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Załącznik nr 5  do SIWZ – wzór umowy 

 
Umowa zakupu wraz z dostarczeniem i montaŜem mebli do 14 mieszkań dla repatriantów  

w Polanowicach 81 
 
 
zawarta dnia …………… w Byczynie 
pomiędzy : 
Gminą Byczyna z siedzibą w Byczynie, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez : 
Burmistrza Byczyny – Ryszarda Grünera 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wiesławy RóŜewskiej 
zwana dalej Zamawiającym 
a 
………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy, zwanym dalej „Przedmiotem umowy” lub „Zamówieniem”, jest wykonanie, dostarczenie 
i montaŜ przez Wykonawcę mebli na zamówienie Zamawiającego do 14 mieszkań przeznaczonych dla rodzin 
repatriantów. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać, dostarczyć i zamontować meble do kaŜdego z 14 mieszkań 
zlokalizowanych w Polanowicach 81, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowym 
opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcą stanowiącymi integralną część umowy. 

 
§ 2 

Termin realizacji 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenie oraz montaŜu mebli określonych w specyfikacji  
w terminie do 30 listopada 2013 roku. 
2. O terminie dostarczenia Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie 
w wysokości ..................................................................... zł brutto.  
2. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane, dostarczone i zamontowane meble. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi jednorazowo. 
5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
6. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia 
bez zastrzeŜeń. 
7. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

1.Wykonawca oświadcza, Ŝe dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i doświadczeniem 
pozwalającym na naleŜyte zrealizowanie przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyŜszą starannością, efektywnością oraz 
zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 



3. Przedmiot umowy zrealizowany zostanie przez Wykonawcę w ścisłym współdziałaniu z pracownikami 
odpowiednich komórek organizacyjnych Zamawiającego, przy zachowaniu zasady dzielenia się z nimi posiadaną 
wiedzą i doświadczeniem. 
4. Wykonawca zapewnia, Ŝe przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, o zaoferowanych parametrach technicznych 
oraz niewadliwy. 
6. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po jej wykonaniu roszczeń osób trzecich, wynikłych  
z wykonania Umowy przez Wykonawcę i jego pracowników, Wykonawca bierze na siebie wyłączną 
odpowiedzialność za zaspokojenie roszczeń osób trzecich z tytułu powstałych szkód. 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wady i uszkodzenia powstałe w związku z transportem 
oraz montaŜem przedmiotu zamówienia.  

2. O stwierdzonych wadach ilościowych lub jakościowych w dostarczonym przedmiocie zamówienia Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niŜ w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. Zawiadomienie 
nastąpi w formie telefonicznej, a następnie zostanie potwierdzone poprzez fax/pocztę elektroniczną na wskazany 
przez Wykonawcę numer/adres.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania 
przez Wykonawcę prawidłowo złoŜonej reklamacji.  

4. Ponadto odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady regulują przepisy art. 556 – 576 Kodeksu 
cywilnego.  

 
§ 5. 

 Rękojmia i gwarancja 
1. Wykonawca gwarantuje, Ŝe wykonany przedmiot umowy będzie sprawny i wolny od wad prawnych i fizycznych 
oraz zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 
2. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie przedmiotu umowy począwszy od dnia 
podpisania protokołu odbioru bez zastrzeŜeń. 
3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz uszkodzenia 
owstałe w trakcie uŜytkowania przedmiotu umowy zgodnie z instrukcją jego uŜytkowania. 
4. Wszelkie koszty napraw gwarancyjnych i serwisu gwarancyjnego, w tym koszty transportu ponosi Wykonawca. 
5. Zgłoszenie awarii (awaria – stan niesprawności systemu  lub jego elementu powodujący zakłócenie  
funkcjonalności systemu), wad lub usterek - moŜe być dokonywane w postaci: zgłoszenia telefonicznego na numer 
tel. ................................... ..., za pomocą faksu na numer ........................................ lub za pomocą poczty 
elektronicznej na adres ............................................................................................................. 
6. Po wykonanym zgłoszeniu w ramach gwarancji przez Zamawiającego, Wykonawca potwierdzi w terminie do 8 
godzin jego przyjęcie za pomocą faksu na numer ...................................,poczty elektronicznej na adres 
............................................................lub telefonicznie –na numer podany podczas logowania zgłoszenia. 
8. Naprawy będą dokonywane w miejscu eksploatacji przedmiotu umowy. W przypadku niemoŜności dokonania 
naprawy sprzętu na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego, Wykonawca we własnym 
zakresie i na własny koszt dostarczy sprzęt do serwisu oraz ponownie do siedziby Zamawiającego. 
9. Przedstawiciel Wykonawcy niezwłocznie przybywa do Zamawiającego i kontynuuje czynności naprawcze, aŜ do 
momentu usunięcia awarii, wady lub usterki lub do momentu osiągnięcia widocznej poprawy. Dopuszczalne jest 
zawieszenie czynności naprawczych, jeśli potrzebne są dodatkowe materiały lub informacje, ale praca zostaje 
wznowiona natychmiast po ich uzyskaniu. 
10.Wykonawca zobowiązany jest usunąć ujawnione usterki, wady lub awarie nie później niŜ do 7 dni od  otrzymania 
zgłoszenia. 
11. Usługi serwisowe dla urządzeń będą świadczone w języku polskim. 
12. W przypadku nieusunięcia ujawnionych uszkodzeń, wad lub usterek, w terminie, o którym mowa w ust. 10, 
Zamawiający moŜe wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie 
moŜe od umowy odstąpić lub Ŝądać odpowiedniego obniŜenia umówionego wynagrodzenia lub zlecić ich  usunięcie 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
13.  Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłuŜony o czas trwania naprawy. 
14.  Zamawiającemu, niezaleŜnie od uprawnień wynikających z gwarancji, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi 
za wady na zasadach ogólnych 

 
 

§ 6. 
Niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie umowy 

1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy oraz w razie ujawnienia się wad lub usterek 
przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z przepisów prawa, a ponadto uprawnienia 
wynikające z niniejszej umowy. 



2. Zapóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za kaŜdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wykonania 
przedmiotu umowy. JeŜeli opóźnienie będzie dłuŜsze niŜ 14 dni kalendarzowych Zamawiający będzie miał prawo 
odstąpić od umowy, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 15% wartości 
brutto umowy określonej w § 3 ust. 1. 
3. W przypadku  opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad, usterek, awarii lub uszkodzeń przedmiotu umowy  
zgłoszonych w ramach gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za kaŜdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, usterek, awarii lub 
uszkodzeń. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad, usterek, awarii lub uszkodzeń przedmiotu umowy w terminie, 
Zamawiający, niezaleŜnie od uprawnień wynikających z przepisów prawa, będzie miał prawo zlecić usunięcie tych 
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1. 
6. Ustalone w umowie kary umowne nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeŜonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 
 

§ 7.  
Istotna zmiana okoliczności 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu 
wykonania części umowy. 
 

§ 8. 
Zachowanie poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w okresie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, 
a takŜe do nieudostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek materiałów 
i informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe osoby realizujące Umowę ze strony Wykonawcy nie będą wykorzystywać  
w jakimkolwiek celu niezwiązanym z realizacją Umowy informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy  
zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak po jej zakończeniu, ani ich udostępniać osobom/podmiotom trzecim. 
 

§ 9. 
Osoby wyznaczone do kontaktów 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest: 
......................................................................................................, tel. ..................................................... 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest: 
…………………………. tel. ………………………….., email ………………………… przez Zamawiającego. 
 

§ 10.  
Zmiana Umowy 

 
1. KaŜda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie pod rygorem niewaŜności i nie moŜe być sprzeczna  
z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie terminu realizacji umowy w przypadku 
ystąpienia opóźnień wynikających z: 
a. okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego, w szczególności niepozwalających na zrealizowanie zamówienia 
w terminie, 
b.wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania naleŜytej 
staranności,  
3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany osoby, która pełni funkcję wdroŜeniowca, pod warunkiem 
spełniania przez nową osobę wymagań określonych w SIWZ. 
4. PowyŜsza zmiana osoby moŜe być dokonana pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu przez  Wykonawcę 
informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem zgody 
Zamawiającego. 
 



§ 12.  
Postanowienia końcowe 

1. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
3. Integralną część Umowy stanowią:  

− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

− Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,  

− Oferta Wykonawcy. 
4. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 Wykonawca           Zamawiający  
 


