
 
 

Załącznik nr  6 do SWZ 

 

(WZÓR UMOWY) 

UMOWA Nr……………………………………………….. 
zawarta w dniu ……………………..2022 r. 

 
w Toruniu pomiędzy: 
Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy Placu Teatralnym 2,  
NIP: 956-19-69-536, REGON: 092350613, zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”, 
reprezentowanym przez: 
 

1) ………………………………………..  -  ………………………………………………………………………………….. 
2) ………………………………………..  -  ………………………………………………………………………………….. 

 
przy kontrasygnacie 
 
Pawła Adamczyka - Skarbnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
 
a  
 

…………………………….. z siedzibą: …………………………………………………………NIP: ……………………….,  
REGON: ………………………………….,  KRS: ……………………………………………………. , zwaną w dalszej 
części umowy „Sprzedawcą”, reprezentowaną  przez …………………………………………………………. 

o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest zakup wyposażenia pracowni, określonego w załączniku nr 1 do umowy 
i jego opakowanie, transport wraz z ubezpieczeniem na czas transportu, załadunek, rozładunek, 
wniesienie, złożenie w miejscu wskazanym przez Użytkownika tj. Dyrektora Kujawsko-
Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu ul. Żwirki 
i Wigury 15 i 21, 87-100 Toruń oraz całkowity montaż wyposażenia, sprawdzenie jego działania w 
miejscu użytkowania, w uzgodnionym uprzednio z Dyrektorem Ośrodka terminie, o którym mowa 
w § 2. 

2. Zakup wyposażenia pracowni odbywa się w ramach realizacji projektu pn. „Artyści w zawodzie – 
modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu“, który 
wsółfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Poddziałanie 6.3.2 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020). 

 
§ 2 

 
Realizacja przedmiotu umowy rozpocznie się z dniem jej podpisania i zakończy w terminie ….. dni. 
 
 

 



 
 
 

§ 3 
 
1. Kupujący udzieli Sprzedawcy wszelkich posiadanych informacji jakie niezbędne są do wykonania 

przedmiotu umowy. 
2. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Sprzedawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, 

które dają podstawę do oceny, że przedmiot umowy nie zostanie wykonany  
w terminie określonym w § 2, niezwłocznie pisemnie powiadomi Kupującego o wyżej 
wymienionym niebezpieczeństwie, wskazując przyczyny i prawdopodobny czas opóźnienia. 

 
§ 4 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym § 1 strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w łącznej kwocie …………………zł brutto, (słownie: ………………………………………../100). 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Sprzedawcy z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy. 
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym 

protokołem odbioru podpisanym przez Sprzedawcę i przedstawicieli Kupującego, którymi będą 
upoważnieni pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
im. J. Korczaka w Toruniu w terminie 30 dni od doręczenia do siedziby Kupującego prawidłowo 
wystawionej faktury.  

4. Faktura winna być wystawiona w następujący sposób: 
Nabywca: Województwo Kujawsko-Pomorskie, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,  
NIP: 9561969536, REGON: 092350613. Adresem dla doręczenia faktury jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. 
Płatnikiem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. 

5. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 
Kupującego. 

6. Wynagrodzenie przysługujące Sprzedawcy płatne będzie przelewem na konto wskazane na 
fakturze. 

§ 5 
 

1. Sprzedawca jest zobowiązany zapłacić Kupującemu kary umowne w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy w wysokości 20 % całości 

wynagrodzenia umownego brutto; 
2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wartości części niedostarczonego 

przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki. 
2. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie przekroczy 20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.  
3. W przypadku, gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Kupujący zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
4. W przypadku naliczenia kar umownych Kupujący zastrzega sobie prawo do ich potrącenia z kwoty 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 
 

 



 
§ 6 

 
1. Kupujący może odstąpić od umowy z winy Sprzedawcy w przypadkach określonych w Kodeksie 

cywilnym. Ponadto Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
sytuacjach: 
1) w przypadku niewypłacalności Sprzedawcy, lub Jego rozwiązania; 
2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Sprzedawcy. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 może być dokonane przez 
Kupującego w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych 
 w ust. 1. 

§ 7 
 

Na przedmiot umowy, określony w § 1 ust. 1, Sprzedawca udziela gwarancji lub dostarcza gwarancję 
producenta ……………………………(zgodnie z treścią wybranej oferty). 
 

§ 8 

Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 
oraz oświadcza, że zapoznał się z klauzulami informacyjnymi, określonymi w załączniku nr 3.1 

§ 9 
 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

2. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca 
siedziby Kupującego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych i Kodeksu cywilnego. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 
dla Sprzedawcy, a dwa egzemplarze dla Kupującego. 
 

 
                 KUPUJĄCY:        SPRZEDAWCA: 
 
 

 
1 Dot. osób fizycznych 

 


