
 

 

Załącznik Nr 7  do SIWZ 

         

UMOWA – WZÓR 

zawarta w dniu  ............... r. w Mosinie, pomiędzy Gminą Mosina – Urząd Miejski 

w Mosinie, z siedzibą w Mosinie, Pl. 20 Października 1, o nr NIP 7773154370 

reprezentowaną przez:  

Burmistrza Gminy – Przemysława Mielocha 

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Marii Borowiak      

zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”   

a  

 

( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

...................................................................., z siedzibą w …………………….., kod pocztowy 

…………….. przy ulicy ……………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzącego przez Sąd Rejonowy……………........   ………… Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………….. …..,  NIP 

…………………….. zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

-  ……………………………………………. 

-  ……………………………………………. 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEiDG) 

(imię i nazwisko) ……………………………………………………………., przedsiębiorcą 

działającym pod firmą ……………………………………………. z siedzibą 

w ……………………… w …………………………………….. przy ulicy 

…………………………………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, NIP …………………PESEL………………. zwanym w treści 

umowy „Wykonawcą”. 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o nr …………….. i wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 

przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” – o następującej treści: 

 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, dostarczyć i 

zamontowaćmeble oraz wyposażenie szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do umowy, 

do nowowybudowanej części Szkoły Podstawowej w Czapurach, ul……………., 

……………… Czapury oraz w załączniku nr 2 do umowy zawierającym wizualizację 

przedmiotu zamówienia zgodną z oczekiwaniami Zamawiającego.  

2. Meble należy rozmieścić i zamontować zgodnie z ustaleniami z dyrektorem placówki, 

które należy przeprowadzić  po podpisaniu umowy.  

 

§ 2 

 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie: (nie dłuższym niż do 30 dni) do 

…… dni od daty podpisania Umowy. 



 

 

2. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonania zadania.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, w pełnej 

zgodności z technologią i instrukcjami producentów i dostawców materiałów oraz 

postanowieniami  niniejszej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczone w ramach realizacji umowy wyposażenie jest 

fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni sprawne technicznie, wolne od wad, nie 

powystawowe i gotowe do użycia. Oferowany towar spełnia wymogi bezpieczeństwa 

wynikające z obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów w 

tym zakresie oraz posiada wymagane prawem atesty PZH, deklaracje zgodności i 

certyfikaty CE.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania 

osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy.  

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu 

umowy oraz odpowiedzialność za utratę, braki w kompletowaniu lub uszkodzenie 

towaru do czasu odbioru przez Zamawiającego.  

7. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest również do: 

a) pełnego ubezpieczenia mebli i wyposażenia do czasu ich formalnego odbioru przez 

Zamawiającego, tj. podpisania Protokołu odbioru końcowego,   

b) zapewnienia odpowiedniego opakowania mebli i wyposażenia, to jest takiego 

opakowania mebli i wyposażenia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do 

uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości, w trakcie transportu do miejsca Dostawy, 

c) prawidłowego oznakowania opakowań mebli, to jest oznakowania zawierającego 

szczegółowy opis miejsca Dostawy określony w następujący sposób: sala….., 

d) usunięcia na własny koszt i we własnym zakresie wszystkich elementów 

pozostałych po Dostawie mebli oraz wykonanych usługach montażu, w 

szczególności m.in. wszelkich opakowań, palet, elementów wadliwych, odpadów i 

innych, pozostawienia pomieszczenia dostawy oraz drogi transportu (m.in. ciąg 

komunikacyjny, windy, rampa wyładowcza itp.) w stanie nie gorszym niż zastany 

przed montażem mebli i wyposażenia, 

e) świadczenia usług serwisu gwarancyjnego mebli na zasadach określonych Umowie. 

 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca dostarczy i  zamontuje  wymagane wyposażenie  w pomieszczeniach nowo 

wybudowanej części szkoły w Czapurach. 
2. Dostawa wyposażenia i montażu mebli musi się odbyć w dzień roboczy w godzinach 

wskazanych przez Zamawiającego i w obecności jego przedstawicieli. 

3. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego telefonicznie 

lub mailem rzeczywisty termin dostawy wyposażenia co najmniej na dwa dni przed 

planowanym terminem dostawy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy 

przeprowadzenia powyższych czynności w przypadku braku wcześniejszego uzgodnienia 

terminu dostawy.  

4. Wykonawca zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy do 

pomieszczeń budynku szkoły w miejsca wskazane przez dyrektora szkoły. 

5. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in. transport, 

wniesienie,rozmieszczenie, montaż, wywóz opakowań), pokrywa Wykonawca. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w chwili dostawy przekazać dokumenty świadczące o tym,               

że oferowane meble są dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają wszelkie 



 

 

wymagane  przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i zaświadczenia,  

deklaracje zgodności, itp. oraz spełniają wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi 

w zakresie norm bezpieczeństwa. 

7. Protokół odbioru końcowego powinien zawierać między innymi: 

a) dokumentację techniczną oferowanych mebli oraz atesty i zaświadczenia, certyfikaty, 

b) karty gwarancyjne, 

c) instrukcje obsługi i konserwacji. 

8. Za dostarczone meble i wyposażenie odpowiada Wykonawca do czasu protokolarnego 

odbioru zrealizowanego całego zamówienia przez Zamawiającego. 

9. Odbiór końcowy realizacji zadania oznacza początek okresu gwarancji. 

 

 

§ 4 

 

1. Meble i wyposażenie dostarczone w ramach realizacji umowy będzie fabrycznie nowe, nie 

używane wcześniej w innych obiektach. 

2. Przekazanie przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie Protokołu odbioru 

końcowego. 

3. Jeżeli odbiór nie zakończył się wynikiem pozytywnym, Zamawiający wyspecyfikuje listę 

wad i uwag w terminie do 5 (słownie: pięć) dni roboczych, podpisaną przez swojego 

przedstawiciela, o którym mowa w § 9, które Wykonawca usunie w terminie do 5 (słownie: 

pięciu) dni roboczych od dnia sporządzenia listy wad, a w przypadku skomplikowania 

procedury usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
4. Po usunięciu wad i usterek oraz pozytywnym zakończeniu odbioru Strony sporządzą ponowny 

Protokół odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.   

5. W przypadku, gdy odbiór zakończył się wynikiem pozytywnym Protokół Odbioru 

Końcowego będzie podstawą do wystawienia faktury.  

6. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z dostarczonym przedmiotem zamówienia 

dokumenty gwarancyjne. 

7. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 36 m-cy od daty odbioru uwidocznionej w 

Protokole odbioru końcowego, chyba że producent dostarczonego przedmiotu umowy 

udziela dłuższej gwarancji – wówczas obowiązuje termin określony w gwarancji 

producenta. Gwarancja producenta udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. 

Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzą załączone przez 

Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości – jeżeli dotyczą. Zamawiającemu 

przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z 

rękojmi lub gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy 

stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 kodeksu cywilnego.  

8. Wykonawca oświadcza, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady jest równa okresowi 

udzielonej gwarancji. 

9. W przypadku uszkodzenia lub usterki dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego mebla i wyposażenia lub części na 

nowy wolny od wad. 
10. Naprawy będą w miarę możliwości świadczone w miejscu użytkowania przedmiotu 

umowy. Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na usunięcie wad 

przedmiotu umowy poza miejscem użytkowania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że 

koszty transportu do miejsca wskazanego przez Wykonawcę i dostarczenia ich po naprawie 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, ponosi Wykonawca. Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić wyposażenie zamienne na czas naprawy trwającej dłużej niż 2 

dni.   



 

 

11. Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia umownego serwis gwarancyjny 

przedmiotu umowy z odbiorem niesprawnego mebla i wyposażenia przez Wykonawcę i 

dostarczeniem go po naprawie do placówki oświatowej o której mowa w § 1 ust. 1. 

Naprawy realizowane będą w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia awarii przez Odbiorcę. 

Czas dostępności serwisu – 5 dni w tygodniu w godz. 8:00 – 15:00 . Zgłoszenie reklamacji 

nastąpi telefonicznie lub faksem.  

12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy lub wymiany.   

13. Okres gwarancji wymienionego nowego egzemplarza zaczyna swój bieg od daty 

dostarczenia go do  Zamawiajecego, co będzie potwierdzone protokołem odbioru.  

14. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad przedmiotu umowy, 

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych i powstałych 

po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

15. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń 

wynikłych z tytułu nienależytego wykonania umowy na podstawie obowiązujących 

przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.  

16. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 

okresu rękojmi i gwarancji.  

 

§ 5 

 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: .......................................... PLN brutto (słownie: 

.............................................złotych), w tym stawka należnego podatku VAT.  

2. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją 

przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 (w tym min. transport i wniesienie do 

pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, montaż, wywóz odpadów i opakowań). 

3. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych 

polskich PLN. 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy, w terminie 

do 21 dni od daty złożenia przez Wykonawcę, następujących dokumentów: 

a) prawidłowo wystawionej Faktury VAT, 

b) Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez obie strony umowy 

w tym upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

2 Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy nr 

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

4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu 

umowy określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 

1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 



 

 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w 

wysokości 10% wartości przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1 umowy, 

d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy -w 

wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 1, 

2. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody.  

 

§ 8 

 

(Paragraf 8 będzie miał zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca będzie realizował 

zamówienie przy udziale podwykonawców) 

 

1. Zakres zamówienia, który Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: 

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

b) ....................................................................................................................................... 

2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 

dostawców oraz podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w 

takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.  

4. Na zadania wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 

5. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca wyznacza do kontaktu ...................................... telefon służbowy nr 

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

2. Zamawiający wyznacza do kontaktu: ................................ telefon służbowy nr 

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

3. Każda ze Stron wyznaczy osoby odpowiedzialne za dokonanie odbioru mebli i 

wyposażenia. 

4. Wykonawca uzgodni planowany termin Dostawy mebli i wyposażenia (data i godzina) z 

przedstawicielem Zamawiającego w sposób określony w § 3 ust. 3.   

5. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie 

jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron. 

 

§ 10 

 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

zawartej Umowy na podstawie określonych poniżej warunków: 

1) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, a mających 

istotny wpływ na realizację umowy, a szczególności zmiany stawki podatku od 

towarów i usług,  

2) zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji działania siły wyższej mającej 

bezpośredni wpływ na prawa i obowiązki Stron umowy. Termin wykonania 

zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający opóźnieniu z tego powodu. 

Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej 

zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu 

i ustaniu, 



 

 

3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności zależnych od 

Zamawiającego lub osób (podmiotów) trzecich - termin wykonania umowy może ulec 

zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonania umowy z tego 

powodu – jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu 

wykonania umowy.   

4) zmiany asortymentu określonego w ofercie wykonawcy na inny (z zastrzeżeniem nie 

wyższej ceny), spełniający wszystkie wymagania określone w SIWZ i posiadający 

jakość i parametry użytkowe (w tym koszty eksploatacji) takie same lub lepsze jak 

towar wskazany w ofercie wykonawcy, przy czym zmiana taka może nastąpić jedynie 

w sytuacji zaprzestania produkcji lub długotrwałej niedostępności asortymentu 

wskazanego ofercie wykonawcy, albo uznania przez producenta za przestarzały, co 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać przedstawiając Zamawiającemu stosowne 

dowody. 

5) zmiany asortymentu określonego w ofercie wykonawcy na inny (z zastrzeżeniem nie 

wyższej ceny), spełniający wszystkie wymagania określone w SIWZ i posiadający 

jakość i parametry użytkowe (w tym koszty eksploatacji) lepsze jak towar wskazany w 

ofercie wykonawcy, co Wykonawca zobowiązany jest wykazać przedstawiając 

Zamawiającemu stosowne dowody, w szczególności dokumenty określające parametry 

towarów, certyfikaty i atesty. 

 

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób skierowanych do wykonania przedmiotu umowy i 

adresów wskazanych w umowie.   

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 

 

§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 

(deliktowe i kontraktowe) na kwotę …………………..……………….…..……. przez 

cały okres realizacji zamówienia. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi Załącznik 

nr 3 do umowy. 

2. W przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

odpowiedniego przedłużenia okresu ubezpieczenia – najpóźniej przed wygaśnięciem 

dotychczasowego. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć mu do 

wglądu oryginał polisy (w przypadku złożenia polisy ubezpieczeniowej w kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem) wraz z dowodem uiszczenia składek.  

4. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem 

Umowy – zarówno przez niego, jak też przez podwykonawców, a także osoby i podmioty 

którymi się posługuje – aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 12 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy na warunkach określonych w art. 145 ust. 1 

ustawy Pzp. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 13 



 

 

 

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze 

postępowania sądowego w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

 

 

§ 15 

 

Umowa została sporządzona w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

                                                                                          

   ZAMAWIAJĄCY :                                                                 WYKONAWCA:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – wizualizacja przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 – polisa OC 

Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy 

 


