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UMOWA nr 1/3.1.1/2019 

 na zakup wyposażenia do przedszkola  
niezbędnego do realizacji projektu „Aktywne przedszkolaki” 

 
zawarta w dniu ………………………... pomiędzy: 

 
Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łomży przy ul. M. C. Skłodowskiej 1,  
18-400 Łomża, NIP: 718-10-02-264 , reprezentowaną przez: 
Artura Dudę – Prezesa Zarządu  zwaną dalej Zamawiającym 
a 
…………………………. z siedzibą w …………………………………………, NIP:……………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie pisemnej Oferty wraz z załącznikami do niej, przyjętej przez 
Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o 
wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art.4 pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup wyposażenia do przedszkola w ramach projektu „Aktywne przedszkolaki” 
nr WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
Wartość umowy 

1. Wartość wynagrodzenia wynosi …………………………………….PLN brutto (słownie złotych: …………………………..) 
tj. wartość wynagrodzenia netto wynosi …………………….….PLN (słownie złotych: ……………………………………..).  

 
§ 3 

Termin wykonania 
Termin wykonania umowy ……………….od dnia podpisania umowy do …………………………….r. 
 

§ 4 
Sposób realizacji umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, poprzez dostarczenie przedmiotu umowy do wyznaczonego 
pomieszczenia w Urzędzie Gminy Wizna przy ul. plac kpt. Raginisa 35 18-430 Wizna.  

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wszelkich wad 
fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich.  

3. Przedmiot umowy musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na 
rynku polskim.  

4. Przedmiot umowy musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.  
5. Transport i ubezpieczenie w trakcie dostawy do Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.  
6. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie niezawierający uwag 

(bezusterkowy) protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.  
7. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy są: 

a. ze strony Wykonawcy:  
………………………………….. 
nr tel. ……………………….. 
e-mail: ………………………………………………… 

b. ze strony Zamawiającego: 
……………………………………..  
nr. tel. ………………………….. 
e-mail: …...……………………………………………. 

 

mailto:sylwia.mrowko@podlaskie.org.pl
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§ 5 
Warunki płatności 

1. Należna płatność, o której mowa w §2 ustęp 1, będzie realizowana na podstawie faktury wystawionej 
przez Wykonawcę.  

2. Podstawą do przyjęcia przez Zamawiającego faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego i 
Wykonawcę niezawierający uwag protokół odbioru, o którym mowa w §4 ust. 6, stanowiący załącznik do 
faktury.  

3. Płatność za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT przez 
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.  

4. Płatność, o której mowa w §2 ust. 1, uwzględnia wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę.  
5. Płatność jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach projektu „Aktywne przedszkolaki” współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje”, 
Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej.  

6. Strony zgodnie ustalają, że płatność z tytułu wykonania niniejszej umowy będzie dokonana nie wcześniej 
niż przekazane przez Instytucję Pośredniczącą środków finansowych służących finansowaniu niniejszej 
umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Zleceniodawcy.  

 
§ 6 

Zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.  
2. Zmiany umowy dopuszczalne są w niżej wymienionych przypadkach: 

a. zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych 
przez strony do realizacji umowy; 

b. zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego.; 

c. terminu dostawy (o ile całość zamówienia nie jest możliwa w podanym przez Zamawiającego 
terminie i wcześniej uzgodniona z Zamawiającym). 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.   

4. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej stron za niewykonanie postanowień umowy, strony 
ustalają: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a. w wysokości 2% łącznej wartości brutto ustalonego wynagrodzenia określonego w §2 ust.1 
umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu lub za nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z umowy; 

b. w wysokości 20% łącznej wartości brutto ustalonego wynagrodzenia określonego w §2 ust.1 
umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności , za które odpowiada 
Wykonawca.  

5. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość w/w kar 
umownych.  

6. Kara określona w ust. 4 pkt. a. nie ma zastosowania, gdy opóźnienie wynika z działania siły wyższej, pod 
pojęciem której rozumie się wystąpienia zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do 
przewidzenia i zapobiegania, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, 
a które umożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części.  

7. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku: 
a. Realizacji przedmiotu umowy w sposób, który nie będzie spełniał wymagań zawartych w 

zapytaniu ofertowym oraz ofercie złożonej przez Wykonawcę, o których mowa w §1.  
b. Realizacji przedmiotu umowy w sposób nienależyty lub nieterminowy, po uprzednim wezwaniu 

go do działania zgodnego z umową.  
 

§7 
Poufność informacji 
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1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, bez uprzedniej 
pisemnej zgody drugiej strony, informacji o warunkach niniejszej umowy, danych o przedsiębiorstwie i 
klientach drugiej strony, na zasadach określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

2. Obowiązek określony powyżej nie dotyczy: 
a. informacji powszechnie znanych, 
b. udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych, organów 

kontrolnych oraz wynikających z obowiązków informacyjnych w zakresie przewidzianym przez 
prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,  

c. obowiązku udzielania organom i instytucjom do tego upoważnionymi informacji związanych z 
realizacją Projektu pn. „Aktywne przedszkolaki”,  

d. informacji udostępnianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 
§8 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny dla 

siedziby Zamawiającego. 
3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.   

 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

P R O T O K Ó Ł  O D B I O R U  
 

Wykonawca - …………………………………………………………………………………………...,  
 
w imieniu którego występuje jako Przekazujący Pani/Pan …………………………………………….. 
 
przekazuje Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18 – 400 Łomża, w imieniu 
którego występuje jako uprawniony do odbioru Pan/Pani 

 …………………………………………………, 
wyposażenie przedszkola na potrzeby Zamawiającego zgodnie z poniższą specyfikacją: 
 

 ……………………………………… 

 …………………………………….. 
 
 

 1* Strony Umowy zgodnie stwierdzają, że przedmiot Umowy został zrealizowany zgodnie z jej 
zapisami. Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do sposobu jej wykonania. 

  2** Zamawiający wnosi następujące zastrzeżenia do sposobu realizacji przedmiotu Umowy: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
1*Zaznaczenie wiersza pierwszego oznacza, że niniejszy Protokół stanowi podstawę do wypłacenia 
wynagrodzenia 
2** Zaznaczenie wiersza drugiego oznacza, że zostaną naliczone kary umowne, o których mowa w § 6 
Umowy 
 
 
 
 
...............................................................    .................................................................. 
Osoba upoważniona ze strony Wykonawcy    osoba upoważniona ze strony Zamawiającego 

         
     

 
..............................................., dnia ............................ roku. 
 
 


