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Nr postępowania: ZK/5/FG/20/Szkutnia 

 

UMOWA (dotyczy części 1 -3 ) 
        do zam. publ. nr ZK/5/FG/20/Szkutnia 

 
 
w  dniu   ……………… r. w Gdańsku pomiędzy: 

Fundacją Gdańską  z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-830), przy ul. Długi Targ 28/29, (NIP: 5832627491; 

Regon: 191804530), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk-Północ w  Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000052463 

reprezentowaną przez: Pawła Buczyńskiego – Wiceprezesa Zarządu Fundacji Gdańskiej 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

………………………………….,  posiadającą REGON: ……………………….…… i NIP: ……………. 

reprezentowaną przez: 

…………………………….. ………………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie  postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie rozdziału 2 Wytycznych 

w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 – zwanych dalej Wytycznymi została 

zawarta niniejsza umowa, o następującej treści: 

 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów metalowych/ materiałów drewnianych/ 

narzędzi (odpowiednio do poszczególnych części) na potrzeby projekt „Szkutnia” finansowanego w 

ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja 

EOG/19/K3/W/0035 na podstawie rozdziału 2 Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w 

ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego na lata 2014-2021, zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy z dnia 

…………… r. złożoną przez Wykonawcę, będącymi jej integralną częścią umowy, z opcją 

dodatkowego zakupu do 20 % wartości zamówienia podstawowego, w czasie trwania Umowy. 
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2. Strony ustalają, iż w granicach ceny brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 i 2 Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do dokonywania zakupu poszczególnego asortymentu w zależności od własnych 

potrzeb, w tym  w większych lub mniejszych ilościach określonych w formularzu rzeczowo-

cenowym. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane materiały i narzędzia są pełnowartościowe i są wolne od 

wad. 

 

 

§ 2 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 31.03.2021 r od dnia podpisania umowy. 

2. Poszczególne zamówienia muszą być realizowane w ciągu 7 dni od dnia przekazania zamówienia 

do Wykonawcy 

 

§ 3 

WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

 

1. Wykonawca zrealizuje umowę zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym 

stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, każdorazowo towaru dobrej jakości tj. nowego, bez 

wad. 

3. Dostawy do Fundacji Gdańskiej: 

a) Pracownicy odpowiedzialni za realizację umowy składają zamówienie do Wykonawcy. 

Zamówienie będzie przesyłane pocztą elektroniczną do realizacji do Wykonawcy. 

b) Dostawy będą realizowane sukcesywnie  w ilościach wskazanych w poszczególnych 

zamówionych,  

c) Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów i narzędzi w terminie 

określonym w złożonej ofercie (termin dostawy poszczególnych zamówień): ……………. dni 

od terminu przekazania zamówień. 

d) Dostawy będą możliwe w godzinach od 9:00 do 14:00 w dniach roboczych Zamawiającego, tj. 

w  dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych dostaw w sytuacjach szczególnych na 

żądanie Zamawiającego.  

4. Transport wraz z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia należy do obowiązków Wykonawcy. 

5. Każdorazowy odbiór dostawy będzie poprzedzony kontrolą ilości i jakości dostarczonego towaru 

przeprowadzoną przez przedstawiciela Zamawiającego. 

6. Potwierdzenie odbioru nastąpi poprzez podpisanie protokołu zdawczo–odbiorczego (stanowiącego 

podstawę do wystawienia faktury) przez upoważnionych pracowników zamawiającego 

i wykonawcy. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 
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a) opakowanie lub etykieta dostarczonego towaru zawierać będzie co najmniej następujące 

informacje: nazwa produktu, nazwa i adres producenta; 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w całości, tj. w ilościach 

wskazanych w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 2 do umowy). Wykonawca nie będzie 

wysuwał w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu. 

9. Koszty przewozu, wniesienia, opakowania i ubezpieczenia każdorazowej partii przedmiotu umowy 

do czasu jego odebrania przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

10. W przypadku stwierdzenia wadliwości towarów podczas odbioru, towar nie zostanie odebrany, a 

pracownik Zamawiającego zgłosi uwagi na protokole zdawczo- odbiorczym. Wykonawca ma 

obowiązek wymienić towar na wolny od wad w terminie 1 dnia roboczego Zamawiającego. 

11. W przypadku stwierdzenia wadliwości artykułów po odbiorze pracownik Zamawiającego zgłosi 

Wykonawcy reklamację drogą mailową lub faksową na adres /numer wskazany w §4 ust. 2 

niniejszej umowy, która zostanie rozpatrzona niezwłocznie. Wykonawca zobowiązany będzie do 

dostarczenia produktów wolnych od wad w terminie 1 dnia roboczego Zamawiającego. 

12.  Czas reakcji liczony będzie od chwili otrzymania przez Wykonawcę telefonicznego zgłoszenia. 

13. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem towaru poniesie Wykonawca. 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe w trakcie jego 

transportu, rozładunku, wniesienia, do momentu jego odebrania przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany artykułu wskazanego w ofercie Wykonawcy na artykuł 

o takiej samej lub wyższej jakości w przypadku, gdy oferowany artykuł nie będzie aktualnie 

dostępny na rynku w chwili realizacji przedmiotu umowy. Taka zamiana nastąpi po uprzedniej 

akceptacji przez osobę wyznaczoną do kontaktu w związku z realizacją umowy ze strony 

Zamawiającego. Zamiana może nastąpić jedynie po takiej samej lub niższej cenie niż określona w 

formularzu rzeczowo – cenowym. Powyższa zmiana nie stanowi istotnej zmiany umowy. 

 

§ 4 

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTU 

 

1. Osoba wyznaczona do kontaktu w związku z realizacją umowy ze strony Zamawiającego: 

………………….. 

2. Osoba wyznaczona do kontaktu w związku z realizacją umowy ze strony Wykonawcy:  

………………..   tel: ………………..,  

e-mail: ………………………………. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, nie stanowi istotnej zmiany Umowy i 

nie wymaga zachowania formy pisemnego aneksu. Zmiana dla zachowania swej ważności, 

wymaga poinformowania drugiej Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

 

§ 5 

CENA 
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą strony ustalają cenę brutto w kwocie: 

……………………………………… zł 

słownie: …………………………….. 

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy objętego prawem opcji w ilości 20% wartości zamówienia 

podstawowego strony ustalają cenę brutto:  

…………………………………… zł 

słownie: …………………………… 

3. Ceny jednostkowe brutto określone w formularzu rzeczowo-cenowym są cenami stałym na okres 

obowiązywania Umowy. 

4. Rozliczenie finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą za dostawy będzie prowadzone w 

PLN. 

5. W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących 

wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej 

Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie. 

 

 

 

 

§ 6 

FINANSOWANIE 

 

1. Podstawą wystawienia faktur będzie każdorazowo podpisany przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

2. Zapłata za dostawę nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane w fakturze. 

3. Nazwa towarów na fakturze musi być zgodna z nazwą na produkcie i w ofercie. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo, w przypadku niewłaściwego wywiązywania się przez 

Wykonawcę z realizacji niniejszej Umowy, do wstrzymania płatności, do czasu usunięcia 

nieprawidłowości. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych: 

a) za opóźnienie w dostawie partii przedmiotu Umowy, o której mowa w § 3 ust. 3 Umowy (bez 

względu na to czy opóźnienie dotyczy dostawy całej partii czy tylko jej części) – w wysokości 

10,00 PLN za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia, w którym miała nastąpić 

dostawa do dnia dostawy włącznie; 

b) za opóźnienie w wymianie produktu wadliwego lub reklamowanej partii przedmiotu Umowy, 

o której mowa w § 3 ust. 10 i 11 umowy – w wysokości 10,00 PLN, za każde zdarzenie (bez 
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względu na ilość wymienianych produktów) odpowiednio za każdy dzień opóźnienia, liczony 

od następnego dnia, w którym miała nastąpić wymiana do dnia wymiany włącznie. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę na piśmie z zachowaniem 14-dniowego 

okresu wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się w pierwszym dniu następującym po dniu, 

w którym wypowiedzenie zostało złożone. 

3. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

przypadku, gdy: 

3.1. Wykonawca  powierzy wykonanie zlecenia osobie trzeciej, 

3.2. Wykonawca  rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy.Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie kar umownych z przysługującej mu ceny. 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zamawiający oświadcza, że bezterminowo zachowa w poufności wszelkie informacje, jakie 

uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy.  

2. Przez informacje poufne strony rozumieją w szczególności wszelkie dane lub informacje, które 

dotyczą działalności Zamawiającego, takie jak informacje technologiczne, organizacyjne, 

techniczne, prawne, finansowe lub inne informacje, które posiadają wartość gospodarczą, a także 

informacje, które zostały uzyskane w wyniku przetworzenia lub analizy przekazanych informacji, 

niezależnie od sposobu ich ujawnienia, uzyskane przed i po zawarciu umowy.  

3. Wykonawca może ujawnić informację poufną wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego lub gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

o czym Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.  

4. Wszelkie dokumenty uzyskane w trakcie obowiązywania niniejszej umowy zawierające lub 

mogące zawierać informacje poufne lub informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozostaną wyłączną własnością 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ich zwrotu na każde żądanie Zamawiającemu.  

5. Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku 

z naruszeniem zobowiązań o poufności.  

 

§ 9 

1. Zamawiający niniejszym informuje Wykonawcę, że administratorem danych jest Fundacja 

Gdańska, ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk.  

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zadań administratora, 

które wynikają z niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez 

Fundację Gdańską w Gdańsku oraz do poprawienia tych danych.  
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§ 10 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy 

pisemnej. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków 

z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 

5. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Stron. 

 
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 
Załącznik nr 1 – Protokół zdawczo-odbiorczy. 
Załącznik nr 2 – Formularz rzeczowo-cenowy 
Załącznik nr 3 – Zapytanie ofertowe 
Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy 
 
 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

 

 

Gdańsk, dnia …………………………. 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

 

Stwierdza się, że zgonie z treścią umowy nr ZK/5/FG/20/Szkutnia z dnia ………………, zostały 

dostarczone materiały/narzędzia do  zamówienia nr ………………..…. z dnia ……………….…………. 

 

Przedmiot umowy przyjmuje się bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami *: 

 

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………… 

 

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

 

Zamawiający, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury dokona przelewu za dostarczony 

przedmiot umowy na konto Wykonawcy wskazany w fakturze. 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i 

Wykonawcy. 

 

 

STRONA PRZEKAZUJĄCA                 STRONA ODBIERAJĄCA 

 

 

……………………………….                   …………………………….. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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