
 

 

 

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 1/JA_SAM/UE/2018 

 

UMOWA Nr ……………. 

 

zawarta dniu ………………………….  r. w Gdyni pomiędzy: 

..................................................................................................... działającym na podstawie 

………………………… (KRS, lub inne dokumenty) nr  ...................................., NIP: 

...................................., mającym swoją siedzibę w ........................................ ul. ...................................... nr 

…… zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”, które reprezentują: 

1. ................................................. 

2. ................................................. 

 

a  

 

...................................................................................... działającym na podstawie 

………………………………………  (KRS, lub inne dokumenty) nr  ...................................., NIP: 

...................................., mającym swoją siedzibę w ........................................ ul. ...................................... nr 

……  zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”, którą(-ego) reprezentują: 

1.................................................. 

2.................................................. 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z zasadą 

konkurencyjności (rozdział 6.5.2), w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania), została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia do terapeutycznego punktu 

przedszkolnego w Gdyni przy ul. Biskupa Dominika 34-36. Niniejsze zamówienie dotyczy etapu I  

w projekcie.  



 

 

 

2. Umowa będzie realizowana w ramach projektu pn. „JA SAM” - edukacja dzieci niepełnosprawnych ku 

samodzielności w terapeutycznym punkcie przedszkolnym”. Projekt ubiega się o dofinansowanie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,  

Oś priorytetowa III. Edukacja, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna. 

3. Dostarczony sprzęt musi być sprzętem fabrycznie nowym i nieużywanym. Muszą być to produkty 

istniejące w obrocie, nie prototypy. 

4. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności dostawę wraz z montażem oraz przeniesienie na 

Zamawiającego własności mebli i wyposażenia, stanowiących załącznik do niniejszej umowy, zgodnie 

z warunkami postępowania, niniejszą umową i ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 1 do 

niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Termin dostawy 

1. Termin wykonania umowy wynosi do dnia ………………….. (zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 na adres ……………………………. 

3. Sprzęt wchodzący w zakres dostaw zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu 

zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu, po wcześniejszym ustaleniu terminu 

dostawy. 

 

§ 3 

Ogólne warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością i aktualną 

wiedzą w danej dziedzinie jaką można oczekiwać od profesjonalisty.  

2. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy, od poniedziałku do 

piątku, w godz. 8.00-16.00. 

3. O gotowości przywozu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego  

z dwudniowym wyprzedzeniem. 

4. Zamówione meble i wyposażenie winny być dostarczone do Zamawiającego w nienaruszonych 

opakowaniach, odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem 

warunków atmosferycznych. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń Zamawiającemu przysługuje 

prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad.  

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych, Zamawiający ma prawo 

wstrzymać płatność do momentu usunięcia nieprawidłowości.  



 

 

 

6. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości zostaną usunięte przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do lojalnej współpracy z Zamawiającym, w szczególności 

do informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach czy utrudnieniach w prawidłowej 

realizacji świadczeń i wypracowywania sposobów alternatywnego i zgodnego z oczekiwaniami 

Zamawiającego sposobu realizacji świadczenia. 

8. Wykonawca wypakuje, zmontuje i sprawdzi dostarczone meble siłami własnymi. Wszystkie czynności 

związane z realizacją zamówienia (np. przenoszenie, składania, sprzątanie itp.) wykonawca wykona 

przy pomocy własnych pracowników. Dostarczone i zamontowane meble oraz wyposażenie nie mogą 

mieć wad, uszkodzeń mechanicznych, zadrapań i innych wad pogarszających ich jakość. Przedmiot z 

wadą należy wymienić na inny pozbawiony wad. 

9. Do kontaktów związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby: 

1) Ze strony Zamawiającego: ……………………, tel. ………………….. e-mail: 

……………………………… 

2) Ze strony Wykonawcy: …………………… tel. ………………….……… e-mail 

………………………………………….………... 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i płatności 

1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi…………........................zł brutto 

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

2. Kwota wynagrodzenia, wymieniona w ust.1, nie podlega zmianie i obejmuje wszelkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Kwota określona w ust.1 obejmuje wartość sprzętu, koszty związane z jego montażem, uruchomieniem 

oraz transportem. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy w banku 

……………………… nr …………………………………terminie do 30 dni od otrzymania faktury 

wystawionej w oparciu o protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

§ 5 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na okresy wskazane w ofercie  

i wynoszące co najmniej 24 miesiące. 



 

 

 

2. Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru bez 

uwag. 

3. Wykonawca zapewni świadczenie usług serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis 

producenta na zasadach określonych w ust. 4. 

4. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny świadczony zgodnie z podanymi niżej 

warunkami: 

a) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii sprzętu, Wykonawca rozpocznie procedurę 

naprawczą w ciągu maksimum 5 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania zgłoszenia.  

W przypadku zgłoszenia otrzymanego po godzinie 16.00, czas reakcji liczy się od godziny 8.00 

następnego dnia roboczego. 

b) dopuszcza się świadczenie serwisu gwarancyjnego poza siedzibą Zamawiającego, jeśli naprawa  

w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca odbierze sprzęt i dostarczy po naprawie 

na własny koszt i na własną odpowiedzialność, 

c) czas skutecznej naprawy sprzętu nie może przekroczyć 21 dni roboczych licząc od momentu 

zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, 

d) w przypadku braku możliwości dotrzymania terminu skutecznej naprawy, określonego w lit. c, 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt zastępczy o niegorszych parametrach niż urządzenie 

naprawiane. Okres świadczenia gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy. 

  

§ 6 

Odstąpienie od umowy i kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych za opóźnienia w realizacji usług 

objętych umową. Kary umowne za takie opóźnienia będą naliczane w wysokości: 

a) 0,2% ceny określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie,  

w stosunku do czasu określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w przypadku zwłoki w usunięciu wad 

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

4. Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy przekroczy 30 dni, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy, bez konieczności wyznaczania terminu 

dodatkowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny,  

o której mowa w § 4 ust. 1 umowy. 



 

 

 

5. Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych za opóźnienia w realizacji usług 

serwisu gwarancyjnego, objętych umową. Kary umowne za takie opóźnienia będą naliczane  

w wysokości: 

a) 0,1% ceny określonej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia w 

rozpoczęciu procedury naprawczej, w stosunku do czasu określonego w § 5 ust. 4 lit. a umowy. 

5. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne 

z chwilą doręczenia drugiej stronie. 

 

§ 7 

Zmiana treści umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy, jeżeli nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotu 

umowy w związku z zaistnieniem następujących okoliczności: 

a) zdarzenia losowe wywołane przez czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć, 

zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 może nastąpić zmiana terminu. 

Termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu max. do dnia 31.10.2018 r. 

4. Okoliczności wymienione w ust. 2 stanowią zamknięty katalog przesłanek do zmian umowy, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie wiążącej podstawy do wyrażenia 

takiej zgody. 

 

§ 8 

Przepisy końcowe 

1. Spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść w całości lub w części wierzytelności wynikających z umowy na 

rzecz osoby trzeciej. 



 

 

 

3. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 880) oraz  ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

Załącznik: 

- oferta Wykonawcy 

 

 

 

 

…………………..………      ……………………………… 

                 Zamawiający               Wykonawca 

 


