
 Załącznik nr 8 do SIWZ 

Wzór umowy 

  

UMOWA Nr ……………../2018 

zawarta w dniu  ………………. r. w Barzkowicach 

 

pomiędzy: 

 

Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,                             

73-134 Barzkowice 2, NIP 854-00-16-836, REGON 001047305,  

reprezentowanym przez: Dyrektora – Adama Kalinowskiego,  

zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”,  

a  

Firma, adres, NIP, Regon, KRS, reprezentowany przez ….. 

 

zwanym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej każda z osobna „Stroną” i razem „Stronami”, 

 

o następującej treści.: 

 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr FK.251.6.2018.BO na 

dostawę mebli hotelowych – Część I  /  biurowych Część II *  na potrzeby 

Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z późn. zm.), dalej „Pzp”. 

 

§ 1  

Przedmiotem Umowy jest dostawa mebli hotelowych – Część I  /  biurowych Część II,* 

na potrzeby Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, zgodnie 

z ofertą Wykonawcy z dnia ……………………… (załącznik nr 1 do Umowy) oraz na 

warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ – załącznik nr 

2 do Umowy). Oferta i SIWZ stanowią integralną część Umowy. 

 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje i 

umiejętności, wiedzę oraz  środki finansowe do  realizacji przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot Umowy na własny koszt i ryzyko. 

3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach umowy należy również rozładunek w miejscu 

dostawy oraz wniesienie, złożenie i montaż mebli w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

4. Termin realizacji dostawy nastąpi nie później niż do dnia 18.12.2018 r. 

5. Miejscem dostawy będzie ………………………. 

6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy e-mailem lub faksem 

(wskazane w § 8 pkt. 1 Umowy), przynajmniej na 3 dni przed jej wykonaniem.  

7. Dostawa i montaż będą realizowane w dni robocze, w godzinach 8-15. Przez dni robocze 

należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy na terenie RP. 

8. Z czynności odbioru każdorazowo zostanie spisany stosowny protokół odbioru.  

9. Terminem zakończenia realizacji umowy jest dzień podpisania ostatniego* protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń. Protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany /Łączne 

zestawienie protokołów odbioru przedmiotu umowy w całości, podpisane* przez Strony bez 

zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.  
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§ 3 

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy 

wynosi …………………. zł netto plus podatek w obowiązującej stawce ………..%, co 

daje kwotę brutto …………………… zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w 

związku z realizacją przedmiotu umowy i z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy żadne 

inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie należności 

publicznoprawne, jak i wszystkie koszty (m.in. transportu, wniesienia, montażu i inne) jakie 

powstaną w związku z realizacją niniejszej umowy i nie ulega zmianie. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone w terminie 21 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych mu od  

Zamawiającego bez jego uprzedniej, pisemnej zgody pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. 

 

§ 4 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. - miesięcznej gwarancji na przedmiot 

Umowy. 

2. Okres gwarancji liczony jest od daty zakończenia realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 

ust. 9, a w przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru, po podpisaniu protokołu 

ich usunięcia. 

3. W okresie gwarancji czas skutecznego usunięcia wady wynosi do 14 dni od daty zgłoszenia. 

Przez usunięcie wady rozumie się całkowite przywrócenie wszystkich funkcjonalności 

elementu, w którym wada została stwierdzona. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany mebli na nowe w przypadku trzykrotnego 

usuwania ich wady w okresie gwarancji, w przypadku gdy w dalszym ciągu będzie 

wykazywało wady. 

5. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi. 

6. W przypadku usunięcia wady elementu dostarczonego zgodnie z niniejszą umową w 

okresie gwarancji, okres gwarancji na naprawiany element ulega przedłużeniu o czas 

naprawy. 

 

§ 5 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy są kary umowne. 

2. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych, a Wykonawca jest 

zobowiązany do ich zapłaty, w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy choćby rozpoczęty dzień 

opóźnienia w dostawie, po terminie o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy;  

2) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających 

Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia.  

4. Kary umowne będą płatne na podstawie not księgowych wystawionych przez 

Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty ich doręczenia Wykonawcy. 
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5. Kary umowne nie pozbawiają Zamawiającego prawa do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy kara umowna nie pokryje 

wyrządzonej szkody. 

§ 6 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca z przyczyn 

zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w 

wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego. 

2. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy po terminie, o którym mowa w § 2 ust. 

4, przekraczającej 7 dni, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do 

wykonania przedmiotu Umowy, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, a w 

przypadku bezskutecznego upływu tego terminu lub gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu 

Umowy przekroczy 14 dni, Zamawiający może od Umowy odstąpić oraz żądać kary 

umownej z tytułu odstąpienia. 

3. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z 

chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

§ 7 

1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do Umowy za zgodą Zamawiającego. 

2. Zmiany Umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu 

art. 140 ust. 3 Pzp, stanowiącego że Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej 

poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 

1) zmiany w kolejności i terminach dostawy wymuszone: 

a) okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć, 

b) inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością 

wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ, 

c) przez siłę wyższą, tj. okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w 

trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w 

szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, 

intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia 

radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub 

strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po podpisaniu niniejszej 

Umowy; 

2) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od 

towarów i usług VAT; 

3) za uprzednią zgodą Zamawiającego, zmiany mebli wskazanych w ofercie, jeżeli 

zaproponowany mebel nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego 

produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany mebel spełni wymagania określone w 

SIWZ i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy. 

5. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga wprowadzenia aneksu do Umowy, w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Przedstawicielami Stron upoważnionymi do kontaktów w trakcie realizacji umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: Barbara Brygman, tel. 91 479 40 46, fax: 91 561 37 91, 

 e-mail: administracja.barzkowice@home.pl.  

2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………..  
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§ 9 

1. Integralną część Umowy stanowią wymienione w jej treści załączniki. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz Pzp. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową Strony poddają pod 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego według siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza Umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 t.j. z 

późn. zm.) oraz podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 

dotyczących Zamawiającego, otrzymanych bądź uzyskanych w związku z wykonaniem 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.  

6. Wykonawca odpowiada za dochowanie tajemnicy, o której mowa w ust. 5 również przez 

osoby i podmioty, którymi posługuje się wykonując obowiązki wynikające z niniejszej 

Umowy. 

7. Udostępnianie informacji otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, może 

nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów 

obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą Umową.  

 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

  

  

 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

* Będzie wykreślone w zależności od wybranej części zamówienia. 

 


