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Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy  

UMOWA ………… 

zawarta w dniu .................................... r. 

w Białymstoku, pomiędzy:  

Nabywca: 

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

Odbiorca: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5, 15-448 Białystok 

zwane dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowane przez 

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

a 

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

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

reprezentowanym 

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

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t. z późn. zm.), została zawarta umowa na „Zakup i dostawa fabrycznie 

nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, mebli i wyposażenia na 

potrzeby realizacji projektu Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i 

modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” 

o następującej treści: 

 § 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, 

multimedialnego, oprogramowania, mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centrum 

Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego 

na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku do umowy. 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do ……………………………………….. 

§ 3 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej staranności, według najnowszej 

wiedzy technicznej oraz obowiązujących norm, z użyciem odpowiedniej jakości materiałów, tj. 

spełniających wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania. 

§ 4 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi łączne: 

………………………. zł brutto, (słownie: …………………………………………………….. zł 

brutto) w tym należny podatek VAT.  

a. w tym odpowiednio za część I zamówienia ………………………. zł brutto, 

(słownie: …………………………………………………….. zł brutto) w tym 

należny podatek VAT 

b. w tym odpowiednio za część II zamówienia………………………. zł brutto, 

(słownie: …………………………………………………….. zł brutto) w tym 

należny podatek VAT 

c. w tym odpowiednio za część III zamówienia………………………. zł brutto, 

(słownie: …………………………………………………….. zł brutto) w tym 

należny podatek VAT 

d. w tym odpowiednio za część IV zamówienia………………………. zł brutto, 

(słownie: …………………………………………………….. zł brutto) w tym 

należny podatek VAT 



Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego 

 
     

 

 

 

 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po 

przekazaniu Zamawiającemu kompletnego zakresu opracowania w oparciu o wartość zawartą 

w ofercie - załącznik nr 2 do SIWZ. 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzony przez 

Koordynatora projektu. 

4. Zapłata za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi przelewem na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego, w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT nie 

wcześniej jednak i pod warunkiem przekazania środków finansowych przez Instytucję 

Pośredniczącą. 

5. Wykonawca oświadcza, że numer jego rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie wpłacał 

wynagrodzenie to: ………………………………………………………………………… i jest to 

rachunek prowadzony w banku: …………………………………………………………… 

z siedzibą w: ………………………………………………. Wykonawca oświadcza, że numer 

rachunku bankowego zostanie ponadto wskazany każdorazowo na fakturze VAT. Jeżeli numer 

rachunku bankowego wskazany na fakturze VAT będzie różnił się od podanego w Umowie, 

Zamawiający uzna taką fakturę za błędnie (nieprawidłowo) wystawioną.  

6. Dane do faktury: 

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

Odbiorca: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Żabia 5, 15-448 Białystok 

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

8. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy 

model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru 

Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020. 

§ 5 

1. W przypadku wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie zobowiązany 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej za każdy dzień zwłoki,  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia  brutto wskazanego w § 5 ust.1, nie większej jednak niż 10% 

łącznego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy. Zapłata kar umownych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za wyjątkiem 

wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone 

protokołem odbioru wykonanie przedmiotu umowy.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście 

poniesionej. 

6. Zamawiający może dokonywać potrącenia naliczonych kar z faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę. 

§ 6 

1. Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców/zlecić 

podwykonawcom, za działanie, których bierze pełną odpowiedzialność, następujący zakres prac*: 

1) ………………………………………   ………………………………………………… 

2) ………………………………………   ………………………………………………… 

                             zakres prac                                                  nazwa podwykonawcy 

2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny  

za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to 

były działania Wykonawcy. 
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część zamówienia wykonaną  

przez podwykonawcę. 

§ 7 

1. Strony wyznaczają koordynatorów zobowiązanych do wzajemnej współpracy w zakresie 

całokształtu działań związanych z wykonywaniem postanowień umowy: 

a) Zamawiający –  .................................. tel./fax …………………; kom. ………………… 

b) Wykonawca –  .................................. tel./fax …………………; kom. ………………….. 

2. Zmiana danych kontaktowych oraz zmiana osób, wymienionych w ust. 1, nie powodują konieczności 

sporządzania aneksu. 

§ 8 

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 dnia 

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. 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego  

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać 

polubownie. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w 

Białymstoku. 

§ 10 

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 6 września 

2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764 j.t. ze zm.). 

§ 11 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

2. Integralną częścią umowy jest SIWZ oraz Oferta Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 

 


