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                                                   Załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

 

UMOWA NR …………………………. 

(projekt) 
 

zawarta w dniu  ....……................ w Białymstoku pomiędzy: 

 

 

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku (15-950) przy ul. Słonimskiej 1, NIP  

9662117220,   REGON 050658640, reprezentowanym przez Renatę Frankowską – Dyrektora 

Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku  

 
a  
.................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................... 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 
.....................................................................................................................................................

zwanymi dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”, 

 

w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego (numer i nazwa 

postępowania), którego wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 

wyłączonego ze stosowania tejże ustawy, o następującej treści: 

  

 

Definicje 

W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie 
z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi dużą literą w celu podkreślenia, że są to pojęcia 
zdefiniowane: 

1) Umowa – niniejsza Umowa, wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, 
regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem; 

2) Strona – Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu; 
3) Strony – łącznie – Zamawiający i Wykonawca; 
4) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, wyłączając dni ustawowo wolne od 

pracy; 
5) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1360.). 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie, dostawa oraz montaż mebli do pomieszczeń 

biblioteki Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku. 
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2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy zawarty jest w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz 

załącznikach do niego. 

3. Ceny jednostkowe poszczególnych elementów wyposażenia zawierają wszelkie koszty 

realizacji danego elementu tj. jego wykonanie, dostarczenie do siedziby Zamawiającego 

oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

 

§ 2 

Oświadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe ani 

naprawcze, ani że nie ogłoszono upadłości lub nie otwarto postępowania naprawczego, 

ani że według najlepszej wiedzy Wykonawcy nie zachodzą przesłanki do wszczęcia 

takiego postępowania w stosunku do niego. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi 

informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach 

związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim 

personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację 

niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że meble, stanowiące przedmiot Umowy są fabrycznie nowe, 

odpowiedniej jakości i funkcjonalności – stosownie do wymagań wskazanych dla 

każdego asortymentu i są wolne od wad fizycznych oraz prawnych. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy:  

       1) może być stosowany w placówkach użyteczności publicznej; 

       2) wykonany jest według powszechnie obowiązujących norm. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej staranności, według          

     najnowszej wiedzy technicznej oraz obowiązujących norm, z użyciem odpowiedniej  

     jakości materiałów, tj. spełniających wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i  

     powszechnego stosowania, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie, transport, rozładunek, wniesienie, montaż  

     i ustawienie przedmiotu Umowy w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji Umowy dokona pomiaru pomieszczeń, w  

     których montowane będą meble stanowiące przedmiot Umowy, w celu weryfikacji  

    projektowanych wymiarów mebli i dostosowania ich do rzeczywistych wymiarów  

    pomieszczeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu Umowy na własny koszt i bez  

     fizycznych uszkodzeń.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy realizacji przedmiotu  

     Umowy. Wszelkie uszkodzenia (np. obicia, zarysowania ścian oraz drzwi) powstałe w  

     wyniku wykonania czynności związanych z montażem mebli Wykonawca usunie na    

     własny koszt. 
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6.  Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady nie kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający może  

     żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy, tj. dostawy i montażu mebli wolnych  

     od wad albo może odstąpić od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi  

     Wykonawca. 

7. Wykonawcę do chwili dostarczenia i zamontowania mebli obciąża niebezpieczeństwo  

     przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą i zgodnie z   

cenami jednostkowymi wyszczególnionymi w złożonej ofercie, wynosi .………….…………….. 

zł brutto, (słownie: …………………………………………….…….), w tym podatek ………...% VAT, tj. 

……………….…. . 

2. Należność z tytułu realizacji Umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy numer ……………………………….. w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.  

3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, 

Protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy. 

4. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy określonego w ust. 2 jest 

dopuszczalna za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego i wymaga sporządzenia 

Aneksu do Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 2 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. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę, będą 

dokonywane na rachunek Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności.  

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

bankowego Zamawiającego. 

8. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez jego podpisu. 

9. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać dane:  

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

Słonimska 1, NIP 9662117220, REGON 050658640, 

ODBIORCA: Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa – ZST, 15-879 

Białystok, ul. Stołeczna 21. 

10. Wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie 6 tygodni od dnia 

podpisania Umowy, tj. do dnia …………….….. 2022 r. 

11. Strony ustalają, że dostawa i montaż mebli będzie odbywać się w dni robocze od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.  



 

 4 

12. Wykonawca jest zobowiązany zamieścić na fakturze numer rachunku bankowego 

wskazany w ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 4. 

13. 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. 

14. Zamawiający oświadcza, że płatności za faktury wystawione przez Wykonawcę będą 

dokonywane na wskazany powyżej rachunek z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności. 

15. Datą dokonania zapłaty należności z faktury VAT będzie dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

16. Płatnikiem faktury będzie Miasto Białystok, ul. Słonimska 1,  15-950  Białystok, NIP: 966-

211-72-20, REGON: 050658640. 

17. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. 

 

§ 5  

Termin realizacji Umowy

1. Wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nastąpi w terminie 6 tygodni od dnia 

podpisania Umowy, tj. do dnia …………….…... 

2. Strony ustalają, że dostawa i montaż mebli będzie odbywać się w dni robocze od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.  

3. Terminy dostawy i montażu mebli zostaną uzgodnione przez Wykonawcę z 

Zamawiającym, z osobą uprawnioną do ich odbioru (wskazaną w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy) 

z zachowaniem terminu określonego w ust. 1 oraz spełnieniem przesłanek z ust. 4.  

4. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym i jakościowym 

elementów dostawy, sprawdzeniu zgodności parametrów technicznych, cech i  

funkcjonalności poszczególnych mebli z niniejszą Umową (parametrami określonymi w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia), stwierdzeniu ewentualnych braków i 

uszkodzeń mechanicznych. Dostarczenie przedmiotu Umowy kompletnego i bez 

uszkodzeń zostanie potwierdzone Protokołem odbioru (którego wzór stanowi Załącznik 

Nr 2 do Umowy), podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga, aby do Protokołu odbioru Wykonawca dołączył: 

1) dokumenty wymagane dla poszczególnych elementów wyposażenia, tj. w 

szczególności: certyfikaty/ atesty wytrzymałościowe wg wymaganych norm, itp.; 

2) karty gwarancyjne producenta mebli. 

 

Gwarancja i rękojmia  

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 2 letniej gwarancji na dostarczone meble.  
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2. Okres gwarancji liczy się od dnia przekazania przedmiotu zamówienia, tj. od dnia 

podpisania przez obie Strony, bez zastrzeżeń, Protokołu odbioru.   

3. Istnienie ewentualnych wad i uszkodzeń powinno być stwierdzone przez Zamawiającego  

w Protokole odbioru. 

4. Gwarancja będzie obejmować jakość wykonania i jakość użytych materiałów, a w tym: 

odbarwienie, łuszczenie się powierzchni, rozwarstwienie, wycieranie, wypaczenie, 

odkształcenie, pęknięcie materiałów, wadliwe działanie mechanizmów (zawiasów, 

szuflad, podnośników, zamków centralnych i prowadnic). Obejmować będzie również 

wady materiałów i ich wykonania (frontów, boków szafek, nadstawek, blatów, cokołów, 

wieńców górnych, ścian tylnych itp.).  

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń przedmiotu zamówienia będących wynikiem 

nieprawidłowego użytkowania przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego odebrania od Zamawiającego 

wadliwego elementu przedmiotu Umowy i dostarczenia naprawionego lub wolnego od 

wad na swój koszt i ryzyko. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na jego 

wysokość.  

8. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń  

z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu Umowy na podstawie obowiązujących 

przepisów Kodeksu cywilnego.  

9. W okresie gwarancji zgłoszenia usterek i wad fizycznych mebli przyjmowane będą 

mailem pod adresem: …………………..,  

10. Wykonawca powinien, w terminie 14 dni od zgłoszenia, udzielić odpowiedzi 

na reklamację, a po bezskutecznym upływie powyższego terminu reklamacja będzie 

uważana za uznaną w całości z obowiązkiem załatwienia jej zgodnie z żądaniem 

Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, iż czas naprawy gwarancyjnej wyniesie nie więcej niż 14 dni 

roboczych, licząc od dnia zgłoszenia. 

12. Wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną lub wymianą na sprzęt niewadliwy, 

w tym koszty związane z jego transportem, ponosi Wykonawca. 

13. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych 

napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

Zamawiający wskutek wady nie mógł ze sprzętu w sposób pełny korzystać.  

14. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  
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§ 6 

Kary pieniężne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych: 

1) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 3 ust. 1 umowy; 

2) w przypadku niedostarczenia przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 5 

ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego wskazanego w 

§ 3 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki. 

2. Ww. kary mogą zostać potrącone bez zgody Wykonawcy z wynagrodzenia 

przysługującego z wystawionej przez niego faktury VAT. 

3. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy wskazanego w § 3 ust. 1. 

4. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody poniesionej przez 

Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

5. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w dostarczeniu towaru może wyznaczyć 

Wykonawcy dodatkowy termin, nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.   

6. W przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty faktury, określonego w § 4 ust. 2 

Umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy 

dzień zwłoki. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy, przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Zamawiający, Wykonawcy przysługują od Zamawiającego kary 

umowne w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za wyjątkiem 

wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 1.  

8. Kwota naliczonych kar umownych może zostać potrącona z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę 

i do czego upoważnia Zamawiającego, bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

W sytuacji, gdy potrącenie kar umownych w powyższy sposób będzie niemożliwe, 

Zamawiający zachowuje prawo do podjęcia innych kroków prawnych w celu uzyskania 

należności z tytułu kar umownych, w tym dokonywania potrąceń z wynagrodzenia z 

innych tytułów i wierzytelności Wykonawcy. 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej 

i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.   

 

§ 8 

Przedstawiciele stron 

1. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej Umowy, upoważnione są 

następujące osoby:   

1) po stronie Zamawiającego: ……………………………………….. tel. ……………..………………… ; 

2) po stronie Wykonawcy: …………………………………………….. tel. ………………………………… . 

2. Wykonawca może dokonywać zmiany osób wskazanych w ust. 1 pkt 2 jedynie za  

       uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana ta nie wymagana podpisania Aneksu  

       do Umowy. 

2. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy 

pisemnej na adresy Stron wymienione w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany 

adresu, do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. 

3. W przypadku braku powiadomienia, o zmianie adresu, doręczenie korespondencji na 

adres wskazany w komparycji Umowy, wywiera przewidziane prawem skutki. 

 

§ 9 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom następujący zakres prac:  

1) ………………………………………………………………………………………………………………..………… 

(Zakres prac, nazwa podwykonawcy dane kontaktowe, przedstawiciele  podwykonawców); 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Zakres prac, nazwa podwykonawcy dane kontaktowe, przedstawiciele  podwykonawców). 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w 

odniesieniu do informacji, o których mowa w ust.1, a także przekazuje wymagane 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza  

powierzyć realizację prac. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

 

§ 10 

Zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwo danych osobowych 

1. Strony Umowy zobowiązują się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z 

wykonywaniem zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej Umowy, w 

szczególności informacji o stosowanych technicznych i organizacyjnych środkach 

bezpieczeństwa; 
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2) wykorzystywania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi 

przez Strony niniejszej Umowy; 

3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób 

otrzymujących informacje, w myśl postanowień pkt 1, nie ujawni tych informacji, ani 

ich źródła, zarówno w całości jak i w części, stronom trzecim, bez uzyskania 

uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej zgody Strony Umowy, od której pochodzą 

informacje; 

4) tego, iż w razie wątpliwości, w przedmiocie kwalifikacji określonych informacji, na 

potrzeby niniejszej Umowy, kwalifikować te informacje jako informacje chronione 

zapisami niniejszej Umowy; 

5) nie sporządzać kopii, ani jakiegokolwiek innego powielania, poza uzasadnionymi w 

prawie przypadkami, informacji otrzymanych i uzyskanych w związku z realizacją 

niniejszej Umowy; 

6) tego, iż przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych 

przez Wykonawcę od Zamawiającego, będących przedmiotem niniejszej Umowy, 

nastąpić może wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa i w zakresie określonym Umową; 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w trakcie czynności wykonywanych u Strony 

Umowy, o których Strona ta poinformowała; 

8) stosowania własnych środków technicznych i organizacyjnych, wobec pracowników 

własnych i podwykonawców, dopuszczonych do realizacji niniejszej Umowy, w celu 

dochowania tajemnicy informacji. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym nie ma zastosowania do : 

1) informacji ogólnie dostępnych i powszechnie znanych; 

2) informacji, na których ujawnienie Strona Umowy, od której pochodzą informacje, 

wyraziła wyraźną zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności; 

3) informacji uzyskanych przez Stronę Umowy od osób trzecich, o ile takie ujawnienie 

przez osobę trzecią nie stanowi naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa lub zobowiązań zaciągniętych przez te osoby. Strony Umowy zobowiązane są 

do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych od osób trzecich, które zostały 

mu udostępnione z naruszeniem wymogów określonych w zdaniu poprzednim; 

4) udostępniania informacji na rzecz podmiotów uprawnionych, o ile obowiązek 

udostępniania tych informacji na rzecz tych podmiotów wynika z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

3. Strony Umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną 

wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 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 2016 r. ze zm.). 
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4. W ramach realizacji Umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, 

ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi Stron Umowy oraz osób biorących 

udział przy realizacji Umowy. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko na podstawie podpisanego przez 

Strony Aneksu.  

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

Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.   

4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną 

poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

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 2001r. o dostępie do informacji publicznej  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 902). 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. Integralną część Umowy stanowią:  

1) Załącznik  Nr 1 – Oferta Wykonawcy; 

2) Załącznik  Nr 2 - Protokół odbioru. 

 

         ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 2 do Umowy 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU /WZÓR/ 

 

z dnia ………………… 

dotyczący wyposażenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (numer, 

nazwa) 

 

1. Osoby biorące udział w przeprowadzeniu odbioru: 

a) ze strony Zamawiającego: 

1) ..................................................................................................................................  

2) ..................................................................................................................................  

b) ze strony Wykonawcy: 

1) ..................................................................................................................................  

2) ..................................................................................................................................  

2. Przedmiotem odbioru jest wyposażenie wyszczególnione w ogłoszeniu o zamówieniu nr………… . 

3. Ustalenia dotyczące wyników odbioru.: 

a) ........................................................................................................................................  

Dostawa wyposażenia została zrealizowana w pełnym zakresie / w niepełnym zakresie /  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

b) Zamawiający wskazuje następujące rozbieżności w stosunku do przedmiotu Umowy: 

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

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

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

c) ........................................................................................................................................  

Zamawiający wskazuje następujące wady i usterki w przedmiocie odbioru: 

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

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

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

4. Termin usunięcia wad i usterek wymienionych w ust. 3 lit. c ustala się na: 

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

5.  Zamawiający warunkuje odbiór dostawy, stanowiącej przedmiot Umowy, usunięciem wad 

i usterek wymienionych w ust. 3 lit. c. Usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone  

podpisaniem przez Zamawiającego protokołu odbioru usterek.  
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6.  Niniejszy protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

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

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


