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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

UMOWA ………… 

zawarta w dniu .................................... r. 

w Białymstoku, pomiędzy: 

MIASTEM BIAŁYSTOK, u. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP: 966-211-72-20, 

REGON 050658640, 

reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa, 

15-879 Białystok, ul. Stołeczna 21, w którego imieniu działa Pani Renata Frankowska - Dyrektor, 

 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

 

a 

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

NIP ................................... REGON .............................. zwanym dalej WYKONAWCĄ,  

reprezentowanym przez: ...................................................................................………………………. 

 

w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, 

w oparciu o zapisy Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z realizacją projektu: „Zawodowe 

perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość" (dalej: Projekt), 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe 

młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na 

obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, wolnych od 

wad fizycznych i wad prawnych mebli, zwanych dalej: Sprzętem”, zgodnie z zapytaniem 

ofertowym nr 26.11.2021, złożoną przez Wykonawcę ofertą, na warunkach opisanych niniejszą 

umową, w asortymencie zgodnym z Załącznikiem nr 3 do umowy. 

2. Wszystkie meble będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć kompletne, nieużywane, fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz 

gotowe do eksploatacji po montażu - bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz 

zgodne z zaleceniami i normami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć przedmiot umowy do siedziby 

Zamawiającego, tj. w  terminie do 30 dni dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy.   

4. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi każdorazowo w siedzibie Zamawiającego, co 

potwierdzone będzie protokołem odbioru stwierdzającym ilość i zgodność asortymentu z 

wymogami umowy, podpisanym przez przedstawicieli Stron. 

5. Zamawiający jest uprawniony odmówić odbioru i podpisania Protokołu Odbioru  

w przypadku stwierdzenia wad w Sprzęcie. 

6. W okresie obowiązywania szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim 

sytuacji kryzysowych Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w tym 
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czasie przepisów, w szczególności określających sposób zabezpieczenia osób świadczących 

usługi oraz mogących wpływać na realizację umowy. 

 

§ 2 

Sposób realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy wszelkich 

zaleceń Zamawiającego. 

2. Osoby do kontaktów: 

- ze strony Zamawiającego: ....................................................... (imię i nazwisko, dane 

kontaktowe) 

- ze strony Wykonawcy: ............................................................. (imię i nazwisko, dane 

kontaktowe). 

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu 

okoliczności mogących stanowić przeszkodę w należytym wykonaniu umowy. 

4. W przypadku działań siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, na które Strony nie mają wpływu, a 

które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań umownych, których nie można było przewidzieć i 

których nie dało się uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, 

Strona dotknięta działaniem siły wyższej poinformuje niezwłocznie drugą Stronę o wystąpieniu 

siły wyższej oraz o przewidywanych konsekwencjach w wykonaniu zobowiązań przewidzianych 

w niniejszej umowie, w celu wspólnego ustalenia dalszego postępowania. 

 

§ 3 

Forma i termin płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy 

wynagrodzenie w łącznej wysokości brutto: ………………………zł, (słownie: 

………………………………………………………………………………………………), w tym 

należny podatek VAT w wysokości …… . 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca wyraża zgodę, że termin zapłaty wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 2 uzależniony jest od otrzymania środków finansowych przez 

Zamawiającego od instytucji finansującej w ramach realizowanego Projektu. W związku z 

powyższym modyfikacji ulega ust. 2 w ten sposób, że wynagrodzenie zostanie uiszczone nie 

wcześniej, niż w terminie 5 dni od otrzymania środków finansowych przez Zamawiającego od 

instytucji finansującej, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Zamawiający 

będzie informował Wykonawcę o przewidywanym nowym terminie zapłaty. 

4. Płatność wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

numer: .......................................................................................................................................... . 

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla 

którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.  

6. Datą dokonania zapłaty należności z faktury VAT będzie data obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. W przypadku opóźnienia w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

8. Płatnikiem faktury będzie Miasto Białystok, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1, 

9. NIP 966-211-72-20, który jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. 

10. Dane do faktury: 

NABYWCA: Miasto Białystok - Urząd Miejski w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 

1, NIP 9662117220, REGON 050658640, 
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ODBIORCA: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa – ZST, 15-879 

Białystok, ul. Stołeczna 21. 

11. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie zobowiązania, obejmuje wszystkie 

koszty, podatki, opłaty i zobowiązania pieniężne wynikające z realizacją przedmiotu umowy, w 

tym koszty dostawy i gwarancji. 

 

§ 4 

Gwarancja 

1. Na dostarczone meble, wyszczególnione w ofercie, Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 

miesięcznej gwarancji, jednak nie krócej niż zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta. 

2. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania protokołów odbioru, o których mowa w § 1 ust. 3.   

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny przy 

podpisywaniu protokołu odbioru. 

4. Karty gwarancyjne będą wystawione dla poszczególnych mebli (grup mebli) opisanych  

w opisie przedmiotu zamówienia oddzielnie. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, iż formę odszkodowania stanowią kary umowne naliczane w 

następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 5% łącznej wartości brutto zamówienia, określonej w § 3 ust.1 

niniejszej umowy; 

2) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% łącznej wartości brutto zamówienia, 

określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% 

łącznej wartości brutto zamówienia, określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy. 

2. W przypadku gdy szkoda będzie przewyższała wysokość kary umownej, Zamawiający będzie 

mógł dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi odpowiednią notę obciążeniową, o ile 

nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 4. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia kar z faktur lub innych wymagalnych 

należności. 

5. Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.  

 

§ 6 

Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy za wyjątkiem: 

- zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności 

treści umowy z Ofertą; 

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy (np. podatek Vat); 

- zmiany zaistniałych okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi np. terminu 

realizacji zamówienia, w tym zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na sytuację 

zagrożenia epidemiologicznego w kraju z powodu COVID-19, warunków płatności, zmiany 

wartości zamówienia wynikające ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego; 
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- zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – w przypadku gdy zmiany te 

będą korzystniejsze dla zamawiającego; 

- zmiany umowy polegające na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy 

(np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.); 

- wszelkich innych zmian, których nie można było przewidzieć, a nie działają na szkodę 

Zamawiającego. 

                                                            § 7 

Rozwiązanie umowy 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający 

może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  

w każdym czasie w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez Instytucję 

Pośredniczącą bez prawa do dochodzenia odszkodowania przez Wykonawcę. 

 

§ 8 

Poufność danych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu 

wykonania niniejszej umowy, wszelkich informacji uzyskanych w związku z zawarciem i 

wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności dotyczących organizacji, zarządzania oraz 

innych niepodanych do wiadomości publicznej informacji  organizacyjnych i osobowych, a także 

innych informacji, w których posiadanie wszedł podczas realizacji umowy, a w szczególności, 

których ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić na szkodę interesy 

Zamawiającego lub uczestników Projektu. 

2. Wykonawca nie jest upoważniony do publikowania informacji, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu w jakiejkolwiek formie bez zgody Zamawiającego, w tym publikowania 

informacji o zakresie współpracy z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje, w tym 

materiały, nośniki, informacje oraz dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, a także 

zachowywać zasady najściślejszej poufności, w szczególności zakaz publikacji i udostępniania 

informacji osobom trzecim. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim 

niezwiązanym z wykonywaną usługą, informacji, w tym wszelkich danych o uczestnikach 

Projektu, zarówno w okresie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej realizacji, rozwiązaniu 

lub wygaśnięciu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, chyba, że 

stan tajemnicy ustał. 

5. Obowiązek zachowania poufności obejmuje zobowiązanie do zwrotu i/lub zniszczenia wszelkich 

materiałów i nośników informacji wraz z informacjami uzyskanymi w związku z realizacją 

niniejszej umowy, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia jej wygaśnięcia lub rozwiązania. 

6. Naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań i zakazów określonych w ustępie 1-5 niniejszego 

paragrafu uprawnia Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 100,- zł 

(słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy przypadek naruszenia. Jeżeli natomiast, w 

konsekwencji naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań lub zakazów określonych w niniejszym 

paragrafie, Zamawiający doznał szkody i wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej 

kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. 

§ 9 

Pozostałe postanowienia 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 



„Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość" 
Nr projektu RPPD.03.03.01-20-0183/18 

 

5 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo 

sąd powszechny w Białymstoku. 

3. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

4. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

5. Strony oświadczają, że zostały poinformowane, iż niektóre dane zawarte w treści Umowy, jak 

również przedmiot Umowy mogą stanowić informację publiczną zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.). 

6. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów, a realizacja 

umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny. 

7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych na 

potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy w tym 

wyznaczone przez instytucję finansującą Projekt. 

 

§ 10 

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

2. Integralną częścią umowy są załączniki: 

1) Zapytanie ofertowe nr 26.11.2021 

2) Oferta Wykonawcy. 

3) Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio do części, na którą składana była oferta). 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


