
ZAŁĄCZNIK NR 2  

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
NR DWNZKŚ.2710.8.2020.MP 

Zawarta  dnia  ……………………………. roku we Wrocławiu      

pomiędzy 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska   z 

siedzibą  we 50-137 Wrocławiu  pl. Uniwersytecki 1 nr identyfikacyjny NIP  896-000-54-

08   REGON  000001301  (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez  dra hab. Henryka Marszałka   prof. UWr  , dziekana Wydziału 

Nauk  o Ziemi i Kształtowania Środowiska  Uniwersytetu Wrocławskiego  , działającego na 

podstawie pełnomocnictwa  udzielonego przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 

a 

………………………………………………. 

zwanym w dalszej części "Wykonawcą” 

zwanymi także łącznie stronami. 
§ 1 

Do umowy mają zastosowanie przepisy  - art. 4 pkt. 8 - ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 1843). 

§ 2 

1.Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie , dostawa i montaż  ………………………… 

…………………….. dla ………………………………………………  Uniwersytetu Wrocławskiego 

mieszczącego  …………………………………………….   we Wrocławiu. 

2.Szczegóły zamówienia określone są w ofercie Wykonawcy z dnia................................. 
§ 3 

1.Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie 

umowne w wysokości: 

netto:  ..................................... 

VAT 23%:  .....................................  

brutto   .....................................  

(słownie: …………………………………........................ złotych brutto.).    

     

Ustalona kwota brutto nie podlega zmianie. 

2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym 

koszt ubezpieczenia na czas transportu, dostawy, wniesienia, montażu mebli zgodnie ze 

wskazaniami Zamawiającego, a także wywóz opakowań. 

§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy – przed dostawą i montażem mebli – należy: 

a). dokonanie wizji lokalnej w miejscu wskazanym przez osobę wskazaną przez 

zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy, określenie na piśmie wymogów jakie 

powinien spełniać Zamawiający w celu sprawnej dostawy i montażu mebli najpóźniej na 7 

dni przed dostawą oraz potwierdzenia na piśmie spełnienia tych warunków. 

b). zapewnienia takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie 

dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca 

dostawy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie ....... tygodni 

od dnia zawarcia umowy. Za dzień zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania 

przez Wykonawcę podpisanego przez Zamawiającego egzemplarza umowy. 

3. Dokładny termin montażu (dzień, godzina) zostanie ustalony przez strony w drodze 

porozumienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę wraz z montażem w sposób, który 

nie spowoduje pogorszenia stanu technicznego i estetycznego pomieszczeń 

Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu transportem własnym i na własny koszt  

wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i opakowań po dostarczonych meblach. 



6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy z odpowiednimi 

certyfikatami i atestami  oraz dokumenty określające zasady świadczenia usług w 

okresie gwarancyjnym.  

 

§ 5 

1. Osobami uprawnionymi po stronie Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą są: 

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

2. Osobami uprawnionymi po stronie Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym są:  

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

§ 6 

1. Zamawiający dokona jednorazowej zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy 

w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem 

bankowym na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Wykonawca oświadcza, że 

rachunek bankowy ujawniony na fakturze VAT zgodny będzie z rachunkiem bankowym 

ujętym w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. 

2.Podstawą wystawienia faktury  jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo-

odbiorczy, sporządzony po dostawie i zamontowaniu przedmiotu umowy w miejscu 

przeznaczenia.  

3.Protokół zdawczo -odbiorczy będzie określał: 

 datę odbioru  

 stwierdzenie wad i warunki ich usunięcia 

 inne postanowienia 

4.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo: 

a). jeżeli wady nadają się do usunięcia – do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając termin na ich usunięcie – nie dłuższy niż 7 dni, 

b). jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z mebli zgodnie z 

przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może odstąpić od umowy, 

c). jeżeli wady nie nadają się do usunięcia , lecz umożliwiają korzystanie z mebli zgodnie 

z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający ma prawo do żądania odpowiedniego obniżenia 

ceny sprzedaży. 

5.Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i narzędzia użyte do 

usunięcia wad. 

6.Koszt dojazdu, transportu, materiałów do naprawy oraz wszelkie inne koszty związane z 

wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę. 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………. miesięcznej  gwarancji  jakości. 

Gwarancją objęte są wady wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 

2.Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady mebli rozpoczyna swój bieg od daty podpisania 

przez strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 3  Umowy. 

3.Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak 

i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność. 

4.Usługi gwarancyjne będą świadczone w  terminie nie  dłuższym niż 7 dni roboczych  licząc 

od dnia zgłoszenia usterki  e-mailem na adres wskazany do kontaktu:  

…………………………........................................ 

5.Jeżeli usługi gwarancyjnej nie będzie można wykonać w miejscu dostarczenia mebli, 

Wykonawca na swój koszt odbierze, a po wykonanej usłudze dostarczy do siedziby 

Zamawiającego reklamowane meble. 

6.Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o czas naprawy. 

7.Liczba napraw gwarancyjnych uprawnionych do wymiany przedmiotu zamówienia na 

nowy wynosi 3 naprawy. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia 4 

naprawy. 

8.Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do usunięcia wad nie dopełni obowiązku usunięcia wad 

w drodze naprawy w ciągu 14 dni, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze 
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naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia 

przysługujące mu na podstawie umowy. 

§ 8 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na rzecz osób trzecich 

wierzytelności należnych od Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy.  

§ 9 

1. Za nieterminowe wykonanie umowy Zamawiający  może naliczyć kary umowne w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto  określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia.  

2. Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad  w trakcie 

odbioru i  w ramach gwarancji jakości  w stosunku do terminów określonych odpowiednio 

w § 6 ust. 4a  w  § 7. ust. 4  za każdy tydzień opóźnienia.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% maksymalnej ceny brutto określonej w 

§3 ust.1 Umowy. 

 

§ 10 

1. Zamawiający potrąci naliczone kary umowne w pierwszej kolejności w wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

§ 11 

W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego . 

§ 12 

W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na 
drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 

§ 13 

Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest 

zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej 

działalności gospodarczej, zmianie adresu firmy, adresu zamieszkania właściciela i 

współwłaścicieli, wszczęciu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego oraz 

innych okolicznościach mających wpływ na sytuację ekonomiczną Wykonawcy pod rygorem 

skutków prawnych zaniechania, w tym uznania za doręczoną korespondencję kierowaną 

na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

§ 14 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy , jak również jej rozwiązanie i odstąpienie  od niej 
wymagają dla swej ważności  formy pisemnej. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

………………………………       ……………………………… 

        Zamawiający              Wykonawca  
             



  

Data podpisania umowy:.............................................. 

 

Załączniki: 
1.Oferta Wykonawcy 
2.Protokół zdawczo-odbiorczy 
 

 
 
 
Umowę sporządziła M. Pisarska 

 


