Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 01/05/2022/ RPPM.03.01

WZÓR UMOWY
na dostawę wyposażenia przedszkola „Chatka Puchatka” położonego w Gdańsku
przy ul. Szarej 40
Zawarta w dniu …………………..…….. w Gdańsku pomiędzy:
Magdalena Pałacka-Rybak "CHATKA PUCHATKA" DOMOWA OPIEKA NAD DZIECKIEM z siedzibą w
Gdańsku (80-116) przy ul. Szarej 40, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, REGON 220501140, NIP 9570370856, reprezentowaną przez Właścicielkę Magdalenę
Pałacką-Rybak, zwaną dalej Zamawiającym.
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej Dostawcą.
Na podstawie przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowania w trybie zapytania
ofertowego z dn. 31.05.2022r. dotyczącego realizacji projektu pn.: ,,Chatka Puchatka – trzecia edycja”,
nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.01.00-22-0063/20-01, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Edukacja,
Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna, została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie niniejszej umowy (dalej: Umowa) Dostawca zobowiązuje się dostarczyć wyposażenie
przedszkola „Chatka Puchatka” położonego w Gdańsku przy ul. Szarej 40, zgodnie z zapytaniem
ofertowym nr 01/05/2022/ RPPM.03.01 oraz ofertą z dnia ....................... złożoną przez Dostawcę
(dalej: Oferta), stanowiącą załącznik numer 1 do Umowy i będącą jej integralną częścią oraz przekazać
mu przedmiot zamówienia Protokołem zdawczo-odbiorczym, a Zamawiający zobowiązuje się je
odebrać i zapłacić Dostawcy ustalone wynagrodzenie.
2. Dostawca oświadcza, że posiada odpowiednie zaplecze techniczne i finansowe oraz wymaganą
wiedzę do zrealizowania przedmiotu zamówienia oraz że zamówienie wykona z należytą starannością
oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§2
Termin wykonania umowy
1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do ………………
2. W zakresie dostawy przedmiotu zamówienia Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia:
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Część 1. Meble i wyposażenie przedszkola
Przedmiot
zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

Dywan

Wymiary: 3x4m z motywem dziecięcym, skład 1 szt.
runa 100% PP heat-set frise przędza
pojedyncza, Certyfikat Zgodności - tzn. Atest
Higieniczny,
pokrycie
środkiem
uniepalniającym, wysokość runa nie mniej
niż: 7 mm.

Dywan

Wymiary: 2x3m z motywem dziecięcym, skład 1 szt.
runa 100% PP heat-set frise przędza
pojedyncza, Certyfikat Zgodności - tzn. Atest
Higieniczny,
pokrycie
środkiem
uniepalniającym, wysokość runa nie mniej
niż: 7 mm.

Zestaw 2 szafek z Wymiary całkowite nie mniej niż 150 x 40 x 80 1 zestaw
miękkim siedziskiem cm, wykonanie płyta laminowana w kolorze
stylizowane na pojazd jasnego drewna.
(np. samochód, pociąg
itp.)
Zestaw mebli

Zestaw mebli przeznaczony do sali 1 zestaw
przedszkolnej, do przechowywania zabawek,
pomocy dydaktycznych itp. z zamykanymi
szafkami składający się z:
•regał z przegrodą i półką, zamykana szafka 2 szt.,
•szafka zamykana z 3 półkami - 1 szt.,
•regał z przegrodą, zamykaną szafką i 3
półkami - 1 szt.
Wymiary całkowite nie mniej niż 300 x 40 x
160 cm, wykonanie płyta laminowana w
kolorze jasnego drewna.

Regał z przegrodą i Zestaw niskich szafek przeznaczony do 1 szt.
półkami
przechowywania
zabawek,
pomocy
dydaktycznych, składający się z szerokiego
regału przedzielonego przegrodą bądź dwóch
regałów. Jedna część zestawu zawiera półki a
druga półki i szuflady.
Wymiary całkowite zestawu nie mniej niż 200
x 40 x 80 cm, wykonanie płyta laminowana w
kolorze jasnego drewna.
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Cena brutto

Biurka z krzesłem dla Biurka z krzesłem dla nauczycieli wykonanie 3
nauczycieli
płyta laminowana w kolorze jasnego drewna. zestawy
Wymiary biurka nie większe niż 120 x 60 x 80
cm.
Makatka ścienna
miarką wzrostu

z Makatka ścienna z miarką wzrostu z 1 szt.
motywem dziecięcym z opcją zaznaczenia
wzrostu, porównania wzrostu wszystkich
dzieci w grupie i możliwością włożenia
zdjęcia, wym. całkowite nie mniejsze niż 50 x
180 cm.
Wykonanie: materiał
płyta/drewno.

Tabliczka ścienna
aplikacjami
sensorycznymi

syntetyczny

bądź

z Tabliczka ścienna z aplikacjami sensorycznymi 1 szt.
z motywem dziecięcym do zamocowania do
ściany. Aplikacje sensoryczne zawierające
elementy manipulacyjne do stymulowania
zmysłu dotyku i rozwijania sprawności
motorycznej, różne kolory i dźwięk w
aplikacjach. Wym. całkowite nie mniejsze niż
90 x 30 x 5 cm.
Wykonanie: materiał
płyta/drewno.

syntetyczny

bądź

Krzesła z regulowaną Wykonanie płyta laminowana w kolorze 6 szt.
wysokością,
jasnego drewna, stelaż metalowy, różne
kolory, wielkość siedziska nie mniejsza niż
30x25 cm.
Stoły z regulowaną
wysokością tzw. "ciche
blaty" (blat wraz z
nogami)

Blat
wykonany
z materiału,
który 2 szt.
amortyzować będzie upadki przedmiotów i
tłumić hałasy. Nogi w kolorze jasnego drewna,
możliwość regulacji wysokości stołu, wym.
blatu nie mniejszy niż 50 x 120 cm.

Zestaw doświadczania Zestaw powinien zawierać m.in.. następujące 1 zestaw
świata
elementy:
•projektor
przestrzenny
do
zajęć
sensorycznych z kolorami, umożliwiający
projekcję w kolorach - 1 szt.,
•panel z lampkami do nauki związków
przyczynowo-skutkowych
i
ćwiczeń
motoryki rąk - 1 szt.,
•kurtyna światłowodowa wymiary nie mniej
niż 150 cm i nie mniej niż 100 wiązek - 1 szt.,
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Niska
szafka
siedziskiem
wyposażona w
szuflady

•zestaw min. 10 białych, miękkich puf o
różnych kształtach, min. 2 pufy powinny
mieć oparcie, wysokość puf nie większa niż
35 cm,
•światło UV wolnostojące - 1 szt.,
•kolumna wodna, sterowanie kolorem i
nasyceniem bąbelków powietrza za
pomocą pilota, kolumna powinna mieć
możliwość połączenia z urządzeniem
odtwarzającym muzykę, wysokość nie
mniejsza niż 160 cm - 1 szt.,
•kulista lampa wykonana z tworzywa
sztucznego zmieniająca jasność i kolor
światła, sterowana pilotem, średnica nie
mniejsza niż 30 cm, min. 12 kolorów,
obciążenie nie mniejsze niż 60 kg - 1 szt.,
•panel
manipulacyjno-sensoryczny
do
powieszenia na ścianie o różnych kształtach
i funkcjach np. dźwięk, manipulacja,
sensoryka - 3 szt.,
•miękkie siedzisko w kształcie gruszki
wypełnione granulatem - 1 szt.,
•lustro do powieszenia na ścianę, wymiar nie
mniejszy niż 100x50 cm – 1 szt.
z Wymiary nie mniej niż 100 x 40 x 30 cm, wys. 1 szt.
materaca nie mniej niż 3 cm, wykonanie płyta
3 laminowana w kolorze jasnego drewna,
siedzisko piankowy materac pokryty PCV.

Niska
szafka
siedziskiem
wyposażona w
szuflady

z Wymiary nie mniej niż 70 x 40 x 30 cm, wys. 2 szt.
materaca nie mniej niż 3 cm, wykonanie płyta
2 laminowana w kolorze jasnego drewna,
siedzisko piankowy materac pokryty PCV.

Szafka
z
jedną Wymiary nie mniej niż 100 x 40 x 80 cm, 2 szt.
przegrodą
na wykonanie płyta laminowana w kolorze
plastikowe pojemniki jasnego drewna.
różnych wysokości min
12 szt.
Szafka
z
dwoma Wymiary nie mniej niż 60 x 40 x 100 cm, 1 szt.
przegrodami
na wykonanie płyta laminowana w kolorze
plastikowe pojemniki jasnego drewna.
różnych wysokości min
14 szt.
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Zestaw mebli do Zestaw zawiera min.:
1 zestaw
kącika czytelniczego
•biblioteczka z dwiema przegrodami - 1 szt.,
•szafka niska z siedziskiem - 1szt.,
wym. ok. 180 x 40 x 80 cm, wykonanie płyta
laminowana w kolorze jasnego drewna.
Pojemniki na kółkach Wymiary nie mniej niż 40 x 40 x 30 cm, 3 szt.
do przechowywania z wykonanie płyta laminowana w kolorze
przegrodą w środku
jasnego drewna.
Pojemniki na kółkach Wymiary nie mniej niż 30 x 30 x 30 cm, 3 szt.
do przechowywania z wykonanie płyta laminowana w kolorze
przegrodą w środku,
jasnego drewna.
Szafa ubraniowa z Wymiary nie mniej niż 80 x 60 x 190 cm, 1 szt.
przegrodą pośrodku, wykonana płyta laminowana w kolorze
półką w górnej i dolnej jasnego drewna.
części oraz drążkiem
na wieszaki
Szafka z nie mniej niż 5 Wymiary nie mniej niż 40 x 60 x 175 cm, 1 szt.
schowkami
wykonanie płyta laminowana w kolorze
zamykanymi na klucz
jasnego drewna.
Razem
w tym VAT
Szacowany czas dostawy w dniach od momentu zawarcia umowy
Część 2. Pomoce techniczne
Przedmiot
zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Laptop

Wymagane minimalne parametry techniczne: 3 szt.
ekran o przekątnej 15,6 cali, procesor: Intel
Core i3, pamięć RAM: 4 GB, dysk: 128 GB SSD,
czytnik kart SD, komunikacja WI-Fi,
Bluetooth, system operacyjny: Windows 10
Pro (64 Bit).

Tablet dotykowy

Wymagane minimalne parametry techniczne: 6 szt.
9.7 cali multi-touch LCD, procesor: dual-core,
pojemność: 32 GB, pamięć RAM: 4 GB,
komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth, aparat przód
2 Mpix, tył 5 Mpix.
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Ilość

Cena brutto

Bumbox
radioodtwarzacz)
Słuchawki
bezprzewodowe

(tj. Wymagane minimalne parametry techniczne: 3 szt.
Bluetooth CD/MP3 USB.
Wymagane minimalne parametry techniczne: 6 szt.
typ zamknięty, wyposażone w miękkie
nauszniki, z mikrofonem, komunikacja:
Bluetooth.
Razem
w tym VAT

Szacowany czas dostawy w dniach od momentu zawarcia umowy
Część 3. Pomoce dydaktyczne
A. Pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii muzycznej:
Przedmiot
zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

Tamburyn

Tamburyn imitujący dźwięk oceanu

6 szt.

Dzwonki na rękę w Dzwonki na rękę w postaci bransoletki
postaci bransoletki

12 szt.

Tamburyn z rączką

6 szt.

Tamburyn z rączką

Cena brutto

Razem
w tym VAT
Szacowany czas dostawy w dniach od momentu zawarcia umowy
B. Pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii manualnej (klocki manipulacyjne):
Przedmiot
zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

Drewniany samolot

Wymiary całkowite nie mniej niż 8 x 4 x 5 cm. 6 szt.

Drewniana wieża z Drewniana wieża z kolorowymi klockami w 3 szt.
kolorowymi klockami
różnych kształtach, które należy do siebie
dopasować.
Kolorowe szczypce

Kolorowe szczypce wykonane z tworzywa 3 szt.
sztucznego z min. 12 elementami do
chwytania w różnych kolorach.

Drewniana
gra Drewniana gra polegająca na układaniu 3 szt.
polegająca
na elementów np. grzybków na grzbiecie
układaniu elementów zwierzątka np. jeżyka, min. ilość elementów
do układania: 9.
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Cena brutto

Drewniana
gra
polegająca
na
układaniu elementów
np.
tulejek
na
kołyszącym
się
zwierzątku

Drewniana gra polegająca na układaniu 3 szt.
elementów np. tulejek na kołyszącym się
zwierzątku np. delfinie, min. ilość elementów
do układania: 18.

Zestaw
wielkoformatowych
puzzli edukacyjnych

Zestaw
wielkoformatowych
puzzli 3 szt.
edukacyjnych składających się z 3 lub 4
elementów, łącznie min 32 elementy,
przedstawiających zdrową żywność.

Drewniane tablice z Drewniane
tablice
z
wyciąganymi 2 szt.
wyciąganymi
elementami symbolizującymi różne zjawiska
elementami
meteorologiczne. Zestaw powinien zawierać:
zjawiska atmosferyczne (chmury, krople,
błyskawice itp.), chmury i chmurki (różnych
wielkości),
tęcza
(z
rozkładanymi
elementami), parasolki (z rozkładanymi
elementami).
Zestaw
zawierający
drewniane,
geometryczne
elementy

Zestaw zawierający drewniane, kolorowe, 2
geometryczne elementy, z których można zestawy
układać różne obrazki oraz karty z
propozycjami wzorów, które można ułożyć za
pomocą kolorowych magnesów, min. ilość
elementów w zestawie: 42, min. ilość kart w
zestawie: 20

Zestaw
zawierający Zestaw zawierający koraliki z literami nie 2
koraliki z literami
mniej niż 500 szt. oraz sznureczki.
zestawy
Klocki w pudełku

Klocki w pudełku 132 elementy, materiał: 2 szt.
plastik.

Lalka z akcesoriami Lalka z akcesoriami toaletowymi.
toaletowymi

3 szt.

Plastikowa lalka z Plastikowa lalka z pupilem i zestawem 3 szt.
pupilem i zestawem akcesoriów z ruchomymi rękami, nogami i
akcesoriów
głową, zdejmowane ubranko.
Lalka szmaciana

Lalka szmaciana dł. ok 20 cm.

Lalka
śpiewająca Lalka śpiewająca piosenkę (w j. angielskim).
piosenkę
(w
j.
angielskim)
Rodzina 6 lalek

3 szt.
3 szt.

Rodzina 6 lalek składająca się z mamy, taty, 3
babci, dziadka, siostry i brata. Postacie z zestawy
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ruchomymi ramionami i nóżkami, które mogą
siedzieć.
Razem
w tym VAT
Szacowany czas dostawy w dniach od momentu zawarcia umowy
C. Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć terapii motorycznej:
Przedmiot
zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

Zestaw drewnianych
torów
fakturowych
przeznaczony
do
ćwiczeń ruchowych i
rehabilitacyjnych

Skład zestawu: podstawy 3 szt., element 1 zestaw
wymienne np. o fakturze węża 1 szt., o
fakturze fali 1 szt., o fakturze kuleczek 1 szt.,
o fakturze poduszek 1 szt. Wykonanie:
drewno.

Zestaw dysków

Zestaw min. 5 małych i min 5 dużych dysków 1 zestaw
wykonanych z gumy o różnych fakturach i
kolorach.

Tunel zygzak

Wymiary: ok śr. 46 cm, dł. 280 cm.

1 szt.

Płotek składany

Szerokość ok 65 cm.

2 szt.

Kolorowe elementy w
kształcie
dłoni,
wykonane z gumy, do
ćwiczeń sensorycznych

Kolorowe elementy w kształcie dłoni, 2
wykonane z gumy, o chropowatej zestawy
powierzchni,
przydatne
do
ćwiczeń
sensorycznych oraz do zabaw sportowych np.
torów przeszkód, min 6 par w zestawie.

Zestaw strzałek do Zestaw min 6 strzałek wykonanych z gumy, do 2 szt.
zastosowania w torach zastosowania w torach przeszkód i ćwiczeń na
przeszkód i ćwiczeń na orientację.
orientację
Drabina
półokrągła Drabina półokrągła gimnastyczna, wykonanie 1 szt.
gimnastyczna
plastik lub drewno, min. 8 szczebli.

Lina bawełniana do Lina bawełniana do przeciągania, grubość 2-3 1 szt.
przeciągania
cm, długość 10 - 15 metrów.

Zestaw woreczków z Zestaw min 8 woreczków z grochem w 1 zestaw
grochem
różnych kolorach o wymiarach nie mniej niż
10 x 10 cm.
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Cena brutto

Chusta animacyjna

Wymiary nie mniej niż 5 m.

1 szt.

Mata antypoślizgowa z Wymiary nie mniej niż 100x200 cm.
nadrukiem stóp i dłoni

1 szt.

Piankowa mata do Piankowa mata do masażu z wypustkami 2 szt.
masażu z wypustkami zawierająca w zestawie min 4 elementy o
wymiarach nie mniej niż 30 x 30 cm.

Podłogowa mata do Wykonanie: tworzywo sztuczne, wym. nie 1 szt.
masażu z wypustkami mniej niż 100 x 30 cm.
w kształcie kamyczków

Zestaw
sensorycznych

kół Zestaw min. 10 kół sensorycznych w dwóch 1 zestaw
rozmiarach (nie mniej niż 8 i 20 cm) o różnych
strukturach, wykonanych z miękkiego
silikonu.

Przyrząd do masażu

Przyrząd do zdrowotnego i rehabilitacyjnego 1 szt.
masażu ciała w kształcie gwizdka.

Przyrząd do masażu

Przyrząd do zdrowotnego i rehabilitacyjnego 1 szt.
masażu ciała w kształcie kulki.

Przyrząd do masażu

Przyrząd do masażu w kształcie młotka z 1 szt.
wypustkami, dł. ok 29 cm.

Sensoryczna piłka

Sensoryczna piłka o kształcie fasoli, wymiary 1 szt.
ok śr. 50 cm, dł. 90 cm.
Razem
w tym VAT

Szacowany czas dostawy w dniach od momentu zawarcia umowy
Część 4. Zabawki
Przedmiot
zamówienia
Drewniany
urodzinowy
wyjmowanymi
elementami

Opis przedmiotu zamówienia
tort Wykonanie: z drewna.
z

Strona 9 z 15

Ilość
3 szt.

Cena brutto

Zestaw plastikowych Wykonanie: z plastiku.
lodów w różnych
kształtach i rozmiarach
Słuchawki
hałas

3 szt.

tłumiące Wymagane minimalne parametry techniczne: 3 szt.
wygłuszenie SNR 26 dB, możliwość regulacji,
wykonanie: tworzywo sztuczne.

Drewniane autko typu Drewniane autko na gumowych kołach typu 3 szt.
holownik
holownik.
Drewniane autko typu Drewniane autko na gumowych kołach typu 3 szt.
spychacz
spychacz.
Drewniane autko typu Drewniane autko na gumowych kołach typu 3 szt.
śmieciarka
śmieciarka.
Drewniane autko typu Drewniane autko na gumowych kołach typu 3 szt.
traktor
traktor.
Zestaw drewnianych Zestaw 6 drewnianych samochodzików z 3 szt.
samochodzików
kółkami na metalowych osiach.
Baza policyjna z autami Baza policyjna z min 3 autami, wykonana z 1 szt.
plastiku.
Remiza strażacka
Dźwiękowe
na baterie

Remiza strażacka z min 3 autami, wykonana z 1 szt.
plastiku.

przyciski Dźwiękowe przyciski na baterie.

2 szt.
Razem
w tym VAT

Szacowany czas dostawy w dniach od momentu zawarcia umowy
Dostawca oświadcza, że oferta uwzględnia:
•
•
•
•

wyposażenie fabrycznie nowe nieużywane, sprawne technicznie, w pełni funkcjonalne oraz
kompletne,
wyposażenie spełniające normy oraz posiadające niezbędne certyfikaty, dostosowane do
dzieci w wieku przedszkolnym (dziewczynek i chłopców),
dostawę do miejsca realizacji projektu przy ul. Szarej 40 w Gdańsku,
min 24 miesiące gwarancji.

3. Odbiór dostawy zostanie potwierdzony podpisanym przez obie Strony Protokołem zdawczoodbiorczym.
4. Dostawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach
mających wpływ na należytą realizację Umowy.
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5. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialności za działania i zaniechania poddostawców oraz osób,
którymi się posługuje przy wykonywaniu Umowy, w szczególności odpowiada jak za swoje własne
działania i zaniechania.
§3
Wartość umowy i warunki płatności
1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Dostawcy należne jest wynagrodzenie w kwocie łącznej
…………………… . (słownie brutto: …………).
2. Wynagrodzenie Dostawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i poza tym wynagrodzeniem nie
przysługuje Dostawcy żadna inna płatność czy wynagrodzenie od Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie zawiera należny podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili
wystawienia faktury VAT.
4. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu dostawy, odebranej Protokołem zdawczoodbiorczym, na podstawie faktury.
5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze i w terminie
14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Dostawca będzie miał prawo
naliczać Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za
każdy dzień opóźnienia.
7. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
Kary umowne
1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w przypadku opóźnienia przez
Dostawcę w realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień
opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia Dostawcy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty kary umownej w przypadku opóźnienia przez
Dostawcę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości
0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% wynagrodzenia
Dostawcy.
3. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy Zamawiający ma prawo żądać
od Dostawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia Dostawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Dostawca upoważnia
Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzenia.
§5
Odstąpienie od umowy
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie 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 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
2. W przypadku opóźnienia w realizacji któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w Umowie
trwającego dłużej niż 21 dni Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z winy
Dostawcy, z zachowaniem prawa do odszkodowań, o których mowa w Umowie. Zamawiający może
odstąpić od Umowy w części lub w całości, w tym także ze skutkiem na przyszłość.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
Warunki gwarancji i rękojmi
1. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu i jest zobowiązany wobec Zamawiającego, że dostawa jest
wolna od wad fizycznych i prawnych i udziela Zamawiającemu na Usługę rękojmi i gwarancji jakości na
okres 24 miesięcy na wykonanie przedmiotu zamówienia (dostawa).
Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.
2. W ramach udzielonej gwarancji Dostawca zobowiązuje się usunąć wadę poprzez podjęcie takich
działań, które pozwolą uzyskać efekt przedmiotu zamówienia zgodny z wymogami Umowy.
3. Dostawca zobowiązany jest usunąć wadę w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
4. W przypadku nieusunięcia wady przez Dostawcę w określonym terminie Zamawiający może zlecić
jej usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy bez konieczności występowania do Sądu o
zgodę nie tracąc przy tym uprawnień gwarancyjnych i rękojmi od Dostawcy.
5. Jeżeli usunięcie wady okaże się niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione, Zamawiający może w
tym zakresie od Umowy odstąpić i żądać zwrotu zapłaconej ceny. Odstąpienia od Umowy można
dokonać w terminie 21 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się, że usunięcie wady nie będzie
możliwe.
6. Realizacja uprawnień gwarancyjnych i uprawnień z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Dostawcy,
chyba że przyczyna powstania wady leży po stronie Zamawiającego.
7. Zgłoszenie wady w okresie obowiązywania gwarancji nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania
usunięcia tej wady także po upływie okresu gwarancji.
8. Zgłoszenie wady nie wymaga formy szczególnej. W szczególności zgłoszenie w formie mailowej
uznane będzie za prawidłowe.
9. Dostawca udziela rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§7
Pozostałe warunki wykonania usługi
1. Strony wyznaczają osoby upoważnione do reprezentacji w sprawach związanych z wykonaniem
Umowy:
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- ze strony Zamawiającego: ……………………………………..
- ze strony Dostawcy: ……………………………………………………..
2. O każdej zmianie wyznaczonych osób oraz ich danych kontaktowych Zamawiający i Dostawca
niezwłocznie powiadomią się wzajemnie pod rygorem skutecznego doręczenia pod dotychczas znane
dane teleadresowe.
3. Zamawiający zobowiązany jest udzielać Dostawcy wszelkich informacji będących w posiadaniu
Zamawiającego i niezbędnych do należytego wykonania Umowy przez Dostawcę.
§8
Obowiązek zachowania poufności
1. W związku z wykonywaniem Umowy Dostawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy
wszelkich istotnych i poufnych informacji dotyczących Zamawiającego, jego działalności handlowej,
klientów. Za informacje poufne Strony uznają dokumenty, materiały, informacje lub dane dotyczące
Zamawiającego, dane osobowe pracowników i współpracowników Zamawiającego, informacje lub
dane klientów i kontrahentów Zamawiającego, udostępnione na piśmie, ustnie lub w innej formie,
przekazane lub uzyskane w celu, w związku lub przy sposobności wykonania Umowy, w tym również
uzyskane z naruszeniem postanowień Umowy bądź przepisów prawa, w szczególności dotyczące
przedsięwzięć lub projektów realizowanych lub planowanych przez Zamawiającego, jego klientów lub
kontrahentów, organizacji, procesów technologicznych i danych technicznych, systemów, sprzętu,
oprogramowania, stosowanych zabezpieczeń, loginów, haseł, kodów dostępu i innych narzędzi,
wszelkiej dokumentacji i innych materiałów, własności intelektualnej, produktów, wynalazków,
działalności, metodologii, procesów, know-how, licencji, planów, projektów, cen, wynagrodzeń, marż,
tajemnicy handlowej i strategii handlowych, treści rozmów handlowych i warunków zawartych umów,
treści konsultacji technologicznych, informacji marketingowych, a także rozliczeń finansowych
Zamawiającego z klientami, kontrahentami, pracownikami, zleceniobiorcami i innymi podmiotami.
2. Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności, ujawnienie informacji poufnych w toku
prawidłowego, zgodnego z przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy wykonywania
postanowień Umowy, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania postanowień Umowy lub
ujawnienie informacji poufnych za uprzednią pisemną zgodą lub na podstawie uprzedniego pisemnego
upoważnienia udzielonego przez Zamawiającego, w granicach tej zgody lub upoważnienia.
3. Obowiązki określone w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu:
a. obowiązują Strony w czasie obowiązywania Umowy jak również przez dziesięć lat po jej rozwiązaniu
lub wygaśnięciu,
b. nie dotyczą Strony w przypadku, gdy ujawnienia informacji żąda uprawniony organ państwowy.
4. Dostawca uprawniony jest do przekazania informacji, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego
paragrafu, poddostawcy, przy czym przekazanie tych informacji może nastąpić jedynie w zakresie
niezbędnym do wykonania Umowy. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia zachowania przez
poddostawca tajemnicy w takim samym zakresie, w jakim tajemnicą tą związany jest sam Dostawca.
§9
Oświadczenia Dostawcy
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1. Dostawca oświadcza, że w chwili obecnej nie jest stroną żadnego stosunku prawnego, na podstawie
którego zobowiązany jest do przelewu swoich wierzytelności mogących mu przysługiwać względem
Zamawiającego wynikających z Umowy. Dostawca nie ma prawa przelewać, obciążać, dokonywać
przekazu ani dokonywać innych czynności o podobnym skutku w odniesieniu do wierzytelności
wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego pod rygorem nieważności.
2. Dostawca oświadcza i zapewnia, że ani on, ani żaden spośród jego pracowników nie przekazywali
ani nie proponowali, a także nie będą przekazywali ani proponowali Zamawiającemu lub jego członkom
kierownictwa, pracownikom i przedstawicielom, w związku z Umową lub zamówieniem, żadnych
niezgodnych z prawem lub niewłaściwych korzyści.
3. Dostawca oświadcza, że wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie przelewane na poniższy numer
rachunku bankowego: …………………………………………………. Jednocześnie Dostawca oświadcza, że
wymieniony wyżej numer rachunku bankowego: jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru
rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność Dostawca niezwłocznie (jednak nie później
niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego (pod
rygorem nieważności) powiadomienia przez Dostawcę o takiej zmianie, podpisanego zgodnie z
zasadami reprezentacji.
§ 10
Warunki zmiany umowy
1. Strony dopuszczają możliwość dokonywania nieistotnych zmian do umowy po jej zawarciu.
2. Zmianę uznaje się za istotną, jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru
umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej
jedna z następujących okoliczności:
- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Dostawcy lub przyjęto by oferty innej
treści,
- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Dostawcy w sposób nieprzewidziany
pierwotnie w umowie,
- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
- zmiana polega na zastąpieniu Dostawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym
Dostawcą.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę innych postanowień umowy nie przewidzianych na tym etapie w
formie aneksu, w szczególności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisywania umowy przez
Zamawiającego i nie mających wpływu na wybór oferty najkorzystniejszej.
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4. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji usług określonych w
przedmiotowej umowie jeżeli termin opóźnienia wynika z przyczyn niezależnych od Dostawcy. Zmiana
umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w przypadku:
a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po
zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmienionych przepisów
b. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
Za siłę wyższą Strony rozumieją w szczególności: wojny, stany wojenne, katastrofy naturalne, akty
władzy o charakterze powszechnym, embarga, stan wyjątkowy, stan epidemiologiczny.
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Załączniki stanowią
integralną część Umowy.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw. Prawem właściwym dla interpretacji Umowy jest
wyłącznie prawo polskie.
2. Dla usunięcia wątpliwości Strony Umowy postanawiają w myśl art. 58 §3 Kodeksu cywilnego, że w
przypadku, gdyby jakakolwiek część Umowy okazała się nieważna lub w inny sposób prawnie wadliwa,
pozostała część Umowy pozostaje w mocy, a w miejsce postanowień wadliwych Strony zobowiązują
się wprowadzić postanowienie zgodne z prawem i odpowiadające intencjom Stron wyrażonym w
postanowieniu wadliwym. Strony podejmą negocjacje w celu ustalenia nowego brzmienia wadliwego
postanowienia w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez którąkolwiek ze Stron.
3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami, powstałe na podstawie Umowy lub w związku z nią (w tym
dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania) będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich praw bądź obowiązków wynikających z Umowy bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody od drugiej Strony.
5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
6. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
Załącznik nr 1: Oferta Dostawcy wraz z wszystkimi załącznikami
Załącznik nr 2: Zapytanie ofertowe nr 01/05/2022/ RPPM.03.01
Dostawca

Zamawiający

………………………………

………………………………
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