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PROJEKT UMOWY ZAWIERAJĄCY POSTANOWIENIA ISTOTNE DLA 

ZAMAWIAJĄCEGO 

 

UMOWA 

na realizację dostawy akcesoriów spawalniczych  w ramach projektu  

„Kwalifikacje dla Pomorzan”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską  

w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

zawarta dnia ……………………. roku pomiędzy: 

 

Fundacją Gospodarczą z siedzibą ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, NIP 583-000-90-04, 

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Irenę Muszkiewicz-Herok oraz Członka Zarządu – 

Małgorzatę Makiewicz, zwana dalej Zamawiającym, 

a 

…………………….. NIP …………………….., REGON …………………., reprezentowaną 

przez …………………………….. 

zwanym dalej Dostawcą. 

 

Umowa reguluje zasady realizacji dostawy odzieży ochronnej, obuwia ochronnego i rękawic 

przez Dostawcęw ramach projektu „Kwalifikacje dla Pomorzan”, realizowanego w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer projektu RPO.05.05.00-22-0033/16, 

nazywanego dalej Projektem. 

 

§ 1 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć odzież ochronną, obuwie robocze i rękawice dla 

potrzeb Fundacji Gospodarczej w Gdyni w ilościach i asortymencie określonym  

w ofercie, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

2. Strony dopuszczają możliwość dostarczenia przedmiotu zamówienia etapami, zależnie od 

potrzeb Zamawiającego. 

3. Strony dopuszczają możliwość niezrealizowania całego zamówienia, bądź zwiększenia 

ilości poszczególnych materiałów w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego 

podczas prowadzonych szkoleń. Zwiększenie ilości zamówionych materiałów nie będzie 

skutkowało zmianą cen jednostkowych podanych w ofercie przez Dostawcę. 



§ 2 

Dostarczenie przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni od złożenia zapotrzebowania na 

określony asortyment. Ubrania robocze są przeznaczone dla grup szkoleniowych 10 

osobowych w okresie od października 2017 do grudnia 2019 roku.  Dostawca zobowiązany 

będzie pobrać wymiary osób szkolonych w pierwszym dniu szkolenia w miejscu szkolenia tj. 

w siedzibie Zamawiającego i dostarczyć ubrania robocze, obuwie robocze i rękawice w ciągu 

dwóch dni od pobrania wymiarów. W przypadku stwierdzenia, że rozmiary są niewłaściwe, 

Dostawca zobowiązany będzie wymienić asortyment w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. 

Dostawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na zamówiony asortyment, w przypadku 

uszkodzenia lub stwierdzenia wad, Dostawca wymieni uszkodzony asortyment na nowy. 

 

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za zamówiony asortyment kwotę brutto 

…………… złotych (słownie: …………………………),  

2. Zamawiający zapłaci  Dostawcy kwotę brutto za wartość złożonego zapotrzebowania, po 

dostarczeniu każdej z części zamówienia, przelewem w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

faktury wystawionej przez Dostawcę. Warunkiem wystawienia faktury jest przyjęcie bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu dostawy 

3. W przypadku nieterminowej płatności należności Dostawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

4. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że dostawa materiałów jest realizowana w ramach 

projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

§ 4 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy w formie kar umownych. 

2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za zwłokę w dostarczeniu materiałów spawalniczych będących przedmiotem umowy 

w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki. 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Dostawcy 

w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.2 

3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 

należnego z tytułu niezrealizowanej części umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 



§ 5 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Dostawcę na piśmie 

w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Dostawca może żądać wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

3. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie 

mają zastosowania.   

§ 6 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 

umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 

Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy.  

§ 7 

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 9 

Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

   

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

                                    ZAMAWIAJĄCY          DOSTAWCA 

                                              



 


