostać umieszczone następujące dane: 

NABYWCA:       

Powiat Toruński        

ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń     

NIP Powiatu: 956-20-86-885 

ODBIORCA 

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 

Gronowo 128, 87-162 Lubicz  

§6 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyny niezależnej od 

Zamawiającego, jak również w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty 

wynagrodzenia wykonawcy.  

2. W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia Wykonawca ma prawo naliczyć kary 

umowne w wysokości 1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku naliczenia kar umownych zostaną one potrącone  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu 

Stron wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umownych w przypadku zaistnienia:  

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego,  

b) z powodu okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,  

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 

c) w przypadku zaistnienia zmian prawa powszechnie obowiązującego mającego wpływ 

na przedmiot umowy. 

§ 8 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

Spory wynikające z realizacji umowy strony próbować będą załatwiać polubownie. W 

przypadku braku porozumienia właściwy dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca.  

 

 

 

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

   ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA 
 

 

  


