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Umowa nr …………………………….. 
     
 
Zawarta w dniu ...................... we Wrocławiu pomiędzy : 
Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
Nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, 
który reprezentuje: 
 
........................................................................ 
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”   
 
i  
 
…………………………………………….., 
REGON: …………………………, 
NIP: ………………………………., 
 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………….. 
 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 
o następującej treści: 

 
§ 1 

 
Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 
.................................... o udzielenie zamówienia publicznego oraz wyboru przez 
Zamawiającego oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z 
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).   

 
§2 

 
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż mebli do pomieszczeń Czytelni 

Ogólnej i Śląskiej, do wypożyczalni i innych pomieszczeń Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Joliot-Curie 12. 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy określony jest w: 
2.1. Specyfikacji rodzajowo-ilościowej stanowiącej Opis Przedmiotu Zamówienia – 

Załącznik Nr 1 do Umowy;  
2.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Załącznik Nr 2 do 

Umowy. 
 

§3 
 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy w 
terminie do 150 dni od daty zawarcia Umowy. Za datę wykonania przyjmuje się datę 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru, 
potwierdzonego przez osoby działające w imieniu Zamawiającego wskazane niżej w 
ust. 8.    

2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy po zawarciu Umowy udostępni Wykonawcy 
pomieszczenia, gdzie mają być dostarczone i zmontowane meble. Pomieszczenia 
zostaną udostępnione na podstawie pisemnego protokołu, podpisanego przez obie 
Strony, potwierdzającego stan techniczny i estetyczny udostępnianych pomieszczeń. 
Załącznikiem do w/w protokołu będzie dokumentacja fotograficzna udostępnianych 
pomieszczeń. 
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3. Ustala się, że meble wykonane będą z płyty wiórowej melaminowanej w kolorach 
podanych w Załączniku nr 1 lub innych równoważnych wizualnie. Lady podawcze 
wykonano z płyty powlekanej fornirem z drewna jesionowego. Wykonawca przed 
rozpoczęciem produkcji uzgodni z Zamawiającym ostateczną kolorystykę stalowych 
konstrukcji wsporczych. 

4. Wykonawca z wyprzedzeniem najpóźniej 7 dni zaawizuje każdą dostawę Przedmiotu 
Umowy i dostarczy go własnym transportem na swój koszt i ryzyko do obiektu 
(wskazanych pomieszczeń) Zamawiającego (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 
przy ul. Joliot-Curie 12). Zamawiający dopuszcza częściowe dostawy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania dostarczonych mebli pod kątem 
ich zgodności z opisem §2 ust. 2 pkt 2.1 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Zamawiającego o fakcie dostawy zgodnie ust. 4. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu transportem własnym wszelkich zbędnych 
materiałów, odpadów  i opakowań  po dostarczonych meblach.   

7. W przypadku dokonania w trakcie montażu mebli zniszczeń lub uszkodzeń w budynku, 
Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego na swój koszt.  

8. Osobami odpowiedzialnymi po stronie Zamawiającego za realizację niniejszej Umowy 
są:  
8.1. .............................................................,  
8.2. .............................................................. 

9. Osobą odpowiedzialną po stronie Wykonawcy za realizację niniejszej Umowy jest: 
………………………………………………….. (tel. ............................) 
 

 
§ 4 
 

1.  Za należyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się Wynagrodzenie 
umowne w formie ryczałtowej w kwocie ....................... (słownie: ………………) zł 
netto plus podatek VAT w wysokości 23% t.j. …………… zł, co daje …………… 
(słownie: …………… zł) zł brutto. Wynagrodzenie to będzie niezmienne w trakcie 
trwania Umowy i nie będzie podlegało waloryzacji ani zmianom. Ewentualne 
podwyższenie stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy nie wpływa na zmianę 
kwoty brutto Wynagrodzenia  Wykonawcy. 

2.  Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty wytworzenia, transportu oraz koszty 
związane z wniesieniem, rozpakowaniem i ustawieniem, montażem mebli oraz ich 
ubezpieczeniem, a także wywozem opakowań.            

3.  Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy będzie płatne na 
podstawie jednej faktury po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony Protokół Zdawczo-Odbiorczy 
Mebli. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy  w 
terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za datę 
zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4.  Nie jest dopuszczalny przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy na 
osoby trzecie.  

 
§ 5 

 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy posiadający certyfikat w 

klasie higienicznej E-1. 
2. W przypadku stwierdzenia wad lub rozbieżności w stosunku do opisu § 2 ust. 2 pkt 

2.1. Umowy przy dostawie poszczególnych elementów, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 



Załącznik nr 5.3 do SIWZ 
BZP.2410.7.2018.PM 

 

Strona 3 z 5                                                                                                                                      

 odmowa akceptacji dostawy, 
 żądanie dostawy mebli wolnych od wad i zgodnych z opisem § 2 ust. 2 pkt 2.1 

Umowy.  
3. Odpowiedzialność za realizowaną dostawę, od momentu dostawy do czasu 

zakończenia odbioru Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego (tj. spisania Protokołu 
Zdawczo-Odbiorczego Mebli i ewentualnych reklamacji) ponosi Wykonawca.   

4. Najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem dostawy Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej zawodowej 
o wysokości wartości Umowy, która to polisa służyć może do zaspokojenia roszczeń 
odszkodowawczych Zamawiającego wobec Wykonawcy. Bez przyjęcia w/w polisy przez 
Zamawiającego rozpoczęcie montażu Przedmiotu Umowy w pomieszczeniach Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu przy ul. Joliot-Curie 12 nie będzie możliwe. Ewentualna 
zwłoka spowodowana opóźnieniem w przekazaniu Zamawiającemu polisy obciąża 
Wykonawcę. 

 
§ 6 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ...... miesięcznej gwarancji i rękojmi na 
dostarczone meble oraz na ich montaż. Okres gwarancji liczony będzie od daty 
podpisania przez Zamawiającego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Mebli.  

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczone elementy są fabrycznie nowe, odpowiedniej 
jakości i funkcjonalności, wolne od wad prawnych oraz fizycznych, a w szczególności 
technologicznych, materiałowych lub wykonawczych.  

3. W przypadku dostarczenia mebli z wadą lub wykonanych niezgodnie z wymaganym 
opisem, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania wadliwego elementu i dostarczenia 
elementu pozbawionego wad. Okres związany z czynnościami, o których mowa 
powyżej, traktowany jest jako zwłoka Wykonawcy.  

4. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w 
Kodeksie Cywilnym, przy czym okres rękojmi ustala się jako równy okresowi 
gwarancji jakości. 

5. W trakcie trwania gwarancji, w wypadku wystąpienia w trakcie użytkowania 
jakiejkolwiek wady, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej jej naprawy w 
miejscu dostarczenia, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od momentu jej 
zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie, faksem, e-mailem. 

6. Graniczny czas naprawy, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas 
przerwy w eksploatacji – wynosi 14 dni. 

 
 

§ 7 
 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy: 
1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a)  w wysokości 10% wartości Przedmiotu Umowy brutto w przypadku odstąpienia od 
Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b)  w wysokości 0,1% wartości Przedmiotu Umowy brutto, za każdy dzień zwłoki 
licząc od terminu określonego w §3 ust. 1, 

c)  w oczekiwaniu na naprawę w czasie trwania okresu gwarancji w wysokości 200zł , 
za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego w §6 ust. 5 
terminu usunięcia wad. 

2.  Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. 
3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 
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4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia.  

 
§ 8 

 
Wykonawca w okresie obowiązywania Umowy i nie zakończonych rozliczeń z niej 
wynikających, w tym w okresie gwarancji jakości, jest zobowiązany do informowania 
Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz o 
wszczęciu postępowania układowego i upadłościowego, a także innych zmianach 
mających wpływ na sytuację ekonomiczną Wykonawcy, pod rygorem skutków prawnych 
zaniechania, oraz o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za skutecznie 
doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.  
     

§ 9 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy 
Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory 
podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązują się przestrzegać zasad ochrony danych osób fizycznych  
pozyskanych w  związku z Umową, przewidzianych w ROZPORZĄDZENU PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04, dalej 
jako „RODO”. Postanowienia Umowy w powyższym zakresie zawarte są w Załączniku 
Nr 4.  

 
§ 10 

 
Zmiany niniejszej Umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, będą  
dopuszczone  jedynie w razie zmiany osób będących przedstawicielami Stron. 

 
§ 11 

 
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, 

zachowania formy pisemnej. 
2. Integralną część umowy stanowią załączniki :  

2.1. Załącznik Nr 1 - Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną; 
2.2. Załącznik Nr 2 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 
2.3. Załącznik Nr 3 - Oferta Wykonawcy, 
2.4. Załącznik Nr 4 – Ochrona danych osobowych. 

 
§ 12 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden dla 
Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.  
 
 
             ZAMAWIAJĄCY:                                            WYKONAWCA:                                                 
 



Załącznik nr 5.3 do SIWZ 
BZP.2410.7.2018.PM 

 

Strona 5 z 5                                                                                                                                      

Załącznik Nr 4 
do Umowy nr ………............…. z dnia ……………………….    
 

 
Ochrona danych osobowych 

 
 
1. Strony zgodnie oświadczają, że administratorem danych osobowych wskazanych  

w Umowie (dotyczących osób uprawnionych do reprezentacji Stron oraz osób 
uprawnionych do dokonywania czynności związanych z realizacją Umowy) jest: 
1.1. Zamawiający, tj. Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu, 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, 
1.2. Wykonawca, tj.: ………………………………………………………………………………… 

2. Strony będą przetwarzać i zabezpieczać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.   

3. Każdy z administratorów danych, o których mowa w ust. 1 powyżej będzie 
przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu: 
3.1. zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy (podstawa prawna: art. 6, ust. 1 lit. b) 

i lit. e) RODO),  
3.2. windykacji ewentualnych należności (podstawa prawna: art. 6, ust. 1 lit. b) i lit. 

f) RODO),  
3.3. bieżącego kontaktu z Zamawiającym/Wykonawcą lub odpowiednio osobami 

reprezentującymi Zamawiającego/Wykonawcę, będącego realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Stron (podstawa prawna: art. 6, ust. 1 lit. f) RODO).  

4. Każdy z administratorów danych może udostępniać dane podmiotom trzecim, które 
zatrudnia w celu świadczenia usług mogących mieć związek z przedmiotem Umowy,  
lub podmiotom finansującym/współfinansującym przedmiot Umowy, włączając w to 
podmioty mające siedzibę na obszarze Unii Europejskiej kontrolujące prawidłowość 
wydatkowania środków przyznanych na realizację przedmiotu Umowy. 

5. Osobom reprezentującym Zamawiającego/Wykonawcę przysługują na zasadach 
RODO: 
5.1. prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania lub przenoszenia;  
5.2. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby 
zgłaszającej skargę narusza przepisy RODO;  

5.3. prawo zgłoszenia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych dotyczących osoby zgłaszającej sprzeciw oraz żądania ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie lub 
usunięcia jej danych osobowych. 

6. Każdy z administratorów danych, o których mowa w ust. 1 zobowiązuje się 
poinformować osoby trzecie, których dane wskazuje w Umowie oraz udostępnia w 
związku z Umową dla potrzeb określenia sposobu realizacji usługi lub do kontaktów, o 
przekazaniu drugiej Stronie danych osobowych tych osób, celu i zakresie zbierania 
danych, źródle danych, oraz o prawach wskazanych wyżej w ust. 5, a ponadto 
zobowiązuje się przekazać wszelkie inne wymagane zgodnie z art. 14 RODO 
informacje, jakie administrator danych (odbiorca danych) powinien przekazać osobie 
której dane dotyczą. 


