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-  Wzór umowy -  

UMOWA n r....... /2020/IG

zawarta w dniu...................... 2020 r. w Mielcu pomiędzy:

POWIATEM MIELECKIM, NIP: 817-19-80-506, Regon 690581442 z siedzibą w Mielcu, 

ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec,

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Mieleckiego ...
Zwanym dalej „Zamawiającym” 
a...............................................

reprezentowanym przez:

zwanym dalej "Wykonawcą",
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonego na postawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w przedmiocie: „Dostawa i montaż mebli na 

potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu", dokonał wyboru oferty Wykonawcy.

Strony uzgadniają, co następuje:

§1
1. Przedmiotem umowy jest:

Część nr 1: wytworzenie i dostawa mebli biurowych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b wraz z ich transportem, rozmieszczeniem 

i montażem w asortymencie i ilości szczegółowo opisanej w załączniku nr ... do Umowy.

/

Część nr 2: dostawa foteli biurowych* na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego 
w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b wraz z ich transportem, rozmieszczeniem i montażem 

w asortymencie i ilości szczegółowo opisanej w załączniku nr . . . do Umowy.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z niniejszą Umową, Zapytaniem ofertowym oraz 

ofertą Wykonawcy z dnia...
3. Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do dokonania 

odpowiednich pomiarów w pomieszczeniach Zamawiającego oraz przedstawienia 
Zamawiającemu do akceptacji próbek i kolorów oklein poszczególnych mebli
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biurowych/wzorników z kolorami tapicerki foteli biurowych* oraz zdjęć lub rysunków 

proponowanych do dostawy mebli.
4. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami 

osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa.

* Zapisy ust. 1 i ust. 3 zostaną doprecyzowane w zależności od tego, w której z Części postępowania 

zostanie wybrana oferta Wykonawcy.

§2
1. Przedmiot umowy zostanie dostarczany na koszt Wykonawcy, własnym transportem do Siedziby 

Starostwa Powiatowego w Mielcu ul. Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec do pokoi wskazanych przez 

Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Przedmiotu umowy w maksymalnym terminie:

1) 14 dni od podpisania umowy w zakresie wytworzenia, dostawy, transportu, rozmieszczenia i

montażu mebli biurowych, obejmującego następujący asortyment:

a) Biurka narożne -  2 sztuki;

2) do dnia 31.04.2020 r. w zakresie wytworzenia, dostawy, transportu, rozmieszczenia i montażu 

mebli biurowych, obejmującego następujący asortyment:

a) Drzwi przesuwne,

b) Biurko z dostawką,

c) Komoda -  2 sztuki

d) Szafka*;

3) do dnia 31.04.2020 roku w zakresie dostawy, transportu i montażu 3 sztuk foteli biurowych*.

* Zapisy zostaną doprecyzowane w zależności od tego, w której z Części postępowania zostanie 

wybrana oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać umowę z najwyższą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość 

wykonania umowy.
4. Odbiór mebli i wyposażenia będącego Przedmiotem umowy przez przedstawicieli 

Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołów odbioru. Zamawiający może odmówić odbioru 

i podpisania protokołu odbioru, jeżeli:

1) przedmiot umowy jest niezgodny z umową oraz załącznikami do niniejszej umowy, lub

2) przedmiot umowy jest uszkodzony albo niekompletny, lub

3) Zamawiający stwierdził inne wady przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej 
na dwa dni przed terminem dostawy.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca dostarczył Przedmiot umowy 
niezgodny z opisem, niekompletny lub posiadający ślady zewnętrznego uszkodzenia, 

Zamawiający odmówi jego odbioru, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy 

odbioru i wezwie Wykonawcę do dostarczenia Przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami



Załącznik nr 8
do zapytania ofertowego

WA.272.2.25.2020. MM

określonym w Zapytaniu ofertowym, kompletnego i wolnego od wad wyznaczając mu w tym celu 

nowy termin.

§3
1. Zgodnie z Formularzem cenowym, będącym częścią oferty Wykonawcy (Załącznik nr ... do

Umowy) za Przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę ...... zł brutto

(słownie......złotych) -  cena ofertowa brutto, na którą to kwotę składają się kwota......  zł netto

(słownie......złotych) i podatek .... % VAT w wysokości ... zł (słownie: ... złotych).
2. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. Ceny jednostkowe 

podane przez Wykonawcę będą wiążące w okresie obowiązywania umowy.

3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie obejmują wszystkie koszty związane 

z realizacją Przedmiotu umowy, w szczególności opłaty i podatki niezbędne do wykonania 
Przedmiotu umowy, w tym podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 

sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług, koszty materiałów, koszt 

opakowania, transportu wraz z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 

koszt montażu.
4. Rachunek wykonawcy wskazany na fakturze musi być zgodny z rachunkiem umieszczonym 

w elektronicznym wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 

11 marca 2004 r. (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 106) tzw. Białej liście podatników VAT.

§4
1. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, której podstawą będzie zaakceptowany pisemnie przez przedstawicieli 

Zamawiającego protokół odbioru końcowego.

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę pisemną 

pod rygorem nieważności.

§5
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji 

Przedmiotu umowy od daty odbioru końcowego, na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie oraz Kodeksie Cywilnym.
2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 

najpóźniej w dacie odbioru końcowego. W razie niewydania przez Wykonawcę odrębnego 

dokumentu gwarancyjnego, niniejszą Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny.
3. Za wady uznaje się jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Przedmiocie umowy, lub 

w jakimkolwiek jego elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości Przedmiotu umowy; obniżenie stopnia 

użyteczności Przedmiotu umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w Przedmiocie umowy. 
Za wadę uznaje się również sytuację, w której Przedmiot umowy w chwili wydania
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Zamawiającemu nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby 

trzeciej.
4. Wykonawca, zgodnie ze złożoną Ofertą udziela Zamawiającemu na Przedmiot umowy gwarancji 

jakości na okres 24 miesięcy (w zakresie Części nr 1) /  36 miesięcy (w zakresie Części nr 2)*, 

licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.
* Zapisy zostaną doprecyzowane w zależności od tego, w której z Części postępowania zostanie

wybrana oferta Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 

Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego 

terminu nie krótszego niż 5 dni.
6. Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do nieodpłatnego 

usuwania wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych Wykonawcy w okresie 

gwarancji. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Naprawy będą wykonywane przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Zgłoszenia będą przekazywane przez Zamawiającego telefonicznie, pocztą elektroniczną, faxem 

lub pisemnie.
8. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza miejscem wskazanym przez 

Zamawiającego, Wykonawca odbierze Przedmiot umowy od Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązuje się do odebrania i dostarczenia Przedmiotu umowy na własny koszt.

9. Wykonawca przystąpi i dokona naprawy towaru stanowiącego przedmiot umowy w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia.

10. Czasu naprawy nie wlicza się do okresu gwarancji. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy 

Przedmiotu umowy.

11. Jeżeli zgłoszonej wady nie można usunąć Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany 
Przedmiotu umowy lub jego części na nowe o takich samych lub wyższych parametrach 
technicznych, uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku wymiany okres gwarancji biegnie na 
nowo i liczony jest od daty odbioru nowego Przedmiotu umowy.

12. Ryzyko utraty gwarancji jakości udzielonej przez producenta wskutek napraw przeprowadzonych 
przez Wykonawcę niezgodnie z wymaganiami producenta ponosi Wykonawca.

13. Udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania całego Przedmiotu umowy, bez 
korzystania z udziału podwykonawców.

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia 

i zaniedbania każdego Podwykonawcy tak jak za własne działania, zaniedbania zaniechania, 
uchybienia.
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3. W przypadku, gdy Wykonawca zalega z zapłatą wynagrodzeń na rzecz podwykonawców 

w ramach przedmiotowej umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłaty 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do chwili uregulowania przez niego wynagrodzenia wobec 
podwykonawców.

§7
1. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialności z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy.

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy w skutek okoliczności za które 

odpowiada Wykonawca - w wysokości 20 % ceny ofertowej brutto.

2) za niedostarczenie Przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w § 2 ust. 2

pkt......Umowy w wysokości 0,5 % ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy za każdy

rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) za nieusunięcie wad Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 9 Umowy 

w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wystawionej przez 

Zamawiającego noty obciążeniowej.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, na co przez podpisanie umowy Wykonawca wyraża zgodę.

§8
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, gdy:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy 
w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach,
2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, 

uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

3) Wykonawca dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego,

4) suma naliczonych kar umownych przekroczyła 30 % ceny ofertowej brutto.
2. 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.

§ 9
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1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego pisemnego 
powiadamiania się o zmianach dotyczących danych kontaktowych, w tym adresów.

2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest

3. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy jest

§ 10
1. Zmiana postanowień umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.
2. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi 

właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1145 ze zm.).

§11
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.
3. Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną cześć są:

Załącznik nr 1 - .................

Załącznik n r .... - Formularz ofertowy


