
 

                                 Załącznik nr 3.             

U M O W A nr WAD.2601.302.2015           

(PROJEKT) 

 

Zawarta w dniu ………………r. we Wrocławiu pomiędzy: 

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,  50- 044 Wrocław,  

ul. Piłsudskiego 15-17, nr NIP 897 16 70 405, 

reprezentowanym przez: 

p. Krystynę Ciechan – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

zwanym dalej: "Zamawiającym", a  

firmą ……………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:  

 

§ 1  
 

Umowa zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie i na zasadach określonych 

w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 04 czerwca 2014 r. 

§ 2  

Przedmiotem umowy jest wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych dla Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu zgodnie z Formularzem ofertowym 

Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

 

§ 3 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w terminie do    

.......................r.  

2. Wykonane meble biurowe zostaną dostarczone, wniesione i zmontowane do poszczególnych 

komórek organizacyjnych WIORiN zgodnie z opisem zawartym w Formularzu Ofertowym na 

koszt Wykonawcy. 

3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w godz.: 8.
00

-15.
00

 po uprzednim uzgodnieniu 

szczegółów z Zamawiającym. 

4. Zastosowane materiały do wykonania przedmiotu umowy i jakość wykonania powinny spełniać 

wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego użytkowania. Do protokółu odbioru 

wykonawca dołączy kopię atestu higienicznego na użyte płyty meblowe i kleje - Zał. nr 2 
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                                                                          § 4 

1.  Łączna wartość wykonania umowy wynosi ………….  zł brutto  (słownie: 

………………………………….. złotych brutto ) w tym podatek VAT …..% w kwocie ………. 

zł (słownie: …………………………………………………………………….. ). 

2.  Wartość określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy, a w 

szczególności: wykonania mebli, opakowania i dostarczenia oraz zmontowania ich we 

wskazanym miejscu (opisanym w  Formularzu ofertowym) i nie podlega zmianie przez okres 

trwania umowy. 

3.  Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy dostawy i montażu mebli, 

podpisany przez strony. 

4.  Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy  w terminie 14 dni 

licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z dokumentem 

gwarancyjnymi - Zał. nr 3 i Atestem higienicznym - Zał. nr 2 

2. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze dostarczonego przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający może odmówić odbioru mebli wadliwych i : 

a)  zgodzić się na wymianę uszkodzonych mebli na meble wolne od wad i dostarczenie ich  

  w terminie nie dłuższym niż 3 dni, bez dodatkowego wynagrodzenia 

lub 

b) zmniejszyć wynagrodzenie o wartość wadliwych mebli powiększoną o 30% ich wartości. 

 

§ 6 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble biurowe. 

Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez Zamawiającego protokółu zdawczo-

odbiorczego.  

2.  Wykonawca oświadcza, że dostarczone meble są fabrycznie nowe, odpowiedniej jakości  

i funkcjonalności, wolne od wad fizycznych, a w szczególności technologicznych, materiałowych 

lub wykonawczych.  

3.  Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z 

tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

4.  W wypadku wystąpienia w trakcie użytkowania jakiejkolwiek wady, Wykonawca zobowiązuje 

się do niezwłocznej jej naprawy w miejscu dostarczenia nie później niż w terminie 14 dnia od 

momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznie, faksem, e-mailem. 
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§ 7 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a)  w wysokości 10% wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b)  w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od 

wymaganego w § 3 ust. 1  terminu dostawy. 

2.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne: 

a)  w wysokości 10% wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu 

okoliczności za które odpowiada Zamawiający. 

3.  Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

 

§ 8 

Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych lub 

uzupełniających  (innych  elementów meblowych niż wymienione, ich części bądź zwielokrotnienia 

ilości) w wysokości do 30 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania 

kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i 

uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.  

  

§ 9 

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 11 

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.  

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

        WYKONAWCA:                                                             ZAMAWIAJĄCY:     

   

……………………………         …..………………………….. 


