
Umowa nr 

zawarta w dniu ............................ 2020 r. w Białymstoku pomiędzy  

Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Stanisława Staszica w Białymstoku, 15-002 Białystok,  ul. Sienkiewicza 57, w imieniu którego 

działa  

Mariusz Pęza – Dyrektor,  zwanym w dalszych postanowieniach umowy Zamawiającym,   

a: 

............................................................................................................. z siedzibą ………… 

przy ul. ……………………………wpisanym do ……………… prowadzonym przez …………………….   

NIP ....................., REGON ……………………………. 

reprezentowanym przez: 

..................................................................................................................................... 

zwanym w dalszych postanowieniach umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę w zakresie:  

1) Część 1 – Dostawa urządzeń, sprzętu gastronomicznego i AGD; 

2) Część 2 – Dostawa mebli do gastronomii 

do Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Stanisława Staszica w Białymstoku, 15-002 Białystok,  ul. Sienkiewicza 57, zgodnie z ofertą 
(załącznik nr 1), stanowiącą integralną część umowy 

2. Szczegółowy zakres dostawy w ramach realizacji przedmiotu umowy obejmuje: 

a) dostawę zamawianego sprzętu, zgodnie ze złożoną ofertą oraz jej podłączenie 
i uruchomienie we wskazanym miejscu, jeżeli tak stanowi załącznik nr 2 do Zapytania 
ofertowego; 

b) przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi w języku polskim.  
 

§ 2 
Termin realizacji umowy 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej umowy w terminie 4 tygodni, 
licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

 

§ 3 

Odbiór dostawy 

1. Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w opisie 
przedmiotu zamówienia parametrów oferowanego sprzętu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 



1) odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w wypadku stwierdzenia wad w dostarczonym 
przedmiocie umowy, 

2) informowania Wykonawcy o konieczności  wykonania naprawy powstałej w okresie 
gwarancji. 

3. Odbiór zrealizowanej dostawy, dokonany będzie przez uprawnionych pracowników  
Zamawiającego. Na okoliczność odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony 
protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Ujawnione podczas odbioru zastrzeżenia zostaną wskazane w protokole, 
a Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia. 

5. Po usunięciu braków, wad lub usterek protokół zostanie spisany ponownie. 

 

§ 4 

Osoby do kontaktu 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: 

Beata Konopka, tel. 85 675 00 77, e- mail: beata_konopka@zstio.net.pl 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: 

………………………, tel. ………………., e- mail: …………………………. 

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie 
adresu lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania niniejszego zobowiązania 
pisma  dostarczone pod adres wskazany w umowie uważa się za dostarczone. 

4. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie wymagają zawiadomienia w formie 
pisemnej, nie powodując konieczności zmiany  treści umowy (aneksu). 

5. Konsekwencje niedopełnienia powyższego obowiązku obciążą Stronę, która nie dopełniła 
formalności w tym zakresie. 

 

§ 5 

Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli gwarancji własnej lub producenta sprzętu nie 
krótszej niż ………………… miesięcy na sprzęt (wynikający z oświadczenia złożonego w 
ofercie), oraz zapewni w okresie gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny. Okres 
obowiązywania gwarancji na dostarczony przedmiot umowy rozpoczyna swój bieg w 
dniu jego odbioru, stwierdzonym protokołem, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, chyba, że 
strony ustalą inny termin ich usunięcia. W przypadku bezskutecznego upływu terminu 
usunięcia wad i usterek, Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia ich na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, niezależnie od kar umownych zapisanych w § 7. 

3. Okres gwarancji sprzętu ulega przedłużeniu o czas jego niesprawności, tj. realizacji 
usunięcia usterki, awarii (naprawy lub wymiany wadliwego podzespołu, lub urządzenia). 

4. Wykonawca nie może odmówić  usunięcia wad i usterek bez względu na koszty, jakie 
będzie musiał ponieść. 

5. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi 
określone przez kodeks cywilny. 



6. Serwis gwarancyjny zainstalowanego sprzętu oraz mebli ma być świadczony w miejscu 
użytkowania sprzętu z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy lub producenta 
sprzętu, jeżeli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa. 

7. Realizacja uprawnień wynikających z gwarancji dla pozostałego asortymentu nie może 
wiązać się z ponoszeniem dodatkowych kosztów – nie dotyczy dostarczenia do serwisu 
na terenie m. Białegostoku. 

 

 
§ 6 

Wynagrodzenie i zasady rozliczeń 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

a) pierwsza część zamówienia  – za łączną cenę  ………………………………. zł brutto, 
słownie ………………………… zł, tj. netto ……………………… zł; 

b)   druga część zamówienia – za łączną  cenę ………………………………. zł brutto, 
słownie ………………………… zł, tj. netto ……………………… zł; 

2. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po 
podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru stanowiącego załącznik nr 2. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez 
Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy, Nr 
konta:……………………………………………………………………………………,w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Dane do wystawienia faktury: 

Nabywca: Miasto Białystok, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 966 211 72 20; 
Odbiorca: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 57, 15-002 Białystok 

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest1 zarejestrowany jako czynny podatnik VAT  
a wskazany w ust. 8 rachunek, jest/nie jest2 rachunkiem, do którego został otwarty 
rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z późn. zm.), i został/nie został3 zawarty  
w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 tej ustawy (wykaz podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT). W związku z powyższym płatność zostanie 
dokonana zgodnie z art. 108a ustawy  z dnia11 marca 2004r. o podatku od towarów  
i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174. z późn. zm.)4 

7. Zamawiający, w przypadku gdy stwierdzi, że wskazany rachunek bankowy Wykonawcy- 
jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT- nie jest ujawniony  
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, jest uprawniony do 
wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wskazania prawidłowego 
numeru rachunku bankowego. W związku z takim wstrzymaniem płatności Wykonawcy 
nie należą się żadne odsetki.   

                                                           

1 niepotrzebne skreślić 

2 niepotrzebne skreślić 

3 niepotrzebne skreślić 

4 W § 7 ust. 9 zdanie pierwsze do uzupełnienia przed zawarciem Umowy. Zdanie drugie do 

wykreślenia w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. 

https://maps.google.com/?q=Miasto+Bia%C5%82ystok+ul.+S%C5%82onimska+1,+15&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Sienkiewicza+57,+15-002+Bia%C5%82ystok&entry=gmail&source=g


8. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku  bankowego Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi. 

9. W przypadku stwierdzenia wad lub braków przy odbiorze zamawianego sprzętu 
będącego przedmiotem umowy zapłata zostanie wstrzymana do czasu ich usunięcia bądź 
wymiany towaru na pełnowartościowy. 

 
§ 7 

Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu  
o którym mowa w § 2, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 w danej części zamówienia, za każdy dzień 
opóźnienia w realizacji  zadania, chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego. 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji 
jakości, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 złotych, za każdy dzień 
opóźnienia przekraczający termin określony w § 5 ust. 2, chyba że wynikło ono  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca   zapłaci karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia określonego 
w § 6 ust. 1 w danej części zamówienia. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim 
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem 
natychmiastowym, w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy 
przekraczającej 14 dni. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na 
rzecz Zamawiającego kary określonej w § 7 ust. 3 umowy. 

 

§ 9 

Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić określonej w Umowie odpowiedzialności za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, że: 

1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, nagłym 
i niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli; 

2) nie mogła w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu należytej staranności 
przewidzieć zaistnienia zdarzenia oraz jego skutków, o którym mowa w pkt 1; 

3) nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć  
tego zdarzenia lub jego skutków. 

Zdarzenia takie będą określone jako „Siła wyższa”. 

2. W przypadku, gdy Siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu 
przez Stronę całości lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo 



zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. 
Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne, nie później niż 3 dni od 
zdarzenia, powiadomienie drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu 
niemożności spełnienia świadczenia. 

3. Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalność i wykona ciążące na niej zobowiązania 
tak szybko, jak będzie to możliwe, jednocześnie dokładając najwyższej staranności w celu 
jak najszybszego usunięcia przeszkód wykonania. 

 

§ 10 

Poufność 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i  wiedzy, 
bez względu na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, 
uzyskanych w trakcie wykonywania umowy. 

2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy  pozyskane od 
Zamawiającego informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury 
techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeń. 

3. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą 
być wykorzystane do innego celu, niż do realizacji umowy. 

4. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które: 

a)  stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, 

b) były znane przed otrzymaniem ich do Zamawiającego i nie były objęte 
zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu, 

c)  podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa. 

4. W terminie 5 dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy  Wykonawca  
zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów 
zawierających informację stanowiącą tajemnicę Zamawiającego, jakie otrzymał lub 
wytworzył w związku z wykonywaniem umowy, za wyjątkiem jednej kopii ww. 
materiałów niezbędnych do ewentualnego dochodzenia roszczeń, które zostaną 
zniszczone z upływem terminu przedawnienia roszczeń. Wykonawca zapewni tym 
materiałom ochronę w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni 
własne informacje. Potwierdzenie zwrotu ww. materiałów dokumentuje się w protokole, 
który podpisują Zamawiający i Wykonawca. Niezwłocznie po upływie terminu 
przedawnienia potencjalnych roszczeń Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego o 
zniszczeniu kopii materiałów pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczeń. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w 
przypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących 
wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w kodeksie 
cywilnym. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

2. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z Umowy. 



4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

5. Spory jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się 
rozstrzygać polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe rozstrzygać będzie właściwy 
rzeczowo Sąd Powszechny w Białymstoku. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, 
jeden dla Zamawiającego. 

7. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Załącznik nr 1 – oferta  Wykonawcy; 

2) Załącznik nr 6 – protokół  odbioru 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 WYKONAWCA:  

 



Załącznik nr 2 do wzoru umowy 

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY 

W dniu ....................  2020 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku w ramach umowy na 
dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie …….. części zamówienia: 

 osoba/y w składzie: 

Ze strony Wykonawcy:                                         Ze strony Zamawiającego: 

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

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

dostarczyła  i dokonała odbioru ilościowego poniższych asortymentu: 
 

L.p. Nazwa sprzętu J.m. Ilość 

1.    

2.    

3.    

4.    

n.    

    

 

Wykaz dokumentów przekazywanych z obiorem: 

 - karta gwarancyjna 

 -  

 -  

 
Stan przedmiotu nie budzi/budzi* zastrzeżeń, z powodu: 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dostawa została przyjęta/ nie przyjęta * z powodu: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Podpisy uczestników dostawy/odbioru: 
 
Ze strony Wykonawcy:                                                                                       Ze strony Zamawiającego: 
 
*niepotrzebne skreślić 

 

 


