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PROJEKT UMOWY
w sprawie zamówienia publicznego
nr umowy ……….
zawarta w dniu …………….. we Wrocławiu pomiędzy:

Fundacja PRESTO, ul. Litewska 6/70, 51-354 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000772156. REGON: 382614750, NIP: 8952202614
reprezentowana przez:
Prezesa – Panią Maję Domańską
Wiceprezesa- Joannę Cegielską- Kędzia
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………..
reprezentowanego przez:
zwanego w dalszej części umowy Wykonawca

Preambuła

Niniejsza umowa zawarta zostaje w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o numerze 1/2019/P/WW2020, w wyniku którego wybrana została oferta
Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (zwanej w dalszej części umowy ustawą Pzp).

§1
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Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa elementów tekstylnych wchodzących w
skład wyprawki wrocławskiej realizowanej w ramach zadania Wyprawka Wrocławska 2020,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć przedmiot umowy zgodnie
z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą Wykonawcy i niniejszą
umową.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i
odpowiedzialność do miejsca realizacji zadania - siedziby Zamawiającego znajdującej się na
terenie Wrocławia.
§2
Przygotowanie realizacji zamówienia
1. Wykonawca przed rozpoczęciem produkcji elementów objętych przedmiotem umowy
dostarczy do Zamawiającego egzemplarz testowy elementu wyprawki w celu umożliwienia
Zamawiającemu dokonania oceny jego zgodności z opisem przedmiotu umowy stanowiącym
Załączniku nr 1 do umowy.
2. Projekty robocze niezbędne do przygotowania egzemplarza testowego udostępnione zostały
Wykonawcy wraz z ogłoszeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, na skutek
którego zawarta została niniejsza umową.
3. Wykonanie wszelkich prac niezbędnych do wyprodukowania elementów tekstylnych
wyprawki objętych przedmiotem umowy, w tym prac wdrożeniowych obciąża w całości
Wykonawcę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tym związane.
4. Produkcja rozpocznie się po ostatecznym zaakceptowaniu egzemplarza testowego przez
Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania egzemplarza testowego aż do momentu
ostatecznego ich zaakceptowania przez Zamawiającego.

§3
Termin dostawy

1. Niniejsza umowa zawarta zostaje od dnia jej podpisania do dnia 31.12.2020r. lub do
wyczerpania kwoty wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
Zdarzenie, które nastąpi jako pierwsze stanowić będzie termin zakończenia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie, etapowo zgodnie z bieżącymi potrzebami
Zamawiającego dostarczać przez okres trwania niniejszej umowy poszczególne partie wchodzące
w skład przedmiotu umowy.
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3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać elementy przedmiotu umowy raz w miesiącu w ilości
wskazanej w zamówieniu Zamawiającego w terminie wskazanym w formularzu ofertowym
Średnio 1100 szt. w miesiącu.
4. Zamawiający może zgłosić żądanie więcej niż jednej dostawy miesięcznie, co uzależnione
będzie od jego zapotrzebowania.
5. Przedmiot umowy będzie dostarczany w dniach i godzinach pracy Zamawiającego tj.
poniedziałek – piątek godzina 8-16.

§4
Warunki dostawy

1. Dostawa przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę odbywać będzie się o sporządzone w
formie pisemnej przez Zamawiającego zamówienie.
2. Zamówienie sporządzone przez Zamawiającego wysłane zostanie pocztą tradycyjną lub drogą
elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy. Wykonawca powinien potwierdzić otrzymanie
zamówienia na adres e-mail Zamawiającego.
3. W treści zamówienia skierowanego do Wykonawcy Zamawiający powinien wskazać: numer
umowy, datę zamówienia, dane Zamawiającego, rodzaj i ilość dostawy oraz miejsce dostawy.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć każda partię przedmiotu zamówienia zgodnie z
zamówieniem Zamawiającego na adres w nim wskazanym. Dostawa obejmuje rozładowanie i
wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca gwarantuje dostarczanie przedmiotu zamówienia w sposób odpowiednio
zabezpieczony przed dekompletacją oraz chroniący przed uszkodzeniem.
6. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego za pośrednictwem e-maila lub telefonu
o planowanym terminie dostawy z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
7. Osoba upoważnioną do kontaktów ze Strony Wykonawcy jest:
Pani/Pan………………………..
e-mail ……………………
tel………………………….
8. Osobami uprawnionymi do składania zamówień u Wykonawcy są:
Joanna Cegielska-Kędzia, e-mail: joanna.cegielska@fundacjapresto.pl., tel: 729 970 808
9. Zamawiający może odmówić przyjęcia dostawy, w sytuacji gdy :
a) dostawa jest niezgodna ze złożonym zamówieniem;
b) dostawa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia;
c) dostawa jest uszkodzona lub posiada wady, które uniemożliwiają jej wykorzystanie;
d) dostarczono dostawę poza godzinami pracy Zamawiającego;

§5
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Odbiór dostawy

1. Zamawiający po dostarczeniu do miejsca spełnienia świadczenia dostawy dokona jej
formalnego odbioru, w szczególności sprawdzi czy nie wystąpiła podstawa do odmowy przyjęcia
dostawy. Z czynności tej zostanie sporządzony pisemny protokół potwierdzony podpisami obu
Stron.
2. Protokół odbioru bez zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę.
3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczony przedmiot umowy, do chwili
dokonania odbioru przez Wykonawcę.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru Zamawiający stwierdzi wady dostawy, które nadają się do
usunięcia wyznaczy Wykonawcy 14 dniowy termin na ich usunięcie. Za nakłady poczynione na
usunięcie wad wynagrodzenie nie przysługuje.
5. Jeżeli stwierdzone podczas odbiory wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo
do odstąpienia od niniejszej umowy.

§6
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w kwocie
………….. zł netto (słownie: ………………. i …./100 netto) powiększone o podatek VAT w
wysokości….. %, co daje łącznie kwotę ………….. zł brutto (słownie: ………………. i …./100
brutto), zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.
2. Ceny jednostkowe wskazane w formularzu ofertowym Wykonawcy nie podlegają waloryzacji.
3. Wartość każdorazowego zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane
z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
§7
Warunki płatności

1. Za dostarczony przedmiot zamówienia Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty
w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
2. Fakturę wystawić należy na poniższe dane Zamawiającego i dostarczyć Zamawiającemu
w ciągu 7 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia.
Nabywca:
Fundacja Presto
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ul. Litewska 6/70
51-354 Wrocław
NIP 8952202614

3. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na podstawie faktury VAT na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie skanu wystawionej i podpisanej faktury VAT na
adres e-mail Zamawiającego przy jednoczesnym dostarczeniu oryginału faktury do siedziby
Zamawiającego.
6. Z uwagi na fakt, że realizacja przedmiotu zamówienia współfinansowana jest z budżetu Gminy
Wrocław, a środki finansowe wypłacane będą w systemie transz, Zamawiający może dopuścić się
opóźnienia w płatności, o czym Wykonawca został poinformowany i co zaakceptował składając
ofertę w postępowaniu. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy
niezwłocznie po otrzymaniu środków.
§8
Kary umowne

1. Strony ustalają, że w przypadku niewykonana lub nienależytego wykonania niniejszej umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
a) opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia tj. naruszenie terminu dostawy o którym mowa
w §3 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym
mowa w §6 za każdy dzień zwłoki;
b) opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu
zamówienia tj. uchybienie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia, o którym mowa w §6;
c) niedostarczenia Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie egzemplarza testowego
elementu wyprawki w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 za każdy dzień
opóźnienia;
d) odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w §6;
3. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go
możliwości naliczenia kar umownych z tytułu pozostałych uchybień Wykonawcy, o których mowa
w niniejszym paragrafie.
4. Nałożenie niniejszych kar umownych nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych zgodnie z Kodeksem cywilnym w przypadku poniesienia
szkody przewyższającej wysokość kary umownej.
5. Zamawiający nałożone kary umowne potrącić może z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
§9
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Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy również w przypadku wystąpienia tzw.
ważnych powodów, za które uznaje się :
a) sytuacje gdy Wykonawca zaprzestanie realizować przedmiot zamówienia zgodnie z
zamówieniami Zamawiającego;
b) sytuacje, gdy Wykonawca realizuje niniejszą umowę sprzecznie z jej postanowieniami i po
wezwaniu przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń nie zaprzestanie ich dokonywać;
c) sytuacje gdy Wykonawca spóźnia się z dostarczeniem danej partii elementów wyprawki co
najmniej 7 dni;
d) sytuacje, gdy Wykonawca do wykonania przedmiot niniejszej umowy posłużył się
podwykonawcom, który podlega wyłączeniu na podstawie art.24 ustawy Pzp;
4. Zamawiający w przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust.1-2 może odstąpić od
niniejszej umowy w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o jej wystąpieniu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za część przedmiotu niniejszej umowy zrealizowany przez niego do dnia
odstąpienia od umowy.
§ 10
Zmiana umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszej umowy w przypadku wystąpienia
okoliczności opisanych poniżej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy:
a) w przypadku, gdy doszło do zmiany powszechnie obowiązującego prawa, a zmiana ta ma
wpływ na realizację niniejszej umowy;
b) w przypadku zmiany terminu realizacji umowy będącymi wynikiem okoliczności leżących
po stronie Zamawiającego lub niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
c) w przypadku zmiany sposobu rozliczenia realizacji niniejszej umowy będącymi wynikiem
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub niezależnych od Zamawiającego i
Wykonawcy;
d) w przypadku zmiany warunków płatności będącymi wynikiem okoliczności leżących po
stronie Zamawiającego lub niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
e) w przypadku zmiany danych Zamawiającego lub Wykonawcy (np. adres siedziby, zmiana
formy prawnej);
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3. W przypadku wprowadzenia zmian lub uzupełnienia umowy wymagane jest zachowanie
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem
nieważności.
§ 11
Klauzula poufności

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których
posiadanie wejdzie realizując przedmiot niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca
zobowiązany jest:
a) nie wykorzystywać i ujawniać pozyskanych od Zamawiającego informacji dotyczących
prowadzonej przez niego działalności oraz realizacji niniejszej umowy;
b) zobowiązać osoby, które wykonują na jego rzecz czynności do zachowania w tajemnicy
informacji, w których posiadanie wejdą wykonując przedmiot niniejszej umowy;
c) zachowania w tajemnicy informacji, na temat sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
jeżeli realizując niniejszą umowę wejdzie w ich posiadanie;
2. Wykonawca zobowiązuje jest zapoznać personel wspierający go w wykonaniu przedmiotu
niniejszej umowy, w szczególności osoby wyznaczone do kontaktu z informacją na temat
przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiającego, w związku z pozyskaniem ich od
Wykonawcy. Zamawiający w załączniku do niniejszej umowy przekazuje Wykonawcy treść
klauzuli informacyjnej z art. 14 Rodo.
3. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu incydenty naruszenia ochrony danych
związane z realizacją niniejszej umowy.
§ 12
Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości oraz zapewnia serwis gwarancyjny za dostarczony
i odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania
protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania
przedmiotu umowy wady.
2. Wykonawca udziela rękojmi za wady przedmiotu umowy, który wynosi 12 miesięcy.
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych elementów
wyprawki na nowe, wolne od wad w ciągu 14 dni od chwili dokonania zgłoszenia przez
Zamawiającego roszczeń z tytułu gwarancji na adres mailowy Wykonawcy. Koszty wymiany
ponosi Wykonawca.
§ 13
Postanowienia końcowe
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1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny.
3. Nieważność któregokolwiek z zapisów niniejszej umowy nie powoduje nieważności całej
umowy.
4. Wysłanie pisma na adres Strony, w przypadku jego niepodjęcia, wywołuje skutek doręczenia
z dniem powtórnej awizacji.
5. 5Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać w
pierwszej kolejności w drodze wzajemnych uzgodnień, a w przypadku braku możliwości
rozstrzygnięcia sporu w tym trybie spór poddany zostanie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
…………………………..
Zamawiający

…………………………..
Wykonawca

Załączniki:
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
- formularz ofertowy Wykonawcy;
- klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Fundacja PRESTO
kontakt@fundacjapresto.pl
www.fundacjapresto.pl
+48 729 970 808

Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Zamawiający jako podmiot zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego, o którym
mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej zwane Rodo) informuje:

1. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Presto ul. Litewska 6/70, 51-354 Wrocław
kontakt z fundacją w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest
pod adresem e-mail: kontakt@fundacjapresto.pl tel: 729 970 808.
2. Dane będą przetwarzane przez fundacje w celu związanym z realizacja umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy.(tj. art. 6 ust.1b i c
Rodo).
3. Kategorie danych donośnych czyli danych jakie będziemy przetwarzać to: imię, nazwisko,
stanowisko, e-mail oraz telefon.
4. Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom i osobom, którym zostanie udostępniona
dokumentacja przetargowa w oparciu o ustawę Pzp i inne przepisy prawa. Kategoria odbiorców:
pracownicy fundacji, osoby współpracujące z fundacją, osoby kontrolujące.
5. Przysługuje ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania i
uzupełnienia niekompletnych danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
W celu skorzystania z przysługujących prawa, stosowne żądanie zgłosić należy na dane
kontaktowe z pkt 1.
6. W odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
7. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku nieprawidłowości w przetwarzaniu Twoich danych.
8. Twoje dane przetwarzane będą przez fundacje przez okres 5 lat od zakończenia postepowania.

