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Zadanie nr 1 
UMOWA nr DRI/…………………………….. 

    
zawarta w dniu ………………………….…… pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 
NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408), 
który reprezentuje: 
 
........................................................................ 
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”   
 
i  
 
…………………………………………….., 
REGON: …………………………, 
NIP: ………………………………., 
 
reprezentowanym przez: 
……………………………………………………….. 
 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 
o następującej treści: 

 
§ 1 

 
Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania nr ................  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
Zawarcie umowy nie narusza art. 7, 30 i 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 

§ 2 
 
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa i montaż mebli do pomieszczeń znajdujących się w 

budynku Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr we Wrocławiu przy 
ul. Cybulskiego 30-34. 

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. Za Przedmiot Umowy określony  w § 2 strony ustalają wynagrodzenie umowne zgodne 

z przedstawioną ofertą – Załącznik Nr 1 stanowiący integralną część Umowy:  
        netto           …………………..  PLN 
        Vat                     ………………....   PLN 
        brutto          …………………..  PLN 

Słownie: ………..................…………………………… złotych. 
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Kwota określona powyżej zawiera wszelkie koszty wytworzenia, transportu oraz 
koszty związane z wniesieniem, rozpakowaniem i rozstawieniem mebli w 
odpowiedniej aranżacji w poszczególnych pomieszczeniach oraz ich ubezpieczeniem, a 
także wywozem opakowań.            

2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 nie podlega waloryzacji ani zmianom. 
3. Zamawiający nie udziela zaliczek.  
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Umowy do siedziby jednostki  

Zamawiającego: 
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska- ul. Cybulskiego 30-34  we 
Wrocławiu będącego Odbiorcą Przedmiotu Umowy. 

 
 

§ 4 
 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) dokonanie wizji lokalnej i szczegółowych pomiarów z natury przed rozpoczęciem 
produkcji (co dotyczy w szczególności zabudów wykonywanych na całą szerokość 
pomieszczenia)- jeżeli wymaga tego Przedmiot Umowy - w miejscu 
wskazanym przez bezpośredniego Odbiorcę Przedmiotu Umowy, określenie na 
piśmie wymogów do spełnienia przez Odbiorcę warunkujących jej dostawę oraz 
instalację - przed rozpoczęciem produkcji oraz potwierdzenie na piśmie spełnienia 
tych warunków, 

b) ustalenie ostatecznej kolorystyki mebli przed rozpoczęciem produkcji, 
c) zapewnienia takiego opakowania Przedmiotu Umowy, jakie jest wymagane, by nie 

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

d) dostarczenie mebli zmontowanych lub zmontowanie i zamontowanie ich na 
miejscu. 

2. Dostawa nastąpi po uprzednim jej zaawizowaniu - najpóźniej na 2 dni przed dostawą. 
Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych stron. 

3. Protokół Zdawczo-Odbiorczy będzie określał: 
 datę odbioru technicznego, 
 specyfikację ilościową dostarczonych mebli, 
 stwierdzenie wad i warunki ich usunięcia, 
 inne postanowienia. 

W przypadku odmowy dokonania odbioru Przedmiotu Umowy, w szczególności z 
powodu wad, nie sporządza się Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, a Zamawiający 
przekazuje Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń. 
Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę Przedmiotu 
Umowy wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 
Dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia 
Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

4. Wykonawca dostarczy wraz z  Przedmiotem Umowy: 
 instrukcję obsługi w języku polskim, katalog części zamiennych oraz wytyczne 

konserwacji dla poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy, 
 atesty, certyfikaty Unii Europejskiej EC zezwalające na jej używanie w Polsce, 

metki fabryczne, etykiety, itp, 
 dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym 

(kartę gwarancyjną). 
5. Zamawiający najpóźniej 3 dni przed planowaną datą dostawy przekaże Wykonawcy 

wykaz pomieszczeń, do których mają być dostarczone meble wykazane w §2 ust. 2 
pkt 2.1 Umowy (Załącznik nr 1) oraz ich aranżację. 
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6. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania sprawności dostarczonego towaru w 
sposób zwyczajowo przyjęty w ciągu 7 dni roboczych od daty  ich wydania. 

7. Za dzień wydania uważa się dzień, w którym dostarczony towar został wydany i 
zamontowany przez Wykonawcę. 

8. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający zwróci wadliwy towar Wykonawcy, 
na jego koszt, który wymieni go w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania, bądź 
też uzupełni  braki w tym terminie.  

 
 

§ 5 
 
Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze 
specyfikacją techniczną. 
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w dostarczonym Przedmiocie Umowy w chwili dokonania odbioru przez 
Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu 
terminu obowiązywania gwarancji. 

 
 

§ 6 
 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na Przedmiot Umowy na okres  
36 miesięcy. 
Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich niezużywalnych części oraz pracę i dojazd 
serwisu. 
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze Przedmiotu 
Umowy. 
1. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego 

użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki) w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia usterki. 

2. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od 
dnia zgłoszenia (faksem) usterki. 

3. Jeżeli usługi gwarancyjnej, ze względów technicznych, nie będzie można wykonać 
w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt odbierze, a po wykonanej 
usłudze dostarczy do siedziby Zamawiającego serwisowany sprzęt. 

4. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy. 
5. Liczba napraw gwarancyjnych uprawnionych do wymiany poszczególnych elementów 

Przedmiotu Umowy na nowy wynosi 3.  
6. Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do wymiany dowolnego elementu Przedmiotu Umowy 

lub usunięcia wad nie dopełni obowiązku wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od 
wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w ciągu 14 dni, Zamawiający jest 
uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy 
zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy. 

7. Utrata uprawnień gwarancyjnych nastąpi w wyniku nieprawidłowej obsługi, 
przeprowadzania napraw przez osoby nieuprawnione. 

8. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez: ………………………………..…………….………. 
 

 
§ 7 

 
1. Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi w ciągu …….. dni od daty zawarcia Umowy. Za 

datę zawarcia Umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego 
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przez Zamawiającego egzemplarza Umowy. Meble będą zmontowane i gotowe do 
użytkowania. 

2. Pomieszczenia, do których należy dostarczyć meble są obecnie w fazie remontu, 
w związku z czym dostawa będzie mogła być zrealizowana dopiero po zakończeniu 
robót budowlanych prowadzonych w przedmiotowych pomieszczeniach.  

 
§ 8 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za Przedmiot Umowy – określony 

w § 2 niniejszej Umowy - kwotę w wysokości ……………….. zł brutto przelewem 
bankowym w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po zrealizowaniu 
Przedmiotu Umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony Protokół  
Zdawczo-Odbiorczy, zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego, który będzie stanowić załącznik do faktury. 

 
 

§ 9 
 
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na rzecz 
osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 10 
 
1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji Umowy, Zamawiający będzie miał 

prawo żądać kary umownej w wysokości 0,3%  wartości brutto Umowy za każdy 
dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 dni w wysokości 
0,5% za każdy dzień. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, Zamawiający 
ma prawo rozwiązać Umowę lub odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. 

2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 
okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 100 zł za każdy 
dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usuniecie wad. Jeżeli 
opóźnienie będzie trwało dłużej niż  30 dni  Zamawiający ma prawo do odstąpienia 
od Umowy z winy Wykonawcy. 

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od Umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10%  wartości brutto Umowy. 

4. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, 
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokościach ustawowych. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar. 

 
§ 11 

 
Zmiany niniejszej Umowy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, będą  
dopuszczone  w przypadku nie zakończenia robót budowlanych w budynku Wydziału 
Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr we Wrocławiu przy ul. Cybulskiego 30-34 
na 7 dni przed upływem terminu określonego w §7 niniejszej Umowy- możliwa zmiana 
terminu Wykonania Przedmiotu Umowy o maksymalnie 4 tygodnie ponad termin 
określony w §7 ust. 1 Umowy. 
 

§ 12 
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W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 

§ 13 
 
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. 

 
 

§ 14 
 
Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji Umowy w tym 
okresie gwarancji i rękojmi, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie 
prawnej formy prowadzonej działalności, o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem 
uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez 
Wykonawcę. 

 
§ 15 

 
1. Niniejsza Umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i będą wiążące po ich 

zatwierdzeniu przez obie strony pod rygorem nieważności. 
3. Integralną część umowy stanowią załączniki :  

3.1. Załącznik Nr 1 - Specyfikacja rodzajowo-ilościowa wraz z częścią graficzną; 
3.2. Załącznik Nr 2 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 
3.3. Załącznik Nr 3 - Oferta Wykonawcy. 

4. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
5. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w 

tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
………………………………            ……………………………… 
      Zamawiający                 Wykonawca                                             
            
  

 
 

.................................. 
Data podpisania Umowy 

  


