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Załącznik nr 2

UMOWA (projekt)
zawarta w dniu ……………………. w Białymstoku pomiędzy:
Miastem Białystok, ul. Słonimska 1, 15 – 950 Białystok, NIP 9662117220
Zespołem Szkół Rolniczych w Białymstoku ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-567 Białystok
reprezentowanym przez:
mgr inż. Andrzeja Kamińskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku,
działającego na podstawie pełnomocnictwa – zarządzenia nr 785/20 Prezydenta Miasta
Białegostoku z dnia 26 sierpnia 2020 r., przy kontrasygnacie Głównej Księgowej,
zwanym dalej, zamawiającym, a
……………………………………………………………………………………………………....……
Zwanym dalej „Wykonawcą”

Preambuła
1. Umowa zawarta jest na skutek oferty złożonej przez Wykonawcę stanowiącej załącznik nr 1
do Umowy, w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.11.2022 r. dotyczące:
„Zakupu wraz z dostawą monitora interaktywnego, laptopa z myszką, komputera
stacjonarnego, głośnika do komputera, pięciu tabletów, telewizora mobilnego ze
stojakiem i dwóch radiomagnetofonów do Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.” .
Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
2. Do Umowy nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 t.j) z uwagi na dyspozycję art. 2 ust.1 pkt.1
przedmiotowej ustawy oraz fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza 130 000 zł netto.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do
wykonania przedmiotu Umowy.
§1
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt komputerowy i TV w ilościach i asortymencie
oraz terminach określonych zgodnie z ofertą Wykonawcy do Zespołu Szkół Rolniczych w
Białymstoku, w miejscu i pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. Koszty dostawy
pokrywa Wykonawca.
Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz zapytanie ofertowe.
§2
1. Wykonawca oświadcza, iż:
a) posiada uprawnienia do dostawy przedmiotu umowy;
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b) posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy;
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
przedmiotu umowy;
d) nie istnieją żadne okoliczności faktyczne lub prawne, które uniemożliwiłyby lub
utrudniałyby należyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest informować niezwłocznie Zamawiającego w toku
wykonania umowy w formie pisemnej o każdorazowej zmianie okoliczności o których
mowa w ust. 1.
§3
Umowa zostanie wykonana w terminie od dnia podpisania umowy do 30.12.2022r.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na żądanie Zamawiającego atesty dostarczanych
produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W razie niespełnienia wymagań jakościowych dostarczonego sprzętu Zmawiający
zastrzega sobie prawo zwrotu wadliwej partii na koszt Wykonawcy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji towarów w ramach udzielonej na dany
produkt gwarancji w okresie jej ważności.
§5
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie w kwocie …………………netto powiększone o podatek VAT w kwocie
………………….,
tj. wynagrodzenie brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 na rachunek
bankowy nr....................................................................., po wykonaniu przedmiotu
umowy –w terminie do 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Faktury należy wystawiać na poniższe dane:
Nabywca:
MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1
15 – 950 Białystok
NIP: 9662117220
Odbiorca/Adres do korespondencji:
Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku
ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26
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15 – 567 Białystok
4. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Ustalone wynagrodzenie jest niezmienne, obejmuje wszelkie koszty, narzuty i
dodatki Wykonawcy oraz wszystkie koszty towarzyszące przygotowaniu, realizacji i
odbiorowi przedmiotu umowy i nie będzie podlegało żadnym zmianom.
§7
2. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 1 umowy.
3. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w
§6ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
3. Z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okres gwarancji
lub rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Zamawiającemu
przysługuje
uprawnienie
do
dochodzenia
odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej
szkody.
6. Kary umowne mogą być kumulowane.
7. Odstąpienie od umowy nie stanowi przeszkody do naliczenia kar umownych wynikłych
z okoliczności zaistniałych przed dniem odstąpienia.
§8
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełniania umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z niniejszą umową będą
rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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........................................
Zamawiający

........................................
Wykonawca

