
  
 
Projekt „Żłobki "Twórcza kraina" - nowe miejsca dziecięcych spotkań szansą na aktywizację zawodową rodziców i 

opiekunów dzieci do lat 3” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nr RPDS.08.04.01-02-0092/19, realizowany przez  

„Towarzystwo Wiedzy Powszechnej”  

Oddział Regionalny we Wrocławiu  

ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław 

 

UMOWA 

- wzór - 

 

zawarta w dniu ……………………………………... r. we Wrocławiu pomiędzy: 

„Towarzystwem wiedzy Powszechnej” Oddział Regionalny we Wrocławiu, z siedzibą  

ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław, NIP 896-10-04-256, reprezentowanym przez: 

Dyrektora Oddziału – Panią Elżbietę Zawierucha 

Wiceprezesa – Panią Magdalenę Zakrzewską-Olejnik 

zwanym dalej Zamawiającym  

a 

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

Reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………………… 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą 

zwanymi dalej łącznie Stronami 

 

Tryb postępowania 

Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1. 

1. Zamawiający kupuje a Wykonawca sprzedaje i dostarcza do Zamawiającego kompletne, 
fabrycznie nowe wyposażenie do żłobka „Twórcza kraina” ul. Daszyńskiego 8a, 57-300 
Kłodzko, tworzonego w ramach realizowanego projektu określone w zapytaniu ofertowym 
Nr 1/ŻŁOBEK – KŁODZKO/TWP/2021 w ilościach i asortymencie zgodnym z załącznikiem 
nr 4 do zapytania ofertowego „Specyfikacja przedmiotu zamówienia”. 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wyposażenia w cenach zgodnych z ofertą. Cena 
w czasie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie. 

2. Dostawa  wyposażenia  odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy do:  
Żłobek „Twórcza kraina” ul. Daszyńskiego 8a, 57-300 Kłodzko  

3. Termin realizacji umowy: od 17 stycznia 2022 r. do 28 stycznia 2022 r. 
4. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na 

pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie zmiany terminu. 
5. Wykonawca oświadcza, iż: 

a. jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu 
umowy, 

b. dostarczone wyposażenie posiada  niezbędne świadectwa zgodności z CE, certyfikaty, 
atesty 

c. dostarczone wyposażenie jest fabrycznie nowe 
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§ 3. 

1. Do wyposażenia będą dostarczone atesty/certyfikaty w formie papierowej, spiętej w taki 
sposób by umożliwił łatwe wpięcie do segregatora 

2. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie przedmiotu umowy w celu jego odbioru 
w miejscu dostawy. Sprawdzenie przedmiotu zamówienia będzie polegało na upewnieniu się, 
że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada on 
wymogom określonym w specyfikacji określonej w zapytaniu ofertowym  
Nr 1/ŻŁOBEK – KŁODZKO/TWP/2021. Na okoliczność odbioru przedmiotu umowy 
zostanie sporządzony protokół, oddzielnie dla każdej placówki. 

3. Protokół dostawy podpisywany jest przez komisję odbioru składającą się z jednej osoby po 
stronie Zamawiającego i jednej osoby po stronie Wykonawcy. 

4. Wyposażenie dla placówki żłobka zostanie przekazane i potwierdzone protokołem zdawczo – 
odbiorczym, który powinien zawierać w szczególności: 
a. dzień i miejsce odbioru zamówienia, 
b. oświadczenia członków komisji odbioru o braku lub istnieniu wad w realizacji 

zamówienia, 
c. w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 

określonym przez komisję odbioru, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 pkt. 
1. Stwierdzenie przez komisję odbioru usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić 
podstawę do sprzędzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

 
§ 4. 

1. Wartość umowy obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, łącznie z transportem, 
rozładunkiem, wniesieniem, montażem przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 do 
wskazanych pomieszczeń Zamawiającego.  

2. Wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi …………………………………….. złotych 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..). 

3. Całkowita wartość umowy, o której mowa w ust.2 stanowi maksymalną cenę  
i wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania umowy. 

4. Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych. 
5. Płatność na rzecz Wykonawcy dokonana zostanie przelewem na konto bankowe wskazane na 

fakturze. Termin zapłaty wynosi do 14 dni. 

5. Zakup wyposażenie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Działanie 

8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.4.1 Godzenie 

życia zawodowego i prywatnego  – konkursy horyzontalne, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  

 
§ 5. 

1. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Zamawiającego: Magdalena Zakrzewska-Olejnik 
Tel./e-mail 531538 697, tworczakraina@twpwroclaw.pl 

2. Osoba wyznaczona do kontaktów po stronie Wykonawcy: 
………………………………………………………. 
Tel/e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………... 

3. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym, Wykonawca 
niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
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§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne: 
a. za każdy dzień opóźnienia w dostawie lub jej części w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 4 ust. 2 umowy; 
b. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10% 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania  
w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 
§ 7. 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązać 
polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną przekazane pod 
rozstrzygniecie przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 
 

§ 9. 
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie. 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 Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

2. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy zgodnie z zakresem wskazanym w zapytaniu 
ofertowym nr 1/ŻŁOBEK – KŁODZKO/TWP/2021 w pkt. XI ppkt. 11.3. 

3. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień w formie aneksu do umowy za zgodą 
obu stron. 
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§ 11. 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

 

……………………………………………………….. 

 

……………………………………………………….. 

 

 

 

………………………………………………………. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Protokół odbioru 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

Wrocław, dnia …………………….. 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

dnia …………………………… r. 

 

Wykonawca:  

Zamawiający: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu,  

ul. Wagonowa 1, 53-609 Wrocław 

Miejsce odbioru:  

Data odbioru:  

 

Wyposażenie dostarczono zgodnie z protokołem zdawczo odbiorczym będącym załącznikiem do 

niniejszego protokołu odbioru. 

Strony oświadczają, że dostarczony towar jest zgodny/nie zgodny* ze specyfikacją, a dostawa 

została zrealizowana zgodnie/niezgodnie* z zapisami umowy nr 

………………………………………………….  z dnia ……………………… r. 

Strona odbierająca potwierdza, że wyżej wymienione przedmioty/urządzenia zostały odebrane 

bez zastrzeżeń jako w pełni sprawne przez uprawnionych pracowników.* 

 

Strona odbierająca stwierdza, że nie dokonała odbioru z przyczyn określonych w uwagach do 

protokołu.* 

UWAGI: 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................................... 

Protokół spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

……………………………………………………….. 

 

……………………………………………………….. 

 

 

 

………………………………………………………. 

STRONA ODBIERAJĄCA STRONA PRZEKAZUJĄCA 

 *Niepotrzebne skreślić 


