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U M O W A    N R  .................... 

 

 

W dniu ........................................... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : 

 

Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza –  Andrzeja Kasiurę  

 

zwaną dalej „Zamawiającym” z siedzibą w : Krapkowicach ul. 3-go Maja 17, 47-303 Krapkowice 

 

a  ........................................................................................................................................  

 

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

 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

wspólnie zwanych „Stronami”, 

 

 została zawarta umowa następującej treści : 

 

 

W rezultacie wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 ze zm.), zawiera się umowę następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot i sposób wykonania umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania mebli biurowych na wymiar, zgodnie z 

rysunkami stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy oraz opisem szczegółowym, stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy oraz ich dostawy i montaŜu do siedziby Zamawiającego w 

Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21 (do trzech pokoi na parterze).  
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2. Wykonawca moŜe wykonać przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy wskazanego 

w ofercie lub innego podwykonawcy - za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca 

ponosić będzie odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za 

działanie lub zaniechanie własne. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z jej 

postanowieniami oraz przepisami bhp. 

4. Wykonawca zobowiązuj się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do trzech 

tygodni od dnia zawarcia umowy.  

§ 2 

Osoby upowaŜnione do kontaktów  

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy oraz do sprawowania 

nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy Wykonawca upowaŜnia: 

 

………………………………… – tel. …………………. e-mail: …………………….. 

2. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy oraz do sprawowania 

nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy Zamawiający upowaŜnia:  

 

………………………………… – tel. …………………. e-mail: …………………….. 

………………………………… – tel. …………………. e-mail: …………………….. 

 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje poprzez e-mailowe powiadomienie 

drugiej Strony i nie wymaga sporządzenia aneksu. 

 

§ 3 

Wartość umowy i warunki płatności 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto : 

………………………. PLN; słownie: ……………………………. PLN, zgodnie ze złoŜoną 

ofertą stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.  

2. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury/rachunku wystawionego po protokolarnym 

bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, przelewem na rachunek bankowy wskazany na 
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fakturze/rachunku, w terminie do 14 dni od daty wpływu faktury/rachunku do siedziby 

Zamawiającego.   

3. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę, najpóźniej 

przed podpisaniem protokołu odbioru, na Fotel F1, krzesła Kr1, Kr2 i Kr3 - certyfikatu 

zgodności wykonania z normami PN –EN 1335-1 2004 i PN-EN 1335-2 2004 oraz na 

tkaniny wszystkich krzeseł - atesty na trudnozapalność wg EN-1021-1 i EN-1-21-2 oraz 

na ścieralność, nie mniejszą niŜ 80.000 cykli wg metody Martindale'a  wg EN ISO 12947-

2, a takŜe atest higieniczny E1 – na płyty meblowe i  certyfikat na gęstość płyt meblowych 

w oparciu o PN-EN 323:1999, nie mniejszą niŜ 640 kg/m3. 

 

4. Fakturę/rachunek Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie po dokonaniu 

protokólarnego odbioru przedmiotu umowy. 

5. W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminom płatności, określonym w ust. 2, 

Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe, za kaŜdy dzień zwłoki.  

6. Za dzień zapłaty uwaŜać się będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać fakturę/rachunek, których płatnikiem będzie: 

 

Gmina Krapkowice 

Ul. 3 Maja 17 

47-303 Krapkowice 

NIP: 1990012987 

 

 

§4 

Kary umowne i odszkodowania 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

     1.1  z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleŜnych 

            od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy; 

     1.2  z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, 

            w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy; 



Nr spraw: PiRG.271.1.18.2012 Wykonanie, dostawa i montaŜ mebli biurowych i mebli do archiwum –     
                                              cz.II 
 

Załącznik nr 8a do SIWZ 
 
 
 

 

2.  Za kaŜdy dzień opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy, 

     Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł, licząc od dnia       

następnego po upływie uzgodnionego terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 1 ust. 4 umowy  

3.  W przypadku nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci     

Zamawiającemu karę umowną w wysokości w 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 

1 umowy za kaŜdy dzień aŜ do usunięcia usterek, jednakŜe nie więcej niŜ 50% umownego 

wynagrodzenia.    

4.  Strony ustalają, Ŝe naliczone kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą zostać 

     potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy (rachunku/faktury VAT) lub zostanie 

     wystawiona nota obciąŜeniowa. 

5.  W przypadku wystąpienia szkody w rozmiarach przekraczających wysokość zastrzeŜonych       

      w umowie kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 5 

Warunki gwarancji  

 

Wykonawca udziela rękojmi na okres 12 miesięcy  i 24-miesięcznej gwarancji na wykonany 

przedmiot umowy, na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym, stanowiącym 

załącznik nr 4 do umowy.  

 

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, jeŜeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące,  Ŝe wykonanie 

umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy moŜe nastąpić w tym przypadku w terminie 30 

dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Odstąpienie umowy wymaga dla swej waŜności zachowania formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 
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§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą  

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową maja zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego jeśli przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.  

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,  trzy dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

      ZAMAWIAJ ACY:                                                                                        WYKONAWCA: 

 

 

 

………………………..                                                                                    …………………………..    
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Dokument Gwarancyjny 

 

Dot. „Wykonania, dostawy i monta Ŝu mebli biurowych i mebli do archiwum- czII” 
 
 

Zadanie nr 1: 
 

 
Wykonanie, dostawa i monta Ŝ mebli biurowych 

 
Zadanie zostało wykonane na podstawie umowy Nr PiRG……...2012 z dnia ,……. 2012r.   

 

Data wystawienia dokumentu gwarancyjnego:………. 2012r.  

Wykonawca :…………………………………………      udziela gwarancji na przedmiot umowy,   

Zamawiającemu: Gminie Krapkowice ul. 3 Maja 17; 47-303 Krapkowice, reprezentowanej 

przez Burmistrza – Andrzeja Kasiurę  

 

WARUNKI GWARANCJI 

 

1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w 

wykonanych meblach. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego 

usunięcia wad fizycznych.  

2. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru mebli.  

3. Wykonawca udziela rękojmi na okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru.  

4. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy wykonanych i dostarczonych mebli.  

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia serwis techniczny i nie moŜe 

odmówić wymiany niesprawnego elementu na nowy, w przypadku, gdy jego naprawa nie 

gwarantuje prawidłowego uŜytkowania mebli, zgodnego z jego przeznaczeniem.  

6. W przypadku max. 3 napraw gwarancyjnych tego samego egzemplarza mebli Wykonawca 

będzie zobowiązany do wymiany na nowy mebel wolny od wad. Czas gwarancji na nowy 

mebel liczony jest od nowa od dnia dostarczenia do Zamawiającego.  

6. W przypadku zgłoszenia konieczności naprawy któregokolwiek z dostarczonych mebli, 

Wykonawca zobowiązany jest stawić się w miejscu uŜywania mebli w ciągu 48 godzin licząc 
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od momentu przyjęcia zgłoszenia i przystąpić do czynności zmierzających do usunięcia 

wady/usterki. Wykonanie naprawy powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych.  

7.Koszty dojazdu do i z miejsca uŜytkowania mebli lub przewóz uszkodzonych mebli do i po 

naprawie obciąŜają Wykonawcę w okresie gwarancyjnym. Transport uszkodzonych  

mebli, zapewnia Wykonawca.  

8. Strony dopuszczają moŜliwość dostarczenia sprzętu wymagającego naprawy za 

pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi przewozowe na koszt i ryzyko gwaranta.  

9. W okresie gwarancyjnym wymiana wadliwych mebli na pełnowartościowe winna się odbyć 

w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Wykonawca pokrywa wszelkie 

koszty związane z wymianą mebli.  

10. W przypadku naprawy mebli, termin gwarancji oraz rękojmi o których mowa w ust. 2 i ust. 

3 ulega przedłuŜeniu o czas pozostawania mebli w naprawie. W przypadku naprawy 

wiąŜącej się z wymianą elementu, termin gwarancji i rękojmi na wymienione elementy równy 

jest okresom, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 i rozpoczyna swój bieg od daty wymiany 

elementu. 

 

 

 

Wykonawca (gwarant) 

 

 

……………………………. 


