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       KBZ.261.44.2019 

WZÓR 

 

Umowa nr …………… 

Część nr 1,2,3 

 

zawarta w dniu ........................  r., w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) w trybie przetargu 

nieograniczonego pomiędzy: 

 

Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z siedzibą,  

ul. Wojska Polskiego 121, reprezentowaną przez:  

1. ....................................................................................................... 

2. ....................................................................................................... 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym",  

a 

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

 

reprezentowaną przez: 

1. ....................................................................................................... 

2. ....................................................................................................... 

NIP    Regon 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą", 

o następującej treści: 

 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli  metalowych, krzeseł  

i foteli na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi  

i złożeniem w tym postępowaniu przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w rozumieniu 

prawa zamówień publicznych, Strony zawierają Umowę następującej treści:  

 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa krzeseł i foteli wraz z  montażem na potrzeby 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi zgodnie  

z załącznikiem nr 1 do umowy – Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący 

załącznik nr 3 do umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane w ramach umowy krzesła i fotele spełniają  

wymagania określone w Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
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z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973 z późn. zm.) 

oraz posiadają wszelkie atesty, certyfikaty i dopuszczenia. Asortyment musi być 

fabrycznie nowy, komplety, sprawny technicznie posiadać wszelkie akcesoria 

montowane fabrycznie odpowiadające właściwością zamówienia. 

4. Umowa zawarta jest na czas określony tj. na czas objęty niniejszym zamówieniem, przy 

czym dostawa krzeseł i foteli zrealizowana będzie w terminie ………………… od dnia 

podpisania umowy.  

5. Wykonawca w zaproponowanych cenach jednostkowych uwzględnił wszelkie koszty 

związane z transportem, rozładunkiem, wniesieniem oraz montażem i ustawieniem 

przedmiotu zamówienia umowy. Ceny jednostkowe podane w załączniku nr 3 – 

Formularzu asortymentowo - cenowym nie ulegną zmianie przez czas obowiązywania 

umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment są dobrej jakości, odpowiadają 

obowiązującym normom i spełniają wszelkie wymagania dotyczące krzeseł i foteli 

stanowiących przedmiot umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie 

zawodowe niezbędne do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, jak 

również to, że wykona przedmiot umowy z użyciem pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenia zawodowe niezbędne do wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, ze wykona przedmiot umowy zgodnie z aktualnym stanem 

wiedzy technicznej, przy zachowaniu obowiązujących norm technicznych i przepisów 

BHP oraz wymagań prawa w zakresie przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę osób oraz mienia  

w trakcie montażu krzeseł i foteli. Wykonawca odpowiada za kompletność  

i nienaruszalność wszelkich elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia 

do chwili podpisania przez Strony ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego bez 

zastrzeżeń. 

10. Wykonawca ponosi ryzyko za szkody powstałe w trakcie dostawy i montażu przedmiotu 

zamówienia. 

11. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy, będzie  

w pełni zgodny ze specyfikacją, oraz wolny od wad fizycznych i prawnych. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego informowania Zamawiającego o realizacji 

przedmiotu umowy, trudnościach lub innych okolicznościach istotnych dla prawidłowego 

wykonania umowy. 

13. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy w całości lub części osobie trzeciej wymaga 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
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§2 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z montażem nastąpi nie później niż do 

dnia:………………………(kryterium oceny ofert). 

2. Wykonawca w zakresie dostawy przedmiotu umowy zobowiązuje się dostarczyć oraz 

zamontować na własny koszt i ryzyko krzesła i fotele zgodnie ze specyfikacją zawartą  

w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy w pomieszczeniach wskazanych przez 

Zamawiającego. Do dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca załączy instrukcje 

obsługi wraz z pozostałą dokumentacją użytkową w języku polskim, a także certyfikaty 

zgodności albo jeżeli nie są wymagane deklaracje zgodności dla danego asortymentu. 

3. Dostawę uważa się za zrealizowaną w sytuacji, kiedy wszystkie pozycje zamieszczone 

w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy zostały 

dostarczone i ustawione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca gwarantuje, że wszedł w posiadanie towaru stanowiącego przedmiot 

umowy ponosząc z tego tytułu wszelkie opłaty przewidziane prawem. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za profesjonalną, rzetelną i terminową dostawę 

przedmiotu zamówienia. 

 

§3 

1. Przedmiot umowy zostanie przyjęty przez Zamawiającego po sprawdzeniu ilościowym  

i jakościowym. Odbioru dokonają upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz 

Wykonawcy, czego potwierdzeniem będzie protokół zdawczo-odbiorczy krzeseł i foteli 

podpisany przez obie Strony Umowy w dniu odbioru.  

2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych  

w zakresie dostawy, upoważniony na piśmie przedstawiciel Zamawiającego podpisze 

protokół zdawczo-odbiorczy dopiero po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy zgodnego z opisem przedmiotu umowy zawartą w Załączniku Nr 1 do niniejszej 

Umowy.  

3. W przypadku stwierdzenia po dacie odbioru jakichkolwiek niezgodności jakościowych  

w zrealizowanej dostawie, Zamawiający  zobowiązuje się do zgłoszenia pisemnie do 

Wykonawcy reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 7 dni 

roboczych od dnia jej otrzymania, brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy w powyższym 

terminie jest równoznaczny z uznaniem przez niego zgłoszonej reklamacji.  W przypadku 

uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanego 

asortymentu w terminie 7 dni roboczych na produkt wolny od wad, licząc od dnia 

uznania reklamacji przez Wykonawcę. 

5. Stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych w zakresie dostawy stanowi dla 

Zamawiającego podstawę do odmowy podpisania Protokołu Odbioru. W takiej sytuacji 
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odmawiając podpisania Protokołu Odbioru Zamawiającego przekaże Wykonawcy na 

piśmie zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając termin na ich usunięcie lub 

wprowadzenie wymaganych zmian lub uzupełnień. Po usunięciu wad lub dokonaniu 

niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie przedmiotu umowy podlega ponownej 

weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie. 

6. Protokół ten będzie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym 

dla Zamawiającego oraz dla Wykonawcy) po stwierdzeniu, że wykonany zakres prac  

i dostaw odpowiada wymogom Umowy. Data podpisania końcowego protokołu odbioru 

bez zastrzeżeń stanowić będzie datę wykonania przedmiotu Umowy w zakresie dostawy 

i montażu krzeseł i foteli oraz podstawę do wystawienia faktury VAT z tego tytułu przez 

Wykonawcę. 

§4 

1. Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg i realizację 

umowy są: 

a) z ramienia Zamawiającego: …………………………………, tel. …………………, email: ……..…….. 

b) z ramienia Wykonawcy: ………………………………………, tel. …………………, email: …………….. 

2. Osoby wymienione powyżej, odpowiednio ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, 

sprawują bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, odpowiedzialni są za 

sporządzenie i zatwierdzenie protokołu odbioru przedmiotu umowy.  

3. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdorazowej 

zmianie swojego adresu w tym adresów e-mail, nr telefonu, w terminie 3 dni roboczych 

od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie, iż 

korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie 

doręczoną. 

§5 

1. Wykonawca na dostarczony asortyment udziela gwarancji na okres…………… (minimum 

24 miesiące) miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, a 

jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego asortymentu jest dłuższy, to 

obowiązuje dłuższy okres gwarancji. 

2. Gwarancja obejmuje wszelkie wady powstałe w przypadku: 

a) uszkodzeń powstałych podczas transportu, 

b) wad ukrytych, 

c) innych uszkodzeń, nie będących następstwem błędów w eksploatacji, 

nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz pożaru czy zalania. 

3. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego została ujawniona jakakolwiek wada,  

Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone wady w terminie 5 dni roboczych od 

daty  zgłoszenia wad. Strony mogą na piśmie zgodnie ustalić inny termin w przypadku 

gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe zachowanie terminów wskazanych  
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w zdaniu poprzednim. Dwukrotna bezskuteczna naprawa przedmiotu umowy upoważnia 

Zamawiającego do żądania wymiany go na nowy w terminie 7 dni roboczych od 

zgłoszenia takiego żądania, bądź w innym terminie wzajemnie uzgodnionym przez 

Strony. Wykonawca po wykonaniu naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy jest 

zobowiązany przedłużyć gwarancję o okres wadliwości towaru uniemożliwiający 

korzystanie z niego przez Zamawiającego. 

8. Gwarancją nie są objęte: 

a) uszkodzenia i wady dostarczanych krzeseł i mebli wynikłe na skutek: 

- eksploatacji krzeseł i mebli przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, 

niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego 

uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób 

trzecich, 

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez 

Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); 

b) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, 

zalanie itp.). 

9. Zgłoszenie wady lub innej nieprawidłowości w działaniu przedmiotu umowy dokonywane 

będzie przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną pod ustalony 

adres e-mail. 

10. W przypadku konieczności usunięcia wad w innym miejscu niż miejsce używania 

przedmiotu umowy koszt i odpowiedzialność za jej transport ponosi Wykonawca. Koszt 

i odpowiedzialność ponosi Wykonawca od chwili wydania wadliwego przedmiotu umowy 

jego upoważnionemu przedstawicielowi, do chwili odbioru przedmiotu umowy przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, po usunięciu wady. 

 

§6  

Wynagrodzenie 

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenia określone w ofercie z dnia ………………… w wysokości  netto 

……………………….. PLN (słownie: ………………………………………………………. + należny podatek 

VAT ………………., co łącznie czyni cenę ...................... PLN (słownie: 

.................................................). 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona po dostawie przez Wykonawcę 

faktura VAT. 

4. Cena określona w ust. 1 nie będzie podlegała podwyższeniu w trakcie realizacji umowy. 
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5. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisanie 

bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru 

przedmiotu umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy. 

6. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej 

faktury do Zamawiającego, potwierdzonej podpisanym protokołem odbioru bez 

zastrzeżeń. 

7. W przypadku konieczności dokonania korekty faktury VAT nie obowiązują 

postanowienia, o których mowa w ust. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z 

realizacji zamówienia, zostanie zapłacone przelewem w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej lub noty korygującej. 

8. Strony zgodnie przyjmują, iż za dzień zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

9. Podane w niniejszym paragrafie Wynagrodzenie jest stałe, nie podlega indeksowaniu, 

ani nie może być podnoszone w żaden inny sposób.  

10. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy,  

w tym m.in koszty transportu, montażu oraz ewentualnych opłat i podatków, a także 

inne koszty związane z realizacją niniejszej Umowy. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

12. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego 

wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgody. 

 

§7 

Kary umowne 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a) za zwłokę w realizacji dostawy przedmiotu umowy w wysokości 3% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie wraz 

z montażem, 

b) za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru oraz 

w trakcie okresu gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, 

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, 

d) kary umowne podlegają sumowaniu przy czym ich suma nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia wykonawcy brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia odszkodowania, zgodnie z ust. 2 

niniejszego paragrafu. 



 7

 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej uzgodnione w niniejszej Umowie 

kwoty kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych. 

 

§8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o tych okolicznościach – art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) 

2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 

30 dni od uzyskania wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Niezależnie od przypadku wymienionego w ust. 1, a także przypadków określonych  

w Kodeksie cywilnym i wcześniejszych postanowieniach niniejszej umowy, 

Zamawiający może również  odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) poweźmie informację o złożeniu w Sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy, wszczęciu postępowania naprawczego lub otwarcia likwidacji 

Wykonawcy, 

2) nastąpi rozwiązanie Wykonawcy, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub sytuacja finansowa 

Wykonawcy ulegnie takiemu pogorszeniu, że będzie mało prawdopodobne, aby 

umowa mogła być w dalszym ciągu realizowana bez zakłóceń, 

4) Wykonawca wykonuje dostawę niezgodnie z postanowieniami SIWZ lub jakość 

wykonanej dostawy będzie budziła poważne zastrzeżenia stwierdzone w protokole. 

5. Odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 3, za wyjątkiem wskazanego  

w ust. 1, traktowane jest jako odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

6. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie. 

 

§ 9 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu 

lub wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się  

w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz informacji technicznych, 

technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych  

i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych 
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informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

Informacje te stanowią informacje poufne. 

2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić 

podstawę do wystawienia referencji dla Wykonawcy. 

3. Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów 

administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi. 

 

§ 10 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody na osobie i na mieniu 

wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim przez Wykonawcę jak i osoby działające 

na rzecz Wykonawcy, w związku z realizacją niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

wykonywania Umowy lub po wykonaniu Umowy.  

 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych 

oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 12 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem 

nieważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. Strony będą rozwiązywały spory dotyczące niniejszej Umowy lub jej interpretacji w 

sądzie Polskim właściwym dla siedziby Zamawiającego  a  prawem właściwym będzie 

prawo polskie.  

3. Przeniesienie przez Wykonawcę praw wynikających z niniejszej umowy  

w szczególności dokonanie cesji wierzytelności, wymaga dla swej ważności zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

§ 13 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 dla wykonawcy a 2 dla 

Zamawiającego.  

Integralną częścią umowy są: 

1. Opis przedmiotu zamówienia, 

2. Formularz ofertowy, 

3. Formularz asortymentowo-cenowy, 

4. Protokół odbioru. 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:  

 

 


