
  
 

„Rynek pracy otwarty na młodych techników” 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Strona 1 z 4 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

Znak sprawy: ZSWiO.26.1.2020.RPONMT 

 

 

UMOWA Nr /… /ZSWiO/RPOWP/2020 
 

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 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

o treści następującej: 

§1 

 

1. WYKONAWCA został wybrany w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

2. WYKONAWCA wykona przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym, zgodnie z niniejszą umową oraz 

załącznikami nr 1 i 2 do niej: Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą WYKONAWCY.  

 

§2 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez WYKONAWCĘ usługi polegającej na zorganizowaniu 

i przeprowadzeniu kursów zawodowych z dziedziny weterynarii dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych 

i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży oraz  dostawa oprogramowania.   

2. Zamówienie obejmuje również zapewnienie dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia w przypadku realizacji 

przedmiotu zamówienia w części I. 

3. Jeśli zamówienie dotyczące części II zamówienia będzie się odbywało po za miastem Łomża, Wykonawca jest 

obowiązany do zapewnienia dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestnikom kursu. 

4. WYKONAWCA wykona usługę w sposób określony w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia.  

5. WYKONAWCA oświadcza, że dostarczana usługa odpowiada określonym normom i wymogom formalnym, 

uprawniającym uczestników kursu do wykonywania korekcji racic i inseminacji. 

6. Odbiór wykonania przedmiotu umowy dokonany będzie: dla wszystkich części przez zamawiającego po 

dostarczeniu pełnej i zgodnej dokumentacji kursu zawierającej dane wszystkich uczestników. w terminie do 3 

dni roboczych od dnia wykonania usługi (czas na sprawdzenie przedmiotu zamówienia przez 

ZAMAWIAJĄCEGO), na podstawie protokołu odbioru. W przypadku stwierdzenia wad ZAMAWIAJĄCY 
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powiadamia WYKONAWCĘ o odmowie odbioru. WYKONAWCA zobowiązany będzie wg wyboru 

ZAMAWIAJĄCEGO do:  

1) do usunięcia/naprawy, w terminie uzgodnionym przez strony umowy, jednakże nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych od dnia powiadomienia WYKONAWCY o stwierdzeniu wad;  

2) przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu umowy w SIWZ 

lub/i w ofercie WYKONAWCY. 

7. Nad wykonaniem przedmiotu umowy nadzór ze strony ZAMAWIAJĄCEGO sprawować będzie:                      

Katarzyna  Jasińska - Koordynator Projektu .  

8.  Nad realizacją przedmiotu umowy nadzór ze strony WYKONAWCY sprawować będzie: ……………….  

9. O każdej zmianie osób upoważnionych strony poinformują się pisemnie – niezwłocznie po zaistnieniu zmiany. 

 

§3 

Usługę  należy wykonać: do edycja 1_______________; edycja 2_______________ 

 

§4 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać umowę z należytą starannością, w szczególności odpowiada za 
jakość i terminowość wykonania niniejszej umowy. 

2. Przeniesienie przez WYKONAWCĘ na osobę trzecią jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem 
umowy bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO jest nieważne. 

3. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach, pozostające w 
związku przyczynowym z wykonywaną umową. 

4. WYKONAWCA zobowiązany jest do informowania ZAMAWIAJĄCEGO o wszystkich zdarzeniach 
mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w szczególności o wszczęciu wobec niego 
postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego. 
 

§ 5 

1. Za wykonanie zamówienia przysługuje WYKONAWCY wynagrodzenie w wysokości: 

Część 1. 

netto: .__________________________________________________________ zł  

(słownie: _______________________________________________________złotych) 

brutto: ____________________________________________________________ zł 

(słownie: ______________________________________________________ złotych) 

Część 2. 

netto: .__________________________________________________________ zł  

(słownie: _______________________________________________________złotych) 

brutto: ____________________________________________________________ zł 

(słownie: ______________________________________________________ złotych) 
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2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT. 

3. Zapłata za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY, na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez WYKONAWCĘ na ZAMAWIAJĄCEGO.  

4. Termin zapłaty strony ustalają na 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury  

ZAMAWIAJĄCEMU, jednakże pod warunkiem otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO środków finansowych 

przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu umowy. 

5. Warunkiem zapłaty faktury jest protokół odbioru usługi  poświadczone ukończeniem kursu. 

6. Jako termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

7. WYKONAWCA nie może dochodzić od ZAMAWIAJĄCEGO odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie 

faktur. 

 

§ 6 

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od 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; ZAMAWIAJĄCY może od umowy 

odstąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,  

2) jeżeli WYKONAWCA pomimo pisemnego wezwania ZAMAWIAJĄCEGO, określającego termin usunięcia 

stwierdzonych naruszeń nie wykonuje umowy zgodnie z jej postanowieniami lub w rażący sposób zaniedbuje lub 

narusza zobowiązania umowne,  

2. W przypadkach o których mowa w ust. 1 WYKONAWCY nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w 

stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO.  

3. Ponadto ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w przypadku:  

1) wydania nakazu zajęcia majątku WYKONAWCY lub zrzeczenia się przez WYKONAWCĘ majątku na rzecz 

wierzycieli,  

2) przystąpienia przez WYKONAWCĘ do likwidacji swej firmy, zawieszenia działalności przez WYKONAWCĘ, 

również w razie likwidacji firmy w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, 

4. Odstąpienie powinno być sporządzone w formie pisemnego, uzasadnionego oświadczenia, pod rygorem 

nieważności.  

5. ZAMAWIAJĄCY w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada, 

obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za część, która została wykonana zgodnie z umową.  

6. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od umowy przez jedną ze stron, na podstawie któregokolwiek z 

postanowień umowy, wywiera skutek na przyszłość w dniu wskazanym przez stronę odstępującą, jednakże nie 

wcześniej niż w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez drugą stronę, nie naruszając 

stosunku prawnego w zakresie już prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy.  

 

§7 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY naliczał będzie kary 

umowne w wysokości:  

a) z tytułu nienależytego wykonania umowy - w wysokości 20 % wynagrodzenia WYKONAWCY 

         określonego w § 2 umowy 

b) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wartości 

zamówienia, za każdy dzień zwłoki, 

c) tytułu niewykonania umowy z umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY umowy - w 

wysokości 20% wartości przedmiotu umowy 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie 

poniesionej szkody.  

3. Strony wyłączają możliwość dokonywania potrąceń wzajemnych roszczeń związanych z niniejszą umową. 
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§ 8 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z 

niniejszej umowy. 

§ 9 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru WYKONAWCY. 

2. Zmiana umowy dokonana  z naruszeniem  ust. 1 jest  nieważna. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, 

wymagają pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 

4. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 

a) Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, ul. Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża, 

b) ……………………………………………………………………………………………………………… 

5. O każdej zmianie adresu WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO w 

formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną korespondencję kierowaną na adres 

wymieniony w niniejszej umowie. 

 

§10 

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

uzyskanych w związku z wykonaniem 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, publiczną opublikowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

2.  W przypadku naruszenia zapisów ust. 1 ZAMAWIAJĄCY może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. 

 

§ 11 

1. Wszelkie zawiadomienia lub informacje wynikające z wykonywania niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej. 

2. Za datę otrzymania korespondencji uznaje się dzień przekazania jej pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli ich treść 

zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

 

§ 12  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają sadowi 

miejscowo właściwemu dla ZAMAWIAJĄCEGO 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

            ZAMAWIAJĄCY:                      WYKONAWCA: 

 

     

 


