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Umowa Nr ………………………. 

zawarta w dniu ……… 2020 roku w Białymstoku pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku z siedzibą:  

15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65, NIP 542-020-78-68, REGON 050252820  

reprezentowanym przez: 

 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanych łącznie „Stronami” 

 

Wyżej wymienione osoby oświadczają, że są upoważnione do zawierania umów w imieniu swoich  

firm (podmiotów) i odpowiedzialne za przebieg realizacji niniejszej Umowy. 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie warsztatów strzeleckich  

dla funkcjonariuszy Policji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik  

nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, iż szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie od dnia 01 września  

2020 roku do dnia 30 września 2020 roku, na terenie województwa podlaskiego. 

3. Adres i nazwa oferowanego przez Wykonawcę ośrodka szkoleniowego: 

……………………………….. 

4. Adres i nazwa oferowanego przez Wykonawcę obiektu hotelarskiego: 

……………………………….. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) zapewnienia obiektu szkoleniowego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1, 

b) zapewnienia instruktora o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 1, 

c) zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1, 

d) wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 

oraz złożoną ofertą, 

e) przygotowania materiałów dydaktycznych dla uczestników szkolenia, 

f) wystawienia uczestnikom certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia, oznaczonych 

logotypem Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zawierających informację 

„Warsztaty strzeleckie w ramach Projektu pn. Wzmocnienie współpracy polskiej i litewskiej 

Policji w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej, współfinansowanego  

przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego”. 

 



 

Projekt nr PL/2018/PR/0060 pn. „Wzmocnienie współpracy polskiej i litewskiej Policji w zakresie  
zwalczania przestępczości samochodowej” jest współfinansowany przez Unię Europejską  

ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 

g) odpowiedniego oznaczenia wszystkich dokumentów bezpośrednio związanych z realizacją 

usługi, poprzez nadrukowanie logotypu Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

oraz informacji „Warsztaty strzeleckie w ramach Projektu pn. Wzmocnienie współpracy 

polskiej i litewskiej Policji w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego”. 

 

§ 2.  

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają na łączną kwotę 

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

2. Wartość Przedmiotu Umowy brutto obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem szkolenia, 

a także ewentualne upusty i rabaty. 

3. Zamawiający opłaci należność za wykonanie przedmiotu umowy na rachunek bankowy wskazany 

na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę, zaś za dzień zapłaty uznany będzie dzień 

obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

4. Wykonawca wystawi faktury wskazując jako płatnika:  

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 

ul. Sienkiewicza 65 

15 – 003 Białystok 

NIP 542-020-78-68 

REGON 050252820 

 

5. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury na rachunek Wykonawcy 

znajdujący się na białej liście podatników nr ………………………………………… 

6. Wykonawca nie ma prawa obciążyć Zamawiającego za usługi dodatkowe, nieobjęte przedmiotem 

Umowy, takie jak np. korzystanie z płatnej telewizji, korzystanie z minibaru w pokojach, pralni, 

itp. Uregulowanie zobowiązań z tego tytułu będzie obciążało poszczególnych uczestników 

szkolenia. 

7. Podstawę do realizacji płatności za przedmiot umowy stanowić będzie podpisany bez zastrzeżeń, 

przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, Protokół Odbioru Usługi, 

którego wzór określa Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Podpisanie Protokołu nastąpi  

na podstawie oryginału listy obecności uczestników szkolenia. 

8. Protokół, o którym mowa w ust. 7, zostanie sporządzony w czterech jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz 

Wykonawca.  

9. Do podpisania protokołu odbioru szkolenia upoważnione są następujące osoby: 

1) Ze strony Zamawiającego: wyznaczona komisja do odbioru przedmiotu umowy; 

2) Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………….. 

10. Zamawiający oświadcza, że przedmiot umowy jest finansowany ze środków publicznych  

w 100% i zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług jest zwolniony  

z podatku VAT. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku niewykonania przedmiotu umowy  

z przyczyn leżących po jego stronie, 

b) 2,5% wartości brutto przedmiotu umowy za każde uchybienie w realizacji, wskazane  

w protokole odbioru usługi jako zastrzeżenie, 

c) 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy. 
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2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), podlegają łączeniu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar z faktury VAT. Oświadczenie o potrąceniu  

kary umownej z faktury VAT Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemnie listem poleconym  

za potwierdzeniem odbioru.  

4. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda 

przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań w ramach umowy, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem 

Siły Wyższej. 

6. W rozumieniu niniejszej umowy, „Siła Wyższa” oznacza okoliczności pozostające poza kontrolą 

Strony uniemożliwiające wykonanie przez tę Stronę jej zobowiązań, których nie można  

było przewidzieć w chwili zawierania umowy ani im zapobiec przy dołożeniu należytej staranności. 

7. Za Siłę Wyższą nie uznaje się niedotrzymanie zobowiązań przez kontrahenta – dostawcę 

Wykonawcy.  

8. W przypadku zaistnienia okoliczności Siły Wyższej, Strona, która powołuje się na te okoliczności, 

niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. 

9. W razie zaistnienia Siły Wyższej wpływającej na termin realizacji umowy, Strony zobowiązują  

się w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8, ustalić  

nowy termin wykonania umowy lub ewentualnie podjąć decyzję o odstąpieniu od umowy. 

10. 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, a Wykonawca w takim przypadku 

może żądać wyłącznie części wynagrodzenia należnej z tytułu wykonania części umowy  

przed odstąpieniem od niej Zamawiającego. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, bez wyznaczania dodatkowych terminów, jeżeli Wykonawca  

nie jest w stanie wykonać przedmiotu w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2. Odstąpienie  

to jest możliwe przed upływem terminu,  o którym mowa w § 1 ust. 2. 

 

§ 4. 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli przebiegu wykonania umowy, a Wykonawca wyraża 

zgodę na przeprowadzenie kontroli. 

2. Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach związanych z wykonywaniem umowy obowiązywać 

będzie forma pisemna. 

3. W razie pilnej potrzeby zawiadomienia mogą być przesyłane faksem z pisemnym potwierdzeniem 

ich otrzymania. 

4. Ustala się następujące adresy, numery faksów, telefonów oraz adresy poczty elektronicznej: 

1) Adres Wykonawcy dla potrzeb korespondencji i składania zawiadomień: 

……………………………………………………………………….;   

2) Adres Zamawiającego dla potrzeb składania zawiadomień: 

………………………………………………………………………. 

 

§ 5. 

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści Umowy, w sytuacji gdy:  
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1) nastąpiła zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa podatkowego. 

W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ceny o kwotę wynikającą 

ze zmienionych stawek podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego 

w czasie trwania umowy, zmiana sposobu wykonywania zobowiązania jest niezbędna,  

o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego 

wykonywania umowy. 

2. Strony są uprawnione do wprowadzania do umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany 

zdefiniowane w art. 144 ust. 1 e Ustawy Pzp. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane  

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności informacji i materiałów, z którymi  

mogą zapoznać się w trakcie realizacji niniejszej umowy, o ile nie są one powszechnie dostępne.  

2. Wykonawca nie może dokonać cesji ani obciążyć prawami osób trzecich wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z niniejszą umową wyłącznie  

dla celów związanych z jej realizacją, 

b) ochrony danych osobowych uzyskanych i przetwarzanych w związku z realizacją umowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) nieujawniania i nieprzekazywania danych osobowych innym podmiotom,  

w tym ich niewykorzystywania w przyszłości, 

d) niezwłocznego i trwałego usunięcia danych osobowych uzyskanych i przetwarzanych 

w ramach realizacji umowy po zakończeniu jej obowiązywania. 

 

§ 7. 

1. W przypadku zaistnienia sporu, strony zobowiązują się w terminie 2 tygodni  

od daty jego zaistnienia, rozstrzygnąć spór w drodze postępowania ugodowego. W razie braku 

możliwości ugodowego załatwienia sporu, sprawa zostanie poddana rozpoznaniu  

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W rozumieniu niniejszej umowy za Dzień Roboczy należy rozumieć każdy dzień od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8:15-16:15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy  

w Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy: 

a) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia; 

b) Załącznik nr 2 - Protokół odbioru usługi; 

4. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi 

w załącznikach a warunkami ustalonymi w umowie niedającymi się usunąć, wiążące dla Stron 

są postanowienia umowy.  

5. W sprawach nieuregulowanych umową, zastosowanie mieć będą przepisy powszechnie 

obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 

6. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 


