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Łomża, dnia 26.10.2022 r. 

 

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

w Łomży  

ul. M.C. Skłodowskiej 1  

18-400 Łomża 

 

Sygnatura: 6/ARR.LOMZA/22 

  

DOSTAWY WYPOSAŻENIA PRACOWNI SZKOLNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU ″Efektywne kształcenie zawodowe 

w ASP w Łomży″ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III ″Kompetencje i kwalifikacje″, Działanie: 3.3 ″Kształcenie 

zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki″, Poddziałanie 3.3.1 ″Kształcenie 

zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki″  

 

INFORMACJA O ZMIANACH W SWZ 

 Na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający zmienia treść SWZ nr 6/ARR.LOMZA/22: 

1. W Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) nr 6/ARR.LOMZA/22 zmieniają się następujące zapisy: 

1) w Rozdziale III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmienia się zapis punktu 3.: 
Zamawiający nie wymaga udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Zakres 
zamówienia wymaga przeprowadzenia minimum 8 godzin lekcyjnych kończące się certyfikatem 
potwierdzającym ukończenie kursu trenerskiego.  

2) w Rozdziale XI. SPOSÓB OBLICZANIA CENY zmienia się zapis punktu 8.: 
Zamawiający nie wymaga określenia terminu gwarancji w formularzu ofertowym. 

2. W załączniku nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) nr 6/ARR.LOMZA/22, tj. FORMULARZ 

OFERTOWY, w punkcie 3.  Oferujemy  Wykonanie  Przedmiotu  Zamówienia, w tabeli  zmieniają się 

następujące zapisy:  

1) W kolumnie 2. Zamawiający uaktualnia nazwę przedmiotu zamówienia 
2) Zamawiający usuwa kolumnę 3. Okres gwarancji, Liczba miesięcy 
3) Zamawiający wykreśla nagłówek CZĘŚĆ 1. WYPOSAŻENIE PRACOWNI PROJEKTOWEJ 

 
3. W załączniku nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) nr 6/ARR.LOMZA/22, tj. PROJEKTOWANE 

POSTANOWIENIA UMOWY NR 6/ARR.LOMZA/22, zmieniają się następujące zapisy: 

1) Zamawiający w wykreśla zapisy §6 Gwarancja i usuwanie wad przedmiotu umowy. 
2) W §3 Obowiązki Wykonawcy, ust. 4, Zamawiający wykreśla punkt 1.  
3) W §7 Kary umowne, Zamawiający wykreśla zapisy ust. 2. 
4) W §9 Prawo odstąpienia, Zamawiający wykreśla zapisy ust. 3. 
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 Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin 

składania ofert - na dzień 04.11.2022 r. godz. 9:00.  

 Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert - na dzień 04.11.2022 r. godz. 09:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

1. Załącznik nr 5  do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) nr 6/ARR.LOMZA/22 –  

Formularz Ofertowy 

2. Załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) nr 6/ARR.LOMZA/22 – 

Projektowane postanowienia Umowy 
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ZAMAWIAJĄCY: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży 
                                ul. Marii Curie – Skłodowskiej 1  

   18-400 Łomża             
 

FORMULARZ OFERTOWY 
w postępowaniu na dostawy o wartości nieprzekraczającej progów unijnych określonych zgodnie z art. 

3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
 

Dane Wykonawcy: ………………………………………………. 

My niżej podpisani: 
(imię i nazwisko):             

występujący w imieniu i na rzecz: 
 

Pełna nazwa Wykonawcy: 
 
 
 

Adres Wykonawcy: 

NIP:        
 

e-mail:       

Nr KRS:        
 

 

Nr telefonu:       
 

  
 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: 
Imię       Nazwisko      nr telefonu         

Wykonawca jest przedsiębiorstwem:       (wpisać DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWA lub MIKRO, 
MAŁE, ŚREDNIE, DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO, INNE)1 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługi w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 ustawy 
PZP) pn.:                                                                                                                                                                                           

DOSTAWA SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU ″Efektywne kształcenie zawodowe w ASP 
w Łomży″ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III ″Kompetencje i kwalifikacje″, Działanie:3.3 ″Kształcenie 
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki″, Poddziałanie 3.3.1 ″Kształcenie 
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki″  

zamieszczone przez Zamawiającego na platformie komunikacji elektronicznej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl                                                                                                                                                                                                            
nr sprawy 6/ARR.LOMZA/22,  

 
1  Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. 124 z 20.5.2003, 

s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 
milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 
milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 
osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

https://platformazakupowa.pl/
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SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 6/ARR.LOMZA/22. 

 

2. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:  

      

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

3. OFERUJEMY  wykonanie  przedmiotu  zamówienia:    

Cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: ......................................... zł, 

słownie złotych: ...................................................................................................... 

w tym cena netto : .............................zł, słownie złotych: ……………………………………………………..……………  

podatek VAT w wysokości  ……...  % tj.:................... zł, słownie złotych: ……………………………….………………  

 

Asortyment 
zamówienia 

Przedmiot zamówienia 
Okres gwarancji Cena  

Podatek VAT /PLN/ 
Cena 

Liczba miesięcy Netto /PLN/ brutto oferty /PLN/ 

kol.1 kol. 2 kol.3 kol.4  kol.5 kol.6 = kol.4+ kol.5 

CZĘŚĆ 1. WYPOSAŻENIE PRACOWNI PROJEKTOWEJ  

1. 

Oprogramowanie z 

wieczystą licencją 

2 instancje instalacji. 

Po 10ciu 

jednoczesnych 

użytkowników w 

każdej instancji  

        

 
 
Cena brutto /PLN/ słownie …………………………………………………………. 

Cena brutto zamówienia   

 

4. Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia. 

5. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie  - ………… słownie: ……………….. dni 

kalendarzowych od podpisania umowy.     

6. Termin płatności - 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
 

    7. Zamo wienie zrealizujemy (należy zaznaczyć właściwy kwadrat): 

□  całkowicie sami 

□  w konsorcjum z:  

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

□  z udziałem podwykonawco w.  



 
 
 
 
 

Projekt: „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
RPPD.03.03.01-20-0221/19 

 

 
8. (Wypełniają jedynie wykonawcy – przedsiębiorcy składający ofertę jako konsorcjum). Os wiadczamy, z e 

sposo b reprezentacji konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamo wienia jest następujący: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Os wiadczenie dotyczące podwykonawstwa (nalez y zaznaczyc  włas ciwy kwadrat): 

 □ Nie zamierzamy  powierzac  podwykonawcom z adnej częs ci zamo wienia            

 □ Zamierzamy następujące częs ci zamo wienia powierzyc  podwykonawcom:  

Lp. 
Nazwa/firma, adres 
podwykonawcy 

Powierzane czynnos ci Uwagi 

    

    

(wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć prace podwykonawcom) 

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni punktu 9 Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie 

przewiduje podwykonawstwa. 

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia nr 6/ARR.LOMZA/22, 

akceptujemy jej postanowienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy wszelkie konieczne 

informacje do przygotowania oferty. 

 

11. Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie niezbędne 

informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na ofertę 

przetargową i bierzemy pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy.   

 

12. Oświadczamy, że Projektowane postanowienia umowy, załączone w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia nr 6/ARR.LOMZA/22, zostały przez nas w pełni zaakceptowane i zobowiązujemy się -               

w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

13. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą w terminie określonym w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia nr 6/ARR.LOMZA/22, tj. 30 dni od dnia otwarcia ofert.  

 

14. Oświadczamy że informacje i dokumenty zawarte na stronach od nr …… do nr ……… stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i 

zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 

15. Os wiadczamy, z e wypełnilis my obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec oso b fizycznych, od kto rych dane osobowe bezpos rednio lub pos rednio pozyskalis my w celu 

ubiegania się o udzielenie zamo wienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)  
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16. Informujemy, że: 

- *) wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
- *) wybór naszej oferty będzie** prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do następujących towarów i usług: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
nazwa (rodzaj) towaru, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania 

 
Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to …………….  zł netto* 

17. Oświadczamy, że czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, wskazane przez 
Zamawiającego w SWZ, będą wykonywać osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
na podstawie umowy  o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. jedn. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) 

18.  Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralne częs ci są: 

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu     

wg załącznika nr 6 do SWZ; 

2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie *) 

3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty 
składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty *) 

4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia wg załącznika nr 
8 do SWZ  *) 

5) Przedmiotowe środki dowodowe (wymagane przez Zamawiającego): ……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       …………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 
 

6) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu     

wg załącznika nr 6 do SWZ, złożone przez Podmiot wspólnie ubiegający się o zamówienie *) 

7) ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

 

*) - niepotrzebne skreślić 
               Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym  

lub podpisem zaufanym  
lub podpisem osobistym   

osoby/osób uprawnionych składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                           
z 04.05.2016, str. 1). 
 
2) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

       Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie .PDF        
 



 
 
 
 
 

Projekt: „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
RPPD.03.03.01-20-0221/19 

 
Projektowane Postanowienia Umowy nr 6/ARR.LOMZA/22 

Umowa zawarta w Łomży w dniu ....................2022 r. pomiędzy:  

Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży z siedzibą ul. Marii Curie - Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża,  

NIP 718-10-02-264, zwaną dalej Zamawiającym, którego reprezentuje:  

Pani dr Joanna KARPOWICZ – Prezes Zarządu  

a  

………………………………………………………………………………………………………………….  

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:  

………………………………………………………………………….  

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U z 2022 r. poz. 1710), dalej zwaną ″ustawą″ o następującej treści: 

 

§1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Efektywna 

kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie: 3.3 

„Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, Poddziałanie 

3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” 

realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży. 

2. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia tj.: ……………….. wraz z montażem, 

2) uruchomienia przedmiotu zamówienia,  

a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do 
prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania Umowy przy zachowaniu najwyższej 
staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.  

4. Wykonawca oświadcza, że wykonany przedmiot Umowy spełniać będzie wymagania Zamawiającego 
oraz wymagania określone przepisami polskimi oraz europejskimi normami obowiązującymi w tym 
zakresie.  

5. Przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca nie może zatrudniać w charakterze pracowników i 
podwykonawców osób zatrudnionych u Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości łącznego maksymalnego 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy.  
 

§2.  

Termin, miejsce i odbiór dostawy 

1. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony w terminie …………. od dnia zawarcia Umowy.  

2. Za wykonanie usług/dostaw w terminie uważa się dostarczenie wszystkich elementów przedmiotu 
zamówienia, wskazanych w SWZ nr 6/ARR.LOMZA/22(w tym instrukcji obsługi oprogramowania w 
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języku polskim), zainstalowanie go na urządzeniu Zamawiającego i uruchomienie wraz z 
przeszkoleniem personelu.   

3. Przedmiot Umowy zostanie dostarczony Zamawiającemu do budynku Akademickiej Szkoły 
Ponadpodstawowej w Łomży przy ul. Studenckiej 19, 18- 400 Łomża. Dostawy będą wykonywane na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Osobami do kontaktu w sprawie realizacji dostawy są: 
1) ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………… 
2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………………………. 

5. Odbiór dostawy zostanie potwierdzony Protokołem odbioru, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy. 
6. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub uszkodzenia w zakresie dostarczonego przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający może według własnego uznania: 
odmówić odbioru i zobowiązać Wykonawcę do dostarczenia kompletnego przedmiotu zamówienia. 
Odmowa odbioru musi zostać stwierdzona protokołem. 

7. W przypadku niekompletności lub uszkodzenia dostarczonego przedmiotu zamówienia (software) 
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia i dostarczenia kompletu przedmiotu zamówienia w 
terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin wskazany w ust. 1.  

 
 

§3. 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego dostarczenia przedmiotu Umowy odpowiadającego 

wymaganiom określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 6/ARR.LOMZA/22, za cenę 
określoną w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy, montażu i uruchomienia 
dostarczonego przedmiotu zamówienia (software)  dydaktycznego w budynku Akademickiej Szkoły 
Ponadpodstawowej w Łomży przy ul. Studenckiej 19, 18-400 Łomża. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego i nieużywanego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu, ubezpieczenia na czas transportu i 
opakowań odpowiednich ze względu na właściwości rzeczy.  

4. W dniu dostawy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poza wymaganym produktem:  

1) kart gwarancyjnych,  

2) instrukcji użytkowania i obsługi w języku polskim,  

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o:  

1) planowanej godzinie dostarczenia przedmiotu Umowy,  

2) zwłoce w dostawie,  

3) problemach wynikających z realizacji zamówienia mogących mieć negatywny wpływ na rezultat 
należytego wykonania Umowy.  

6. Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu umowy odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania przy wykonaniu niniejszej Umowy w charakterze 

pracowników lub podwykonawców osób zatrudnionych u Zamawiającego pod rygorem odstąpienia 
od Umowy przez Zamawiającego i zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% łącznej 
wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.  
 

§4. 
Podwykonawcy (*o ile dotyczy) 

1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu Umowy:  
………………………………………. (firma podwykonawcy) ………………………… (zakres powierzenia). 
2. Zmiana podwykonawcy lub wyznaczenie podwykonawcy w przypadku założenia w ofercie  
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oświadczenia o wykonaniu zamówienia samodzielnie wymaga poinformowania Zmawiającego oraz 
przedstawienia informacji o firmie podwykonawcy i powierzonym mu zakresie Umowy.  
 

§5.  
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy brutto zgodnie z jego ofertą wynosi ………………………. PLN 

brutto (słownie złotych: ……………………………………………… złotych).  

2. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy określona w niniejszym 
paragrafie uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem jej przedmiotu, w szczególności 
wartość dostarczonego przedmiotu Umowy, koszty transportu, ubezpieczenie, wszystkie podatki i 
opłaty, zysk Wykonawcy.  

3. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 
1 niniejszego paragrafu Umowy, obejmujące wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem 
przedmiotu Umowy.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury wystawionej po dostarczeniu przedmiotu umowy 
do siedziby Zamawiającego, na podstawie podpisanego przez Strony Protokołu Odbioru, o którym 
mowa w § 2. ust. 5  Umowy.  

5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę:  

1) Protokołu Odbioru, o których mowa w § 2 ust. 5 Umowy – w oryginale,  

2) faktury,  

w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany na fakturze.  
6. Za termin dokonania płatności uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  
7. Błędnie wystawiona faktura w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 Ustawy o VAT 

(Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze 
zm.) spowoduje odpowiednie przesunięcie terminu płatności od dnia dostarczenia faktury korygującej.  

8. Fakturę należy wystawić na podmiot: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, z siedzibą w 
Łomży, ul. Marii Curie - Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża, NIP: 718-10-02-264 i przesłać wraz z Protokołem 
Odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 5 Umowy do siedziby Zamawiającego.  

9. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego, Oś priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie: 3.3 „Kształcenie zawodowe 
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie 
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” realizowanego przez AGENCJĘ 
ROZWOJU REGIONALANEGO S.A. W ŁOMŻY. 

 
§6. 

 Gwarancja i usuwanie wad przedmiotu umowy 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony i odebrany przedmiot umowy 

na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia sporządzenia Protokołu odbioru dostawy.  
2. Jeżeli przewidziany przez producenta komputerów przenośnych jest dłuższy niż okres gwarancji 

wskazany w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji na okres równy okresowi gwarancji oferowanej przez 
producenta sprzętu dydaktycznego.  

3. Zamawiający może zgłosić nieprawidłowe działanie przedmiotu Umowy w okresie gwarancji. 
Zgłoszenia wad, usterek oraz zleceń serwisowych będą przesyłane za pomocą poczty elektronicznej.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do usunięcia nieprawidłowego działania przedmiotu 
umowy nie później niż terminie 4 dni roboczych od dnia przesłania zgłoszenia na adres e-mail: 
…………………………………  
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5. Naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji. W przypadku niemożliwości dokonania w danej 

lokalizacji koszty dostarczenia przedmiotu umowy do/z punktu serwisowego oraz z/do miejsca 
instalacji ponosi Wykonawca.  

6. W przypadku, gdy czas naprawy będzie dłuższy niż 4 tygodnie lub jakikolwiek element przedmiotu 
zamówienia będzie wymagał naprawy po raz trzeci w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca 
zobowiązany jest wymienić na własny koszt przekazany do naprawy przedmiot Umowy na nowy wolny 
od wad, o parametrach nie gorszych niż przedmiot Umowy zaoferowany w ofercie, uzgodniony z 
Zamawiającym.  

7. Okres trwania gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy.  
 

§7. 
 Kary umowne 

1. W przypadku zwłoki w dochowaniu przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu Umowy, którym 
mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kry umownej 
w wysokości 1% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

2. W przypadku zwłoki w wykonaniu napraw gwarancyjnych lub wymiany urządzenia na wolne od wad w 
stosunku do terminu, o którym mowa w § 6 ust. 4 i 6 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 
naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 
1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w 
wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.  

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów 
przewidzianych w niniejszej Umowie wynosi 40% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego 
w § 5 ust. 1 Umowy.  

5. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość 
zastrzeżonej kar umownej z jakiegokolwiek tytułu wymienionego w niniejszym paragrafie, 
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, zaś Wykonawca 
jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ww. kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.  
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na podstawie noty obciążeniowej 

wystawionej przez Zamawiającego w terminie wskazanym w nocie.  
8. Kary umowne płatne są w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich 

zapłaty przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w wezwaniu.  
9. Zapłata kary umownej lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z 
Umowy.  

 
§8.  

Zmiana Umowy 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:  
1) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami,  
2) zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy wynikającej ze zmian w obowiązujących 

przepisach prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy,  
3) w sytuacji ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego sprzętu lub 

oprogramowania Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu umowy polegającą 
na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania 
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przewidziane w SWZ nr 6/ARR.LOMZA/22 dla produktu zastępowanego, rekomendowanym 
przez producenta lub wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;  

4) w przypadkach zmian uznanych za nieistotne, w szczególności:  
a) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych;  
b) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy;  
c) zmiany personalne oraz osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy;  

2. Zmiana Umowy nastąpi w formie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.  
 

§9. 
Prawo odstąpienia 

1. Poza przypadkami określonymi wprost w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługiwać 
będzie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:  

1) zwłoki w dochowaniu terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, przekraczającej 10 dni,  
2) zwłoki w usunięciu wady przedmiotu Umowy lub wymiany przedmiotu Umowy na wolny od 

wad, przekraczającej 14 dni,  
3) innych istotnych naruszeń niniejszej Umowy przez Wykonawcę.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewiedzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3. Wykonawca udziela rękojmi oraz gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.  

4. Odstąpienie od Umowy nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa do żądania zapłaty 
określonych w niniejszej Umowie kar umownych.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części zamówienia.  

 
§10. 

Licencje 
1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu licencję (wieczystą – 

bezterminową) na używanie oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu 
niniejszej Umowy.   

2. Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji przedmiotu Umowy, nie 
będące własnością Wykonawcy, będzie wole od wad prawnych, zostanie dostarczone Zamawiającemu 
zgodnie z intencją zawartych umów dealerskich, licencyjnych i innych zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a ich prawnymi właścicielami, a w szczególności nie będzie naruszało praw autorskich osób trzecich, 
przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). oraz nie 
mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Zamawiającego na odpowiedzialność 
wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji dostarczonego oprogramowania.  

3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z 
ewentualnych naruszeń autorskich praw majątkowych, dóbr osobistych lub innych praw, jak również 
wszelkimi innymi roszczeniami powstałymi w wyniku korzystania przez Zamawiającego lub osoby 
trzecie z przedmiotu dostawy, a w szczególności z dostarczonego oprogramowania, Wykonawca 
zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających 
Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami, a w szczególności wstąpić w miejsce 
Zamawiającego lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Zamawiającego do 
wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu wypłacone przez niego kwoty odszkodowań i 
innych należności wynikających z ewentualnych naruszeń autorskich praw majątkowych osób trzecich, 
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dóbr osobistych lub innych praw osób trzecich, powstałych w wyniku korzystania przez Zamawiającego 
lub osoby trzecie, z przedmiotu dostawy a w szczególności z dostarczonego oprogramowania.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kwoty, o której mowa w ust. 4, w terminie 
14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego, pisemnego żądania jej zwrotu.  

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 
Umowy licencje na dostarczone oprogramowanie na warunkach producentów tego oprogramowania, 
umożliwiających Zamawiającemu lub osobom trzecim korzystanie ze sprzętu, zgodnie z jego 
przeznaczeniem.  

 
§11.  

Rozstrzygnięcie sporów 
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy, strony będą starały 

się rozstrzygnąć w drodze negocjacji i porozumienia.  
2. W razie braku porozumienia spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla 

siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Łomży.  
 

§12. 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Strony zgodnie postanawiają, co następuje:  
1) Wszelka między nimi korespondencja będzie kierowana na następujące adresy:  

a) Wykonawca – ……………………………………………………………………………………,  
b) Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-

400 Łomża.  
2) Korespondencja wysłana listem poleconym na podane wyżej adresy uważana jest za doręczoną,  
3) O każdej zmianie adresu strona jest zobowiązania powiadomić niezwłocznie druga stronę,  
4) Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 2 pkt. 3) niniejszego § Umowy skutkuje uznaniem 

korespondencji wysłanej na poprzednio wskazany adres za doręczoną.  
5) Osobą upoważnioną do monitorowania prawidłowej realizacji niniejszej Umowy i zobowiązań z 

niej wynikających jest:  
a) po stronie Zamawiającego: ……………………………………….. lub inna upoważniona osoba,  
b) po stronie Wykonawcy: …………………………………………....  

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
4. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla  

Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.  
5. Załączniki do Umowy, stanowiące jej integralne części:  

1) Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy z dnia …………… 2022 r.   
2) Załącznik nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia nr 6/ARR.LOMZA/22  
3) Załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru  

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr 6/ARR.LOMZA/22 

PROTOKÓŁ ODBIORU przedmiotu umowy nr 6/ARR.LOMZA/22 

 

Wykonawca - …………………………………………………………………………………………..., 

w imieniu którego występuje jako Przekazujący Pani/Pan …………………………………………….., 

posiadający pełnomocnictwo ………………………………………………………………………………………………. 

przekazuje Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży , ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18 – 400 Łomża, w imieniu 

którego występuje jako uprawniony do odbioru Pan/Pani 

− …………………………………………………………………………………………, 

sprzęt dydaktyczny/oprogramowanie – software, 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 § 7. Umowy 

…............................................................                                   …............................................................... 

Osoba upoważniona ze strony Wykonawcy                            osoba upoważniona ze strony Zamawiającego 

 

 

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