
 

 

 
 
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Daj Szansę!” (RPMP.08.05.00-12-0079/17) dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, 8 osi priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z 
prywatnym  

 

Żłobek Samorządowy nr 18 

tel. +48 12 633-06-42, e-mail: zlobek18@poczta.onet.pl 

30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 30a Kraków 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

UMOWA (wzór)    

  
zawarta w Krakowie w dniu ……………….…r. pomiędzy: 
Gminą Miejską Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, w imieniu której działa Żłobek 
Samorządowy Nr 18 w Krakowie, ul. Mazowiecka 30a, 30-019 Kraków; 
 
Regon 351554353 ; NIP 6761013717, zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowany przez: 

 

Dyrektora - Danuty Skotnicznej 

działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Krakowa nr 46/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. 

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Pani Krystyny Dudek 

 

a  

…………………………………………………………………………..……..  
zwanym w dalszej treści „Wykonawcą”  

reprezentowanym przez:  

........................................... – ..................................................  

 

Niniejsza umowa zawarta została po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności 

w ramach projektu/programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Numer naboru: RPMP.08.05.00-IP.02-12-022/17, nr projektu RPMP.08.05.00-12-0079/17. 
Tytuł projektu: „Daj szansę!”. 
 
W związku z ww. zamówieniem publicznym Żłobek Samorządowy Nr 18 w Krakowie (ul. Mazowiecka 30a, 
30-019 Kraków), został wyznaczony jako zamawiający (zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym), w 
rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, upoważniony do przeprowadzenia wspólnego 
postępowania i udzielenia zamówienia na „WYPOSAŻENIE ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH POPRZEZ 
DOSTAWĘ ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH - W RAMACH PROJEKTU „DAJ SZANSĘ!”, w imieniu i na 
rzecz Gminy Miejskiej Kraków - Żłobka Samorządowego Nr 18 w Krakowie oraz następujących placówek 
(zwanych dalej w treści umowy Żłobkami Samorządowymi), posiadających status zamawiającego w 
rozumieniu ww. ustawy: 
a) Żłobek Samorządowy nr 19, ul. Świtezianki 7, 31-563 Kraków; 
b) Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 „Pluszowy Miś”, ul. Okólna 6, 30-684 Kraków; 
c) Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7, 30-316 Kraków; 
d) Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28, 31-843 Kraków; 
e) Żłobek Samorządowy nr 30, ul. J. Majora 18, 31-422 Kraków. 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest: 

 Część 1: Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych dla Żłobka Samorządowego nr 18 w Krakowie; 
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 Część 2: Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych dla Żłobka Samorządowego nr 19 w Krakowie; 

 Część 3: Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych dla Żłobka Samorządowego nr 27 w Krakowie; 

 Część 4: Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych dla Żłobka Samorządowego nr 30 w Krakowie; 

 Część 5: Dostawa dysków z fakturami (zestaw) dla Integracyjnego Żłobka Samorządowego nr 20 

„Pluszowy Miś” w Krakowie; 

 Część 6: Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych dla Żłobka Samorządowego nr 23 w Krakowie. 

 (w zależności od części zamówienia) 

Szczegółowe zestawienie dostarczanego sprzętu i wyposażenia stanowi w załącznik nr 1 do umowy 

(arkusz cenowy). 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany jest zgodnie z opisem zawartym w załączniku 

nr 1 do umowy, z fabrycznie nowych materiałów, spełnia wszystkie warunki techniczno-eksploatacyjne i 

jest dopuszczony do wykorzystania w Żłobkach Samorządowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym, w zakresie przestrzegania norm dotyczących ochrony środowiska. 

3. Wykonawca oświadcza, że oferowany towar jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. 
 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 27 sierpnia 2018 r.  

Miejsce dostawy: 

a) Żłobek Samorządowy nr 19, ul. Świtezianki 7, 31-563 Kraków; 
b) Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 „Pluszowy Miś”, ul. Okólna 6, 30-684 Kraków; 
c) Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7, 30-316 Kraków; 
d) Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28, 31-843 Kraków; 
e) Żłobek Samorządowy nr 30, ul. J. Majora 18, 31-422 Kraków. 
 (w zależności od części zamówienia) 
Dostawa i rozładunek odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosownym 

zapleczem technicznym do wykonania przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na adres podmiotów określonych ust. 1, uwzględniając liczbę 

oraz podział ilościowy poszczególnych produktów.  

 

§3 

1. Wykonawca udziela minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy. 

2. Za jakość dostarczonego przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca. 

 

§4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości: ……………… złotych brutto (słownie: ……………………. …../100) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

umowy. 

2. Cena za poszczególne (jednostkowe) dostawy określone zostały w kopii oferty stanowiącej zał. nr 2 do 

niniejszej umowy.    

3. Kwota, o której mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy  

w stosunku do Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.  

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie z rachunków podmiotów określonych §2 ust. 1 

umowy z uwzględnieniem należności za konkretne produkty będące przedmiotem dostawy.  
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5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy, zmiana stawki podatku VAT 

następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę i dotyczy wyłącznie dostaw  

następujących po tym terminie. Zmiana stawki podatku VAT nie może prowadzić do podniesienia 

wartości netto wynagrodzenia. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają następujący sposób rozliczenia finansowego: 

Należne wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek wskazany przez 

Wykonawcę z zachowaniem 30 dniowego terminu płatności, liczonego od daty otrzymania faktury w 

wersji papierowej. Płatność będzie realizowana na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

………………………………. w banku …………... 

Termin do zapłaty nie rozpoczyna biegu w dniu przesłania faksem lub e-mail faktury, lecz po otrzymaniu 

faktury w wersji papierowej.  

Faktura winna być wystawiona zgodnie z opisem:  

Nabywca: Gmina Miejska Kraków , Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków  

Regon 351554353; NIP 676 101 37 17. 

Jednostka odbierająca:  

a) Żłobek Samorządowy nr 18, ul. Mazowiecka 30a, 30-019 Kraków; 
b) Żłobek Samorządowy nr 19, ul. Świtezianki 7, 31-563 Kraków; 

c) Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 „Pluszowy Miś”, ul. Okólna 6, 30-684 Kraków; 

d) Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7, 30-316 Kraków; 

e) Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28, 31-843 Kraków; 

f) Żłobek Samorządowy nr 30, ul. J. Majora 18, 31-422 Kraków. 

 (w zależności od części zamówienia) 
2. Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT. NIP 676 101 37 17; REGON 351554353. 
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. 

5. Podstawą do wystawienia faktur VAT jest odebranie przedmiotu umowy przez osoby reprezentujące 

podmioty określone w §2 ust. 1, na podstawie protokołów odbioru, które zostaną podpisane przez obie 

Strony 

6. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru są: 

1. Po stronie Zamawiającego: 

a) Danuta Skotniczna - Żłobek Samorządowy nr 18, ul. Mazowiecka 30a, 30-019 Kraków; 
b) Wiesława Nowosielska - Żłobek Samorządowy nr 19, ul. Świtezianki 7, 31-563 Kraków; 

c) Stanisława Róg - Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 „Pluszowy Miś”, ul. Okólna 6, 30-684 

Kraków; 

d) Małgorzata Piotrowska- Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7, 30-316 Kraków; 

e) Agnieszka Ochniowska - Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28, 31-843 Kraków; 

f) Marzena Żak – Janczy - Żłobek Samorządowy nr 30, ul. J. Majora 18, 31-422 Kraków. 

(w zależności od części zamówienia) 
2. Po stronie Wykonawcy: …………………………… 

 

§6 

1. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust. 1 umowy lub w 

przypadku, gdy wymieni wadliwy przedmiot umowy na wolny od wad po terminie wskazanym przez 
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Zamawiającego do usunięcia wad, będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych 

w wysokości równowartości 0,5% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy: 

1. Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy lub opóźni jej wykonanie powyżej 10 dni w stosunku do 

terminu określonego w §2 ust. 1 umowy; 

2. Wykonawca nie wymieni wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad lub opóźni wymianę 

powyżej 10 dni w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiającego; 

3. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotowych produktów/materiałów nie odpowiadających 

lokalnym normom; 

4. przedmiot dostawy jest niezgodny z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1; 

5. jakość dostarczonego przedmiotu umowy lub jego estetyka wykonania są niezgodne z wymaganiami 

Zamawiającego lub budzi zastrzeżenia Zamawiającego. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

z przyczyn określonych w ust. 2, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary 

umownej w wysokości równowartości 10 % kwoty brutto określonej w §4 ust. 1 umowy. 

4. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia. Odstąpienie 

wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej. 

5. Kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 1, podlegają potrąceniu z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy. 

6. Kwoty kar umownych, związanych z odstąpieniem od umowy są płatne w terminie 14 dni od otrzymania 

wezwania do zapłaty. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy 

kary umowne nie pokryją w całości poniesionych szkód. 

8. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy w ustalonym 

terminie, zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. 

 

§7 

1. Wykonawca umowy zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji 

uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten 

nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub 

która stanowi informację jawną lub publiczną. 

2. W przypadku naruszenia zapisów ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. 

 

§8 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych (części zamówienia) podwykonawcy/-

om. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za działanie 

lub zaniechanie własne.  

2. Wszelkie zmiany warunków umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

4. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 
 
 
 


