„Rynek pracy otwarty na młodych techników”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik Nr 6
Znak sprawy: ZSWiO.26.7.2019.RPONMT
UMOWA Nr /… /ZSWiO/RPOWP/2019
zawarta w Łomży w dniu ……….…... pomiędzy:
Miastem Łomża -Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 , z siedzibą w Łomży,
przy ul. Stacha Konwy 11, 18-400 Łomżą, reprezentowanym przez Bogumiłę Olbryś - Dyrektora
Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży - działającą z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łomża, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
a:
…………………………………………………………..z siedzibą w ………………………. przy ul.
……………………….

kod pocztowy: …………………………, REGON …………………

NIP………………., reprezentowanym przez ………………………………………………….………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
W wyniku wyłonienia przez Zamawiającego Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na wykonanie
zadania:
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla branży weterynaryjnej w ramach projektu
„Rynek pracy otwarty na młodych techników”
została zawarta umowa o następującej treści :
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla branży weterynaryjnej dla
Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik B do umowy w ramach projektu
„Rynek pracy otwarty na młodych techników”

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy, zarówno co do
rodzaju jak i ilości, ze względu na aktualne potrzeby lub posiadane środki finansowe, a powyższa
zmiana nie będzie stanowiła naruszenia zasady podanej w art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie za wykonaną część
zamówienia, bez dodatkowych skutków finansowych.
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§2
Forma i wysokość wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy strony ustalają na:
Część 1
Kwotę ………..….. złotych brutto,
w ofercie, o której mowa w § 1 ust.1

(słownie:

……………………………….zł)

określoną

(słownie:

……………………………….zł)

określoną

(słownie:

……………………………….zł)

określoną

(słownie:

……………………………….zł)

określoną

Część 2
Kwotę ………..….. złotych brutto,
w ofercie, o której mowa w § 1 ust.1
Część 3
Kwotę ………..….. złotych brutto,
w ofercie, o której mowa w § 1 ust.1
Część 4
Kwotę ………..….. złotych brutto,
w ofercie, o której mowa w § 1 ust.1

2. Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne.
3. Wartość Przedmiotu umowy obejmuje cenę pomocy dydaktycznych wymienionych w załączniku B,
jak również koszty ubezpieczenia i transportu przedmiotu umowy do miejsca dostawy.
4. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020.
§3
1. Termin realizacji zamówienia: ……………………dni od daty zgłoszenia zamówienia, tj.
…………………
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt oraz własnym transportem do
siedziby Zamawiającego wyłącznie w dni robocze w godzinach 800 – 1400.
4. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych
Zamawiającym.

nastąpi jednorazowo w terminie

uzgodnionym

z

5. Dostarczone pomoce dydaktyczne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w
pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania
6. Zamówione pomoce dydaktyczne powinny być dostarczone do Zamawiającego w nienaruszonych
opakowaniach fabrycznych.
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7. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym, który
zostanie podpisany przez obie strony umowy. Wyłącznie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy
będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez wykonawcę i jej zapłaty przez
Zamawiającego.
§4
Prawa i obowiązki stron
I. Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Odbioru Przedmiotu umowy, zgodnego z opisem w Załączniku B do umowy.
2. Zapłaty wynagrodzenia w ustalonym przez Strony terminie.
3. Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie dokonana nie
wcześniej niż przekazanie przez Instytucje Zarządzającą środków finansowych służących
finansowaniu niniejszej umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Zleceniodawcy.
4. W przypadku braku środków o jakich mowa w powyższym ustępie na rachunek Zleceniodawcy,
płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie uznana za opóźnioną.
II. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Ofertą, opisem parametrów i warunkami zawartymi w
niniejszej umowie;

§5
1.Strony postanawiają, iż obowiązującą formę odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy
stanowić będą kary umowne.
2. W przypadku niezrealizowania umowy w terminie ustalonym w § 3 Zamawiający może naliczyć
Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości dostawy określonej w § 2 ust. 1, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu do dnia dokonania
odbioru. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z bieżącej należności
Wykonawcy.
3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu umowy, stwierdzonych przed dokonaniem
ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w
wysokości
0,2%
wartości
przedmiotu
zamówienia,
o
której
mowa
w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
4. W razie odstąpienia przez jedną ze Stron od umowy wskutek przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy,
o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.
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5. Zapłata kar umownych wymienionych w ust. 2 i 3 nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
wykonania dostawy lub wymiany towaru.
6. Wykonawcy przysługuje prawo żądania zapłaty przez Zamawiającego kary umownej
w wysokości 10% wartości Przedmiotu umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, z wyjątkiem okoliczności wymienionych w §
8 ust.1.
7. Kary umowne naliczone z różnych tytułów do daty odstąpienia od umowy sumują się.
8. Niezależnie od wymienionych kar umownych Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
9. Zamawiający dokona odbioru końcowego 2 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru.
10. Jednocześnie z odbiorem nastąpi przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
13. Wszelkie ryzyka związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem przedmiotu umowy
przechodzą na Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Własność przedmiotu
zamówienia przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu zapłaty za dostawę.
14. Wykonawca, w okresie realizacji umowy, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody
spowodowane działaniem własnym, osób zatrudnionych i współpracujących oraz osób trzecich,
związane z dostawą pomocy dydaktycznych do siedziby Zamawiającego.

§6
Warunki płatności
1. Należność za wykonaną przez Wykonawcę dostawę płatna będzie na jego konto podane
w fakturze wystawionej przez Wykonawcę.
2. Termin płatności faktury za wykonaną dostawę wynosi do 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami – podpisanym
obustronnie protokołem zdawczo-odbiorczym, o jakim mowa w § 3 ust.7.
3. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po dostarczeniu faktury za dostarczanie wszystkich
pozycji wyszczególnionych w przedmiocie zamówienia.
5. Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu niniejszej umowy będzie dokonana nie wcześniej niż
nastąpi przekazanie przez Instytucje Zarządzającą środków finansowych służących finansowaniu
niniejszej umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Zleceniodawcy.
6. W przypadku braku środków o jakich mowa w ust. 5 płatność z tytułu niniejszej umowy nie będzie
uznana przez Wykonawcę za opóźnioną.
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7. Opóźnienie w płatności z przyczyn wymienionych w ust. 5 nie stanowi nienależytego wykonania
umowy przez Zamawiającego.
§7
1. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
§8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego może odstąpić od
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§9
Zmiany postanowień umowy
1. Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach:
1) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2) Zmian korzystnych dla zamawiającego, których konieczność wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3) Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy
niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.
4) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy.
5) Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy zamówienia.
6) Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów od podatku i usług (VAT).
7) Zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest
skutkiem zmiany przepisów prawa.
8) Zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez zamawiającego zakresu przedmiotu
umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
9) Zmiany zakresu umowy w przypadku, gdy po dacie złożenia oferty dany produkt został
wycofany z rynku przez producenta lub też został zastąpiony inną nowszą wersją spełniającą
wszystkie wymogi opisane w SIWZ, W takiej sytuacji nie dopuszcza się zwiększenia
wynagrodzenia Wykonawcy (możliwe jest jedynie jego zmniejszenia lub pozostawienie bez
zmian).
2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do dokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.
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3. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne Wykonawcy z tytułu wykonania
przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z
obowiązujących przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie prac wykonanych po
dacie podpisania aneksu.
§ 10
Inne postanowienia
1. Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:
…………………………………………………………………………………………
2. Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza:
………………………………………………………………………………………….
§ 11
1. Wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią tajemnicę
Zamawiającego i Wykonawcy – w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.0.1010 t.j.).
2. Zamawiający i Wykonawca oraz osoby świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz
osoby, przy pomocy których Strony wykonywać będą wzajemne obowiązki zobowiązane są do nie
rozpowszechniania informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i
handlowym, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów tej ustawy.

§ 12
Przetwarzanie danych osobowych
1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego dla
celów związanych z realizacją niniejszej umowy.
2. Wykonawca ma prawo do wglądu do danych osobowych, prawo ich poprawiania, prawo żądania
zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
3. Strony zgodnie oświadczają, że treść niniejszej umowy, a w szczególności dane je identyfikujące,
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.
1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.0.1429 t.j.),
która podlega udostępnianiu w trybie przewidzianym przez tę ustawę.
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§ 13
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot umowy nie jest objęty prawami osób trzecich
oraz jest wolny od jakichkolwiek obciążeń.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się wyłącznie w formie aneksów sporządzonych
na piśmie, za zgodą obydwu Stron, pod rygorem nieważności.
4. Niniejsza umowa, składająca się z siedmiu stron i jednego załącznika, została sporządzona
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1. Oferta Wykonawcy ( Zał.. B z dnia …………………. )

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

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

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