
 

 

 

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

UMOWA 

 

Zawarta w dniu …………………… r. pomiędzy  

 

Województwem Dolnośląskim, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w 
Legnicy, z siedzibą przy Placu Zamkowym 1,  59-220 Legnica - jednostką budżetową 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego – posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 
691-25-11-621 oraz numer statystyczny w systemie REGON 361830153, zwaną w dalszej 
części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez Pana Tomasza Szczytyńskiego - 
Dyrektora CKUiJKw Legnicy, upoważnionegozgodnie ze statutem jednostki do samodzielnej 
reprezentacji, przy kontrasygnacie finansowej Pani Agnieszki Frąc - Głównego Księgowego 
CKUiJK w Legnicy, 
a 
 
………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 
 

§ 1 
1. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 ze zm.). 

2. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Nowa Perspektywa - 
Lepszy Start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020, Osi priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, 
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.  

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego materiałów biurowych wyszczególnionych wraz z 
cenami w ofercie będącej integralną częścią niniejszej umowy. 

4. Zobowiązanie wynikające z umowy Wykonawca zrealizuje zgodnie z treścią swojej 
oferty, o której mowa w ust. 3  („oferta”) oraz uwzględniając wymagania określone 
przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”). Oferta 
oraz SIWZ stanowią integralną część niniejszej umowy 

  
§ 2 

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego w terminie ……….….. dni od daty podpisania niniejszej umowy.  
 



 

 

§ 3 
1. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

…………..………… zł (słownie złotych: ………………………………………..……… 00/100), w tym 
podatek VAT w kwocie: ………… zł (słownie złotych: ……………………………………………… 
00/100), zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy.   

2. Należność będzie płatna przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na 
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty wpływu 
faktury.  

3. W razie zwłoki w zapłacie przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy 
przysługują odsetki  w ustawowej wysokości.   

 
§ 4 

 
1. Za nieterminową realizację przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto dostawy, licząc za każdy dzień zwłoki.  
2. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % 
wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

3. Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
na zasadach ogólnych, odszkodowań przewyższających kary umowne.  

4. Kary umowne nie będą naliczane Wykonawcy, jeżeli niedotrzymanie terminu 
umownego nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego 
stronie Zamawiający zapłaci Wykonawcy równowartość faktycznie poniesionych 
kosztów na wykonanie zamówienia – zgodnie ze sporządzonym przez strony 
protokołem inwentaryzacyjnym.  

6. Zamawiający ma prawo dokonać, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, 
potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

7. 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 dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takich przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i wówczas nie 
przysługują Wykonawcy kary umowne z tytułu wykonania części umowy.  

 
§ 5 

 
Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy, których wprowadzenie prowadziłoby 
do zmiany treści oferty Wykonawcy.  
 

 



 

 

§ 6 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 
ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 ze zm.). 
 

§ 7 
 

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji tej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.   
 

§ 8 
 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
 

Wykonawca 
 
 

………………………………… 
 

Zamawiający 
 
 

………………………………… 
 

 


