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(Wzór - nie załączać do oferty) 
UMOWA Nr …./WAD-2900-1/2014 

 
 
 

W dniu .................................. 2014 roku w Białymstoku pomiędzy: 

Urzędem Statystycznym w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 13, posiadającym  

NIP 542-25-08-746 oraz REGON nr 000331547, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………………….. 

a 

Nazwa firmy......................................, adres firmy ..................................., NIP nr ............................... 

REGON NR................., zarejestrowaną w ............................................ pod numerem ......................., zwaną 

dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:..........................................................................., 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz  z 2014 r.: poz. 423), została zawarta umowa o następującej 
treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu 

Statystycznego w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 13 na potrzeby stworzenia Regionalnego Ośrodka 

Informacji w ramach Zadania 3 (SlSk) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w ramach projektu 

System lnformacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2): „Budowa dwujęzycznego (z komunikacją w języku 

polskim i angielskim) systemu informacji skierowującej do systemów informacyjnych statystyki  

i systemów resortowych - dostępnych dla obywateli, przedsiębiorców i pracowników administracji 

publicznej poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 Regionalnych Ośrodków Informacji,  

z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk dostępu do Internetu”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową oraz 

ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

 
§2 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone meble będą spełniały wszystkie warunki techniczno-eksploatacyjne 

określone przez Zamawiającego oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie.  

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie użyte materiały odpowiadają Polskim Normom, posiadają wymagane 

atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.  

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w okresie od dnia zawarcia umowy  

do dnia 17.10.2014 r. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez obie strony umowy końcowego 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

 
§4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto 

…………….. złotych (słownie: ………………..), w tym 23% podatku VAT. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,  

a także wszelkie inne ewentualne obciążenia, w tym: koszty transportu, dostawy wraz z wniesieniem  

do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego i montażu mebli. 

3. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie w okresie realizacji umowy.  

4. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę według zakresu rzeczowego określonego w formularzu 

cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

5. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi przelewem na wskazany 

na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę w terminie 14 dni od daty podpisania końcowego 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

7. Faktura będzie opłacona ze środków Projektu SISP-2 i zawierać będzie stwierdzenie: Umowa 

realizowana w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 

współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 2007–

2013. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) dostarczenia przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko, 

2) wniesienia i zamontowania nowych mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, 

3) dostarczenia dokumentów uprawniających Zamawiającego do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych. 

2. Wykonawca dokona czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu umowy w dni robocze  

w godzinach: od 7:15 do 15:15, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. 

3. Wszelkie szkody powstałe w trakcie dostawy, montażu i ustawiania mebli w siedzibie Zamawiającego 

Wykonawca naprawi we własnym zakresie lub pokryje koszty ich usunięcia. 
4. Dostarczone meble muszą być wyraźnie oznakowane za pomocą czytelnych naklejek bądź nadrukowanych 

znaków graficznych, umieszczonych w widocznym miejscu, zawierających informację o wkładzie 
finansowym Unii Europejskiej w realizację Umowy. Oznaczenie urządzeń winno być wykonane na folii 
samoprzylepnej. Znaki graficzne powinny być czytelne, wyraźne, trwałe i odporne na ścieranie. 

 

 
§ 6 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad prawnych. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszelkie elementy przedmiotu umowy w okresie  

24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. W przypadku, gdy okres gwarancji producenta jest 

dłuższy, za okres gwarancji przyjmuje się ten okres. 

3. Zamawiający dokona zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 

4. Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie usunąć wady zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 14 dni 

od dnia zgłoszenia reklamacji. 

5. Naprawy mebli dokonywane będą w siedzibie Zamawiającego, chyba że sprzeciwia się temu istota 

uszkodzenia. W przypadku konieczności dokonania napraw w innym miejscu niż miejsce użytkowania 

mebli, koszty transportu i ryzyko uszkodzenia lub utraty od chwili wydania wadliwych mebli upoważnionemu 

przedstawicielowi Wykonawcy do chwili odbioru przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.  

6. Jeżeli w okresie gwarancji mebel biurowy stanowiący przedmiot Umowy był co najmniej dwukrotnie 

naprawiany, a naprawy obejmują tą samą wadę lub usterkę, przy trzecim zgłoszeniu Wykonawca 

zobowiązany jest do jego wymiany na nowy, o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia,  

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia trzeciej wady lub usterki. 

7. Na każdy nowy mebel biurowy stanowiący przedmiot umowy, przekazany Zamawiającemu w trybie 

określonym w ust. 6, Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji na zasadach określonych w niniejszym 
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paragrafie. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru nowego mebla biurowego. 

8. W przypadku odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji zgłaszanych przez Zamawiającego w ramach 

gwarancji, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy. Jeżeli 

reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy 

ponosi Wykonawca. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach  

i wysokościach: 
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, ustalonego w niniejszej umowie w wysokości 1% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
b) za opóźnienie w realizacji usług gwarancyjnych w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
c) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia 

Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.  
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach 

ogólnych. 

 
§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić  

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. W przypadku wystąpienia rażących uchybień ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji umowy, 

Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, stosując §7 ust. 1 lit. c niniejszej umowy. 

 
§ 9 

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………….. złotych (słownie: 

……………………………………) w formie ............................. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (po ostatecznym odbiorze 

zamówienia potwierdzonym protokołem odbioru), z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi  

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

§ 10 

1. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych  

i kodeks cywilny. 

5. Spory wynikłe z umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 
 

ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA 


