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UMOWA NR ……. 

WZÓR 

dotycząca usługi dostawy oraz montażu (lub tylko dostawy) wyposażenia dla Klubu Seniora 

w ramach projektu pn. „Klub Seniora w Piechowicach” współfinansowanego ze środków 

budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w ramach programu 

wieloletniego SENIOR + na lata 2015-2020, edycja w 2019 r. 

 

Zawarta w dniu ……..12.2019r. roku, w Piechowicach, pomiędzy Gminą Miejską 

Piechowice,  58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49, reprezentowaną przez: 

Jacka Kubielskiego – Burmistrza Miasta Piechowice 

przy kontrasygnacie Marty Mielczarek –Skarbnika Miasta Piechowice 

Regon 230821612, NIP 611-010-86-58, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

…………………………………………… 

 

W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.)  – ustawy nie stosuje się –  

w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania w trybie zaproszenia do 

złożenia oferty cenowej (ofertowej), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaż wyposażenia mebli (część I 

zamówienia)/dostawa pieca-kozy (część II zamówienia), zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz 

nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, 

bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także spełnia wymagania techniczno-

funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

TERMIN REALIZACJI 

§ 2. 

1. Rozpoczęcie – od 17.12.2019r. 

2. Zakończenie – do 30.12.2019 r. 

 

WARUNKI DOSTAWY I MONTAŻU 

§ 3. 

1. Przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  

i zmontować na swój koszt i ryzyko na adres: Klub Seniora w Piechowicach,  

ul. Kamienna 1, 58-573 Piechowice. 

2. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do bezpośredniego użytkownika, koszty 

załadunku oraz rozładunku, montażu i wniesienia do pomieszczeń Zamawiającego,  

w miejscu przez niego wskazanym. 

3. Wykonawca, przy dostawie dołączy do przedmiotu umowy kartę gwarancyjną oraz 

instrukcję obsługi. 

4. Ilościowego i technicznego odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego. 

5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem (sporządzonym przez 

Wykonawcę), podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron. 
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6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, 

Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. 

7. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje  

w ciągu 5 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny 

koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż  

w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania. 

8. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (osoba kontaktowa) gotowość dostarczenia sprzętu  

z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę jego dostarczenia 

i montażu.  

 

WYNAGRODZENIE I PLATNOŚCI 

§ 4. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,  zgodnie  

z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości …………. zł (słownie: ……………………. 

złotych). 

2. W wynagrodzeniu  o którym mowa w ust. 1 zawarty jest podatek od towarów i usług,  

wg stawki obowiązującej w dniu upływu terminu składania ofert tj. 23%. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i obejmuje 

wszystkie koszty konieczne do poniesienia przez Wykonawcę w celu wykonania 

przedmiotu umowy, w szczególności obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonywane na podstawie  jednego 

rachunku/faktury VAT (końcowej) po podpisaniu przez Przedstawiciela Wykonawcy  

i Przedstawicieli Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.  

5. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy 

będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 

łącznie z  VAT  oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

7. Należności za wykonany przedmiot umowy będą wpłacane przez Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy, na podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku 

lub faktury VAT.  

8. Żadne koszty nieprzewidziane np. niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu Umowy, które Wykonawca jako doświadczony Wykonawca powinien 

przewidzieć, nie stanowią podstawy zmiany wynagrodzenia. 

9. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonane usługi odbywać się będzie  

z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą o podatku od 

towarów i usług - art. 108a-108d  (t.j. Dz.U z 2018r. poz.2174 z późn. zm.). 

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 14  

dni, licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego. 

11. Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

12. Wierzytelności wynikające z Umowy mogą być przeniesione na osobę trzecią wyłącznie 

za pisemną zgodą Zamawiającego.  

 

KARY UMOWNE 

§ 5. 

1. Strony wprowadzają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

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

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy, należnego za wykonanie 

przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy, za każdy 
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dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.   

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokość 50% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy.  
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

50% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust 1, za wyjątkiem  

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w art. 145 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar, o których mowa 

w ust. 1 pkt. 1) ppkt. a) i b).   

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

 

 

WARUNKI GWARANCJI 

§ 6. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 2 lat licząc 

od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w miejscu 

lokalizacji przedmiotu zamówienia, napraw uszkodzeń spowodowanych wadami 

technicznymi, technologicznymi i materiałowymi przy wykorzystaniu nowych 

elementów. 

 

SIŁA WYŻSZA 

§ 7. 

Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO 

§ 8. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia kar 

przewidzianych umową, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

2) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejsza umową w sposób inny od 

opisanego w umowie, 

3) Wykonawca przekroczył umowny termin wykonania przedmiotu umowy o 5 dni, 

4)  z przyczyn określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

ZMIANY W UMOWIE 

§ 9. 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Na wypadek sporu między stronami, do jego rozpoznania będzie właściwy sąd dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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2. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

3. Integralną częścią Umowy są: 

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

- Załącznik nr 2 -  Oferta Wykonawcy 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 

do umowy nr ……. z dnia ….12.2019r. 
 

Lp
. 

Nazwa 
Ilość 
(szt.) 

Opis 

Część I zamówienia – wyposażenie mebli 

Pomieszczenie ogólnodostępne 

1 Zestaw mebli 
kuchennych. 
 

1 Szer. zestawu 2,40 – max. 2,50m, w tym szafki wiszące, szafka nad 
zlewozmywak jednokomorowy, stojące z blatem. 
Skład zestawu:  
4 szafki wiszące w tym jedna pod zlewozmywak dwudrzwiowa 
60x85x60. 
4 szafki stojące w tym: jedna szafka dwudrzwiowa z jedną półką, 
jedna  
z trzema szufladami, jedna do zabudowy zmywarki o wym. szer. 45cm 
x wys.  82 cm, x gł. 55cm, jedna pod zlewozmywak jednokomorowy 
dwudrzwiowa 60x85x60. Kolor mebli biały, blat w kolorze jasnym typu 
buk, klon 

2 Stół prosty 5 Stół konferencyjny z blatem wykonanym z płyty laminowanej, z 
metalowym stelażem i okrągłymi nogami, składany o wym. dł. 170-180 
x szer. 75 - 80 cm, gr. blatu 3 cm. 

3 Krzesła. 40 30 szt. – szkielet metalowy z tapicerką na siedzisku i oparciu. 
Tapicerka na siedzisku i oparciu w kolorze kawa z mlekiem lub jasny 
brąz – melanż. 
10 szt – składane, siedzisko i oparcie w kolorze kawa z mlekiem lub 
jasny brąz – melanż 

4 Biurko 1 Wymiary 100-110 cm. Wyposażone w szafkę i szufladę, zamykana na 
klucz. Wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji typu buk, 
klon  
z obrzeżem ABS multiplex. 

5 Biblioteczka 1 Wymiary 100-130 cm, wys. 65-70 cm, gł. 35-40 cm, otwarta, z półkami 

6. Kanapa + 4 
fotele 
wypoczynkow
e  

1 kpl. Kanapa 3 – osobowa oraz fotele z solidnym, drewnianym stelażem w 
tonacji tapicerki kawa z mlekiem lub jasny brąz – melanż, pokryte 
niepalną tkaniną.  

Szer. kanapy 190-200 cm, szer. całkowita foteli 60-70 cm. Siedzisko 

tapicerowane z pianki poliuretanowej o grubość min. 8 cm.    

7. Ława 1 Dł. 170-180 cm, szer. 60-70 cm, wys. 55-60 cm. Blat drewniany, 
okleinowany w tonacji jasnej np. buk, klon, rogi zaokrąlone. 

8. Stolik 
komputerowy 

1 Liczba szuflad 1 + szafka z półkami. Szafka i szafka zamykana na 
klucz.Wysuwana podkładka pod klawiaturę. Prowadnica rolkowa. 
Biurko  
w tonacji jasnej np. buk, klon. 

9. Szafa na 
sprzęt 
sportowy 

1 Dwudrzwiowa z półami, drzwi przesuwane, zamykana, szer. 155-160 
cm, wys. 190-200cm. Tonacja jasna np. buk, klon.  

Pomieszczenie szatniowe – zestaw mebli w tym: 

10 Szafa 1 Stojąca z półkami, zamykana, drzwi przesuwne, wys.190-200 cm, 
szer. 190-200 cm, głębokość 35-40 cm. Tonacja jasna np. buk, klon. 

11 Szafa 1 Stojąca z półkami, otwarta, wys.190-200 cm, szer. 130-140 cm, 
głębokość 25-30 cm. Tonacja jasna np. buk, klon. 

12 Regał na buty 1 3 półki. Tonacja jasna np. buk, klon. 

13 Wieszak 3 3 x 10 uchwytów. Tonacja jasna np. buk, klon. 
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ścienny 

14 Fotele 2 Szer. całkowita foteli 60-70 cm. Siedzisko tapicerowane, z pianki 

poliuretanowej o grubość min. 8 cm.    

15 Ława 1 Dł. 120-130 cm, szer. 60-70 cm, wys. 55-60 cm. Blat drewniany, 
okleinowany w tonacji jasnej np. buk, klon, rogi zaokrąlone. 

Część VI zamówienia – pozostałe wyposażenie  

1 Piec-koza 3 • moc: 8 kW, średnica komina: 150 mm, sprawność: min 

82.00 %, 

• temperatura spalin: 275 °C, materiał: żeliwo i stal, powietrze 

do spalania: z zewnątrz, wylot spalin: góra, 

szyba: panoramiczna, załadunek: z przodu, materiał 

opałowy: drewno, brykiet, do rekuperacji, spełnia normy 

ANTY-smogowe, powierzchnia ogrzewania min 120 m2. 

   

 
 


