
        

Załącznik Nr 6 

- wzór umowy 

 

Umowa Nr …………/2018 

Zawarta w dniu …………………….. 2018 roku w Białej Podlaskiej pomiędzy:  

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym  w Białej Podlaskiej z siedziba w Białej Podlaskiej przy  

ul . Brzeska 20-22 zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym” reprezentowanym przez; 

……………………………………………………………………………………………. – Dyrektora Sądu Rejonowego w Białej 

Podlaskiej  

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym w dalszym tekście „Wykonawcą” reprezentowanym przez …………………………………………….  

 

W wyniku wyboru wykonawcy, dokonanego przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego  

i zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, 

prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych zawarto umowę o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostawy mebli biurowych 

opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 

Miejsce dostawy: Sąd Rejonowy ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska 

2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do:  

a) dokonania pomiarów pomieszczeń, do których mają zostać wykonane meble w celu ewentualnej 

weryfikacji wymiarów mebli zgodnie z opisem i zestawieniem zawartym w załączniku nr 1 do 

umowy, 

b) przedstawienia próbek i rozwiązań materiałowych do akceptacji oraz ustalenia  

z Zamawiającym kolorystki, 

c) wykonania mebli, 

d) dostarczenia złożonych mebli, ich rozładunku, wniesienia i ustawienia w pomieszczeniach przy 

ul. Brzeskiej 20-22, 21-500 Biała Podlaska.  

§ 2 

Zasady realizacji umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. 

2. Po wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający przystąpi do odbioru pod względem ilościowym  

i jakościowym. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy podpisany 

przez upoważnione osoby reprezentujące każdą ze stron, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego z powodu wad mebli, na protokole 

zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający wskazuje zastrzeżenia – dokument nie 

wymaga podpisu Wykonawcy. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy, w zależności od swojego wyboru – wymiany mebli 

wadliwych na wolne od wad, w tym demontażu zamontowanych mebli oraz dostarczenia  

i ponownego zamontowania nowych mebli albo usunięcia wad. Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia mebli na swój koszt, w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty wskazania przez 

Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3.  

5. Jeśli Wykonawca nie dopełni obowiązku wymiany mebli na wolne od wad lub nie usunie wad  

w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt 

Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej 

umowy i obowiązujących przepisów prawa, w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne lub gwarancji jakości. 

§ 3 



1. Wykonawca ponosi koszty transportu, w tym ubezpieczenie mebli stanowiących przedmiot umowy, 

a także wniesienia, rozładunku i ustawienia dostarczonych mebli. 

2. Obowiązek należytego zabezpieczenia mebli w czasie transportu spoczywa na Wykonawcy. 

3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia mebli przechodzi na Zamawiającego po podpisaniu 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie mienia Zamawiającego  

w trakcie czynności związanych z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania prac objętych niniejszą umową, o których mowa w § 1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ….. zł brutto słownie złotych……………., przelewem na jego 

rachunek bankowy. 

2. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po wykonaniu całości zamówienia  

i odbiorze przez Zamawiającego. 

4. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowił będzie  protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę VAT w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na jego rachunek wskazany na fakturze. Za 

nieterminowe opłacenie faktury VAT przysługują Wykonawcy odsetki ustawowe. 

 

§ 5 

Warunki rękojmi i gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy ………. miesięcy, od 

dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Wykonawca zapewnia, że czas reakcji na zgłoszenie wad mebli nie będzie dłuższy niż 48 godzin od 

momentu zgłoszenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji do wykonania bezpłatnych napraw 

gwarancyjnych mebli wadliwych lub ich wymiany lub wymiany ich elementów na wolne od wad,  

w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli ten sam mebel lub 

element podlegał naprawie dwukrotnie, Wykonawca wymieni dany mebel na wolny od wad.  

W przypadku naprawy lub wymiany mebla na wolny od wad, okres gwarancji na dany mebel biegnie 

od nowa. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków, o których mowa w ust. 3, 

w tym koszty demontażu, transportu i ponownego montażu naprawianych bądź wymienianych 

mebli. 

5. Jeśli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający jest uprawniony do 

usunięcia wad w drodze naprawy lub wymiany na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym 

inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy i obowiązujących przepisów 

prawa. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne mebli. 

7. Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony przez strony poprzez sporządzenie protokołu 

pousterkowego. 

8. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji dla danych rodzajów mebli i biegnie od dnia 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

9. Wykonawca odpowiedzialny jest za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych  

w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 8. 

 

§ 6 

Odpowiedzialność i rozwiązanie 

1. W przypadku niewykonania  umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy. 



2. W przypadku opóźnienia w terminie wykonania umowy  wskazanym w § 2 ust. 1 umowy powyżej 7 

dni, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad mebli stwierdzonych przy odbiorze  lub w okresie 

rękojmi albo gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ceny 

jednostkowej mebla/mebli, których dotyczy opóźnienie, zgodnie z formularzem cenowym – 

Załącznik nr 5 do umowy za każdy dzień opóźnienia. 

4. Z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez dodatkowego 

wezwania Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie wypełnia postanowień niniejszej umowy. 

§ 6 

Postanowienia różne 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i przepisy 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ………………….. . 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony. 

 

         Zamawiający       Wykonawca 


