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Załącznik Nr 6 

Znak sprawy: ZSWiO.26..16.2020.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: 

…………………………………………………………..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 pn:  

zakup i dostawę mebli wraz z montażem na potrzeby wyposażenia laboratorium 

weterynaryjno-diagnostycznego w ramach Projektu pn.: „Rynek pracy otwarty na 

młodych techników” 

 

została zawarta umowa o następującej treści : 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do laboratorium 

weterynaryjno-diagnostycznego ZSWiO Nr 7 w Łomży. 
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z założeniami i parametrami określonymi 

przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) oraz w parametrach 

technicznych. 
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§ 2 

Oświadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje i 

możliwości do pełnej realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż podlega wszelkim działaniom kontrolnym i 

sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego 

prawa oraz audytom. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z formularzem 

ofertowym za kwotę wynagrodzenia: 

 

netto: …………………...…………………………………………………….………..złotych, 

plus należny podatek VAT ………....% w kwocie: …………………………...…..…..złotych, 

 

ogółem wynagrodzenia brutto: …………………………………………………….. złotych, 

mające charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego ustalonego w 

niniejszym postępowaniu przetargowym. 

 

2. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy, określone w § 3 ust. 1, zawiera całkowity 

koszt dostawy przedmiotu zamówienia, obejmujący wszystkie koszty związane z 

realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, w tym koszty transportu, z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków - dotyczy podmiotów będących płatnikiem 

podatku VAT, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. 

 

§ 4 

Termin i miejsce dostawy przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia bezpośrednio do 

siedziby Zamawiającego w terminie do .......... tygodni licząc od zawarcia umowy 

(zgodnie z ofertą wykonawcy). 

 

2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest:. Zespół Szkół Weterynaryjnych i 

Ogólnokształcących Nr 7 , ul. Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża 

 

§ 5 

Warunki realizacji 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodny z zamówieniem 

Zamawiającego według załącznika parametry techniczne przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia fabrycznie 

nowego, w oryginalnych opakowaniach producenta. 

 

3. Zamawiający wyznacza osobę/y odpowiedzialne za współpracę z Wykonawcą w zakresie 

realizacji umowy:……………………………………………..…………………………… 
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4. Wykonawca wyznacza: ……………………………………..……………….. do nadzoru           

i koordynacji dostawy realizowanej niniejszą umową. 

 

5. Odbiór zostanie przeprowadzony w dniu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Potwierdzeniem odbioru jest protokół odbioru, który zostanie sporządzony w 2 

egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Za 

odbiór strony uznają podpisanie przez uprawnionych przedstawicieli obu stron protokołu 

odbioru bez uwag. 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia 

następującą dokumentację w języku polskim lub angielskim:  

1) instrukcje obsługi dla użytkowników w języku polskim, 

2) Certyfikaty systemu jakości, spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy  

dotyczącej systemów zapewniania jakości, wydany przez jednostkę akredytowaną w 

Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością. 

3) certyfikaty zgodności z normą PN-EN 13150 na stoły laboratoryjne wydany przez 

upoważnioną jednostkę badawczą na terenie UE, 

4) Certyfikat na zgodność z normą PN EN 14727 – Meble laboratoryjne do 

przechowywania - Wymagania i metody badań wydane przez akredytowaną i 

upoważnioną do tego jednostkę. Certyfikat poparty sprawozdaniem z badań wydanym 

przez niezależną jednostkę badawczą. 

 

Wykonawca odpowiada za dostarczony przez siebie przedmiot zamówienia do czasu odbioru 

przez Zamawiającego. 

 

§ 6 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udzieli zamawiającemu na przedmiot zamówienia ……… miesięcy 

gwarancji (zgodnie z deklaracją w treści oferty). 

 

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru niezgodności lub odstępstw od wymagań 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia, tj.: załączniku do SIWZ – parametry 

techniczne przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich 

usunięcia lub dokonania zmian na zgodne z opisem przedmiotu zamówienia w terminie 

do 7 dni od dotrzymania zgłoszenia na swój koszt i ryzyko. W takim przypadku w trakcie 

odbioru Zamawiający sporządzi protokół o stwierdzonych odstępstwach w 2 

egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zapis ten nie wyłącza postanowień dotyczących 

kar umownych i odstąpienia od umowy. 

 

3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie będzie posiadał własności określonych w 

opisie przedmiotu zamówienia, które uniemożliwią korzystanie z przedmiotu zamówienia 

zgodnie przeznaczeniem, okres przydatności będzie liczony od dnia odebrania nowego 

produktu, który spełnia wymagania Zamawiającego. 

 

4. Jeżeli  w  okresie  gwarancji  ujawnią  się  lub  zostaną  wykryte  wady  przedmiotu  

zamówienia,  Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnej naprawy lub wymiany na 

wolne od wad. Czas naprawy zgłoszonej wady lub dostawy nowego sprzętu wolnego od 
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wad – do ................. dni roboczych (zgodnie z ofertą wykonawcy) od daty doręczenia 

reklamacji Wykonawcy w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu lub pocztą 

elektroniczną. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę – 3 dni. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odebrania od Zamawiającego wadliwego 

przedmiotu umowy i dostarczenia naprawionego lub wolnego od wad w terminie, o 

którym mowa w ust. 4 na swój koszt i ryzyko. 

 

6. Miesiąc przed upływem okresu gwarancji, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie 

Zamawiającego, bezpłatny przegląd urządzenia. 

 

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot zamówienia 24 miesięcy okresu 

rękojmi. Okres rękojmi liczy się od dnia przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia 

podpisania protokołu jego odbioru. 

 

§ 7 

Warunki płatności 

 

1. Należność za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem na 

konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, ale nie wcześniej niż po dokonaniu 

odbioru, o którym mowa w §5. 

 

2. Wysokość podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w dniu 

wykonania przedmiotu umowy. 

 

3. Faktura musi zawierać informację takie jak: nr umowy, nazwę przedmiotu zamówienia na 

podstawie których dostawa została zrealizowana. W przypadku braku adnotacji na 

fakturze o numerze umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w formie 

osobnego dokumentu załączonego do faktury, w którym zawarta będzie informacja o 

numerze umowy. 

 

4. Dane do wystawienia faktury: 

NABYWCA: 

Miasto Łomża 

Pl. Stary Rynek 14 

18-400 Łomża  

NIP: 7182144919 

ODBIORCA: 

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 

Ul. Stacha Konwy 11 

18-400 Łomża 

 

5. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty z zachowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności.  

 

6. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu płatności przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku opóźnień w przekazaniu transz dotacji 

rozwojowej przez Instytucję Zarządzającą. 
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§ 8 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 

 

1) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych 

obowiązków, 

2) jeżeli Wykonawca pomimo ukarania karą, o której mowa w §9 ust. 1-4 nie wypełnia 

należycie swych obowiązków, 

3) 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. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy, 

4) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wbrew postanowieniom oferty i niniejszej 

umowy. 

 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 4) jest skuteczne, 

jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone Wykonawcy w terminie 10 

dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności 

upoważniających go do odstąpienia od umowy. 

 

§ 9 

Kary umowne 

 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w               

§ 4 umowy, zostanie obciążony przez Zamawiającego karami umownymi w wysokości                

2 % od wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

 

2. Jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje ustalonego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy, zostanie obciążony przez Zamawiającego 

karami umownymi w wysokości 0,15 % od wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, a jeżeli zwłoka 

będzie trwała dłużej niż 7 dni w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto wartości dostawy 

za każdy dzień zwłoki, powyżej 7 dnia zwłoki. 

 

3. Jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje ustalonego terminu usunięcia wad stwierdzonych, o 

którym mowa w § 6 ust. 4 umowy, zostanie obciążony przez Zamawiającego karami 

umownymi w wysokości 0,15 % od wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, a jeżeli zwłoka będzie trwała 

dłużej niż 7 dni w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto wartości dostawy za każdy 

dzień zwłoki, powyżej 7 dnia zwłoki. 
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4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia brutto. 

 

5. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które 

nie odpowiada Zamawiający, Wykonawca zostanie obciążony karą w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia umownego. 

 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia 

ewentualnych kar umownych. 

 

8. Ewentualne wystąpienie u Wykonawcy jakichkolwiek awarii lub zdarzeń losowych nie 

zwalnia go z obowiązku zachowania ciągłości wykonywania dostawy na warunkach i 

zasadach określonych w SIWZ i niniejszej umowie. 

 

§ 10 

Zmiany zapisów umowy 

 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w 

formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności: 

 

1) dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach: 

 

a) z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

b) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

c) z powodu wystąpienia siły wyższej, 

d) zmian wynikających ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

 

2) dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 

w zakresie oraz jakości lub innych parametrów materiałów zaoferowanego w ofercie, przy 

czym zmiana taka musi być spowodowana: 

 

a) pojawieniem się na rynku materiałów lub sprzętu nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji 

przedmiotu zamówienia; 

b) pojawieniem się na rynku materiałów lub sprzętu o lepszych parametrach niż 

wskazane w ofercie 

c) pod warunkiem, że zmiany wskazane w lit a)- b) powyżej nie spowodują zwiększenia 

ceny ofertowej. 

 

2. Warunki dokonywania zmian określonych w ust. 1: 

 



 
„Rynek pracy – otwarty na młodych techników” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

 

Strona 7 z 8 

 

1) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 

3) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy, 

4) zmiany nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3 

 

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne 

Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT 

wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku 

podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT 

obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 

 

4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad podlega unieważnieniu. 

 

§ 11 

Inne postanowienia 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem umowy, których nie da się 

rozstrzygnąć polubownie, poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi 

Danych w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności 

zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Administratora danych kosztów procesu 

i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby , której naruszenie 

dotyczyło. 

 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych udostępnionych mu 

przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wyłącznie w związku z 

postępowaniem w trybie zapytania ofertowego oraz realizacją zamówienia. 

 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach (trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy). 

 

6. Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są: 

 

1) formularz ofertowy Wykonawcy, 

2) parametry techniczne przedmiotu zamówienia 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA



 

 

 


