
 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy do postepowania znak 26-6/I/2020 

Umowa Nr .....................................................       

w Białymstoku, pomiędzy:  

Nabywca: 

Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok NIP: 966-211-72-20 

Odbiorca: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, ul. Ciepła 32, 15-472 

Białystok 

zwane dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowane przez 

…………………………………………………………………………… -  …………………..  

a 

............................................................................. z siedzibą …………………………………………… 

NIP ................................... REGON .............................. zwanym dalej WYKONAWCĄ,  

reprezentowanym 

przez:..........................................................................................................………………………. 

1. ............................................................................................................................................. 

zwanym w dalszych postanowieniach umowy Wykonawcą. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843), Strony 

zawierają umowę o następującej treści:  

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa narzędzi i urządzeń do pracowni metrologii. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze złożoną ofertą oraz założeniami określonymi przez 

Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Szczegółowy opis w tym minimalne parametry jakie muszą spełniać narzędzia i urządzenia 

określony został w Specyfikacją techniczną narzędzi i urządzeń. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy 

i nie przysługują mu względem Zamawiającego roszczenia z tytułu poniesienia dodatkowych 

kosztów. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamówione narzędzia i urządzenia na swój koszt 

do Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku ul. Ciepła 32. 

6. Wszelkie szkody powstałe podczas przewozu transportem realizowanym przez Wykonawcę 

obciążają Wykonawcę.  

7. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy, kompletny, sprawny, gotowy 

do użytku, nieużywany i nieregenerowany, nienaprawiany, zgodny z wszystkimi wymogami 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że dostarczone narzędzia i urządzenia nie wykazują jakichkolwiek wad 

fizycznych, prawnych jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania, 

9. Wykonawca oświadcza, że dostarczone narzędzia i urządzenia są dopuszczone do obrotu 

gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. Wykonawca oświadcza, że narzędzia i urządzenia objęte przedmiotem Umowy, nie są obciążone 

prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich, nie toczy się wobec nich postępowanie 

egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie są przedmiotami 



zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności 

mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy. 

§ 2 Termin realizacji umowy 

Termin realizacji zamówienia:  do 75 dni od daty podpisania umowy. 

§ 3 Odbiór przedmiotu umowy 

1. Przekazanie przedmiotu dostawy zostanie dokonane na protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym 

przez obie strony potwierdzającym kompletność dostawy zgodnie z zamówieniem. Podpisanie 

protokołu i odbiór sprzętu w ramach dostawy nie pozbawia Zamawiającego prawa do zgłaszania 

reklamacji z tytułu jego jakości. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących 

jakości dostarczonych przedmiotów umowy za pomocą pism, faksu lub poczty elektronicznej, które 

to formy są wiążące dla Wykonawcy. 

2. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia kompletną dokumentację dostarczonych 

narzędzi i urządzeń (tj. karty gwarancyjne, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności, świadectwa bezpieczeństwa – jeżeli producent danego sprzętu dołącza przy sprzedaży te 

dokumenty do narzędzi i urządzeń będących przedmiotem umowy), 

3. Ewentualne reklamacje dostawy z tytułu jakości lub ilości towaru składane będą Wykonawcy 

pisemnie lub za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej , niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 24 godzin od 

złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać się będzie w całości za 

uznaną przez Wykonawcę. 

5. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w najszybszym 

możliwym do wykonania terminie, nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych licząc od daty 

zgłoszenia reklamacji wymienić towar na wolny od wad, bądź uzupełnić braki ilościowe, na własny 

koszt. 

§ 4 Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z ofertą za kwotę: 

brutto  ................................ zł , (słownie: ................................................................................... zł), 

w tym: wartość netto ....................zł i podatek VAT w wysokości …….....% mające charakter 

wynagrodzenia ryczałtowego, maksymalnego dla zakresu rzeczowego ustalonego w przetargu.  

2. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy, określone w ust. 1, zawiera całkowity koszt realizacji 

przedmiotu zamówienia, obejmujący wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do 

jego wykonania, w tym koszty transportu, wniesienie i ustawienie sprzętu w wyznaczonym 

pomieszczeniu w siedzibie Zamawiającego oraz w przypadku poz. Nr 1 Optyczno-stykowej maszyny 

pomiarowej CNC w zestawie z oprogramowaniem, monitorem i komputerem przeprowadzenia 

szkolenia z obsługi minimum 6h dla 2 osób (pracowników Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 

Henryka Sienkiewicza w Białymstoku), a także  uwzględnienia wszystkie opłaty i podatki, koszty 

usług świadczonych w ramach gwarancji i odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. 

3. Podstawą wystawienia faktury jest fakt podpisania przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, Protokołu 

odbioru końcowego. 

4. Należność z tytułu realizacji Umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

numer ………………………………………………………………………………………………, 

w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie spowodowanego niedostępnością środków dotacji przyznanej 

Zamawiającemu na realizację Projektu Wykonawca nie naliczy odsetek z tytułu opóźnienia, co nie 

uchybia roszczeniu o zapłatę kwoty głównej. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zamieścić na fakturze numer rachunku bankowego wskazany w ust. 

4 z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy określonego w ust. 4 jest dopuszczalna za 

pisemnym powiadomieniem Zamawiającego i wymaga sporządzania aneksu do Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank 

prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT. 



9. Zamawiający oświadcza, że płatności za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będą dokonywane 

na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split 

payment). 

10. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. 

11. Strony przyjmują, że datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

12. Faktury będą wystawiona na adres: 

Nabywca: Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok NIP: 966-211-72-20 

Odbiorca: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, 

ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok 

13. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu                      

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie Broker PEFexpert nr 5422925131. 

Jedocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy 

innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. 

14. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Wykonawcę faktur, faktur 

korygujących i ich duplikatów w formie elektronicznej, na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020 r. poz. 106), na adres mailowy: 

glownyksiegowy@ckubialystok.pl 

15. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: „Akademia rozwoju kompetencji 

zawodowych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku” realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

Osi Priorytetowej III: Kompetencje i Kwalifikacje. Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży 

na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe 

młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki 

§ 5 Gwarancja, rękojmia i serwis 
1. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych narzędzi i urządzeń na okres 

……………… wskazany w złożonej przez niego ofercie. Okres gwarancji liczony będzie od dnia 

podpisania przez obie Strony (bez zastrzeżeń) Protokołu Odbioru. 

2. Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe działanie narzędzi i urządzeń będących przedmiotem 

umowy w godz. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenia wad, usterek i zleceń serwisowych 

będą przesyłane za pomocą faksu bądź poczty elektronicznej. 

3. Zamawiający wymaga, aby zgłaszane przez niego w okresie gwarancyjnym wady usuwane były 

w najszybszym możliwym do wykonania terminie, nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych 

licząc od daty zgłoszenia wady. W sytuacjach uzasadnionych, Zamawiający dopuszcza możliwość 

przedłużenia tego terminu na wniosek Wykonawcy wraz ze wskazaniem przez Wykonawcę 

przyczyny z jakiej termin umowny nie jest możliwy do dotrzymania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania serwisu gwarancyjnego przedmiotu zamówienia 

u Zamawiającego. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport do miejsca naprawy 

i z powrotem, ubezpieczenie na czas naprawy i transportu. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy, jeżeli 

w okresie gwarancji dokonane zostaną trzy naprawy gwarancyjne tego samego elementu/urządzenia 

lub gdy usunięcie wady zgłoszonej do naprawy gwarancyjnej będzie niemożliwe. W takich 

wypadkach okres gwarancji biegnie od początku na dane narzędzie/urządzenie.  

6. Okres gwarancji  ulega przedłużeniu o czas, w którym z uwagi na wadę, usterkę lub awarię sprzętu 

niemożliwe było ich używanie. Okres gwarancji na naprawiony albo wymieniony element albo 

element zastępczy jest równy okresowi gwarancji i rozpoczyna bieg z dniem odbioru sprzętu po 

naprawie serwisowej.  

7. Koszty napraw gwarancyjnych, a w szczególności koszty części zamiennych, zużytych materiałów 

oraz wszelkie koszty i wydatki związane z pracą serwisantów w okresie gwarancji obciążają 

Wykonawcę. Przy dokonywaniu napraw, Zamawiający żąda stosowania oryginalnych części 

zamiennych.  



8. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez 

producentów sprzętu. Warunki gwarancji mają pierwszeństwo przed warunkami gwarancji 

udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki gwarancji przyznają 

Zamawiającemu silniejszą ochronę.  

§ 6 Przedstawiciele stron i środki komunikacji 

1. Strony wyznaczają koordynatorów zobowiązanych do wzajemnej współpracy w zakresie 

całokształtu działań związanych z wykonywaniem postanowień umowy: 

a) Zamawiający –  ............................. tel./fax ……………; kom. …………; e-mail…………. 

b) Wykonawca –  ............................. tel./fax ……………; kom. …………; e-mail…………. 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, przez co nie wymaga 

dla swojej ważności formy aneksu do Umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia 

złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną. 

3. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na 

adresy Stron wymienione w ust. 1 Umowy, a w przypadku zmiany adresu, do niezwłocznego, 

pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. 

4. Wykonawca oświadcza, że niezwłocznie udzieli odpowiedzi w formie pisemnej na zgłaszane przez 

Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji Umowy, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. 

§ 7 Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 % wartości 

umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za nieuzasadnione zerwanie umowy. 

2. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z realizacji dostawy w ustalonym terminie 

określonym w § 2 niniejszej umowy, na Wykonawcę będzie nałożona kara umowna w wysokości 

0,2 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie 

tego terminu. 

3. W przypadku opóźnienia w dotrzymaniu terminów serwisu gwarancyjnego określonych w § 5 ust. 3 

na Wykonawcę będzie nałożona kara umowna w wysokości 0,05 % wartości brutto zamówienia 

za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie tego terminu. 

4. Kary o których mowa w pkt 1-3 liczone będą od wartości, o której mowa w § 4 ust. 1. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 

kary umowne w przypadku, gdy nie pokryją wartości poniesionych szkód.  

6. Naliczoną karę umowną Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

z tytułu niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego, 

bez potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia. W sytuacji, gdy potrącenie kar umownych 

w powyższy sposób będzie niemożliwe, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zapłaty tych 

kar na zasadach ogólnych. Zamawiający zachowuje prawo do podjęcia innych kroków prawnych 

w celu uzyskania należności z tytułu kar umownych, w tym dokonywania potrąceń z wynagrodzenia 

z innych tytułów i wierzytelności Wykonawcy.  

7. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewykonania przez Wykonawcę 

jakiegokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. Będzie to potraktowane jak nieuzasadnione 

zerwanie umowy przez Wykonawcę i wywoła skutek w postaci konsekwencji określonych w ust. 1 

niniejszego paragrafu.  

§ 8 Odstąpienie i rozwiązanie 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, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku zwłoki w terminowym realizowaniu Umowy przekraczającym 14 dni 

kalendarzowych, licząc od daty określonej w § 2 Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie 

przysługuje jakiekolwiek roszczenie, w tym o zwrot ewentualnie poniesionych kosztów za 

wykonanie Dostawy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania należnych 

z tytułu odstąpienia od Umowy kar umownych. 



4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i wymaga uzasadnienia. 

§ 9 Spory 
1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać 

polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez Strony 

rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.  

§ 10 Podwykonawcy 
1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w §1 bez 

udziału / z udziałem Podwykonawcy ……………………………………… za działania lub 

zaniechania którego ponosi pełną odpowiedzialność.*  

2. Zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy 

podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego 

podwykonawcy tak, jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem 

samego Wykonawcy.  

§11 Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zaoferowanych narzędzi i urządzeń na równoważne 

lub o lepszych parametrach jedynie w sytuacji, gdy zaoferowane narzędzia i urządzenia zostały 

wycofane z produkcji. Parametry nowych narzędzi i urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Zmiana narzędzi i urządzeń wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

3. Zmiana, o której mowa w ust. 2 nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 

umowy, o okres trwania przyczyn, których następstwem będzie zagrożenie dotrzymania terminu 

realizacji umowy, w sytuacji gdy te przyczyny, będą następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, a w szczególności: 

a) będą następstwem obiektywnego braku dostępności produktu lub jego komponentów na rynku 

z powodu przerwania istniejącego łańcucha dostaw; 

b) będą następstwem braku możliwości sprowadzenia produktów na rynek polski spowodowanego 

ograniczeniami w handlu międzynarodowym  w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają 

wpływ na dotrzymanie terminu realizacji umowy; 

c) będą następstwem braku możliwości wykonania dostaw z powodu niedopuszczenia do ich 

realizacji przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ; 

d) z powodu wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, w sytuacjach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842). 

5. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich. 

6. W terminach określonych w art. 15 r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, str. 13 innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) 

i w okolicznościach opisanych w tych przepisach nie stosuje się zapisów umownych dotyczących 

potrącania kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego należności oraz 

zawieszeniu ulega bieg terminu przedawnienia roszczeń Zamawiającego 

7. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści Umowy, jak 

również przedmiot Umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429). 

8. Integralną część Umowy stanowią:  

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do umowy), 



b) specyfikacja techniczna narzędzi i urządzeń (załącznik nr 2 do umowy). 

9. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

Zamawiający:                                                                                Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* jeżeli dotyczy 


