Załącznik nr 2 do SIWZ

WZÓR UMOWY - dotyczy części 1
Zawarta w dniu ............. r. w Łapach pomiędzy:
Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Łapy z siedzibą w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy,
NIP 9661029620, Regon 050367606, reprezentowaną przez Dyrektora - Małgorzatę Roszkowską przy
kontrasygnacie Głównego księgowego - Iwony Brzozowskiej,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a:
………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
1) ..............................................................................................................
2) ..............................................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”.

W wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej jako Pzp ,została zawarta
umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa oraz montaż mebli fabrycznie nowych, nieużywanych,
wolnych od wad w asortymencie i ilości określonej w Części nr 1, zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, oraz ofertą Wykonawcy
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble do pomieszczeń wymienionych
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz zamontować i ustawić meble zgodnie
z aranżacją wnętrz lub w sposób wskazany przez Zamawiającego.
3. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczone meble będą odpowiadać wymaganiom polskich norm oraz
gwarantuje ich dobrą jakość.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w formie dostawy i montażu mebli
do następującej lokalizacji: 18-100 Łapy, ul. Nowy Rynek 15.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do transportu, rozładunku, wniesienia
mebli do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz ubezpieczenia przedmiotu dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczone meble całkowicie zmontować i wypoziomować.

Wszelkie materiały opakowaniowe (palety, kartony, folie, taśmy, styropian itp.) zostaną
usunięte i wywiezione z terenu Zamawiającego we własnym zakresie.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble objęte Umową w terminie 60 dni od daty jej
podpisania.
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5. Odbiór mebli, o których mowa w §1 ust. 1, nastąpi na podstawie końcowego protokołu odbioru
podpisanego przez osoby upoważnione.
6. Dostawę uważa się za wykonaną w terminie, jeżeli wszystkie meble znajdą się we wskazanym
przez Zamawiającego miejscu dostawy w terminie wskazanym w ust. 4.
§ 3.
1. Za zrealizowanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
w
łącznej
wysokości:
………………………….…
zł
(słownie
złotych:
………………………………………………………..) brutto w tym podatek VAT.
2. Kwota ryczałtowa obejmuje wszelkie czynności związane z wykonaniem dostawy, zawiera
wszelkie materiały podstawowe i pomocnicze, niezbędny transport, wniesienie
i ustawienie, montaż, obróbki i wykończenie elementów, wyczyszczenie mebli umożliwiające ich
użytkowanie (wytarcie z kurzu, usunięcie opiłków drewna itp.), zabranie opakowań po meblach, a
także prace zabezpieczające.
§ 4.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego jednorazowo na podstawie
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
2. Fakturowanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę odbywać się będzie wyłącznie
w oparciu o dane zamieszczone w Ofercie. Zamawiający nie dopuszcza stosowania cen
jednostkowych nie wymienionych w Ofercie oraz stosowania przeliczników przy użyciu rabatów
(upustów). Niezgodności w tym zakresie będą skutkować uznaniem faktury
- za wystawioną niezgodnie z umową i warunkami oferty.
3. Fakturę wystawiać należy na:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
18-100 Łapy
ul. Nowy Rynek 15
NIP 966 102 96 20
4. Faktura powinny być dostarczona na adres Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie
będzie
płatne
na
numer
rachunku
bankowego
…………………………………………………………………….. w terminie do 21 dni od daty
dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury.
6. Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
7. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie, Wykonawcy przysługuje
prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
§5
1. Odbiór przedmiotu Umowy odbywać się będzie każdorazowo w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym.
2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcą w sprawach dotyczących realizacji Umowy i
odbioru zamówienia jest:
................................................................................................................................................
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób uprawnionych do kontaktu
z Wykonawcą oraz odbioru zamówienia wymienionych w § 5 ust. 2, co nie wymaga zmiany
umowy w formie aneksu, a jedynie powiadomienia o tym drugiej strony.
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4. Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
……………………………. tel. ………………e -mail: ...............................
5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania kontroli w zakresie prawidłowości realizacji dostawy
mebli w ciągu 10 dni roboczych po ich odebraniu.

1.

2.
3.
4.

§ 6.
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w części w następujących okolicznościach:
1) w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy;
2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy o okres przekraczający 10 dni robocze od dnia
określonego w § 2 ust. 4;
3) w przypadku określonym w art. 145 ustawy Pzp.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać
wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach stanowiących podstawy odstąpienia.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku
zastosowania formy elektronicznej, oświadczenie Zamawiającego zostanie wysłane na adres
e-mail: …………………………………………………………………..

§ 7.
1. Strony zgodnie postanawiają, że z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
zamówienia Zamawiającemu przysługują kary umowne w następujących okolicznościach:
1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, jak też w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
3 ust. 1;
2)
za każdy dzień opóźnienia dostawy Zamawiający naliczyć może karę umowną
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1;
3) w innych niż określone w pkt. 1 i 2 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3
ust. 1.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego
bieżącego wynagrodzenia za dostarczone produkty.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej.

1.
2.
3.

4.

§8
Wykonawca udziela ............... letniej gwarancji na dostarczone meble, liczonej od daty odbioru
przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru.
Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do przemieszczania dostarczonych mebli pomiędzy
pomieszczeniami Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w
Umowie,
ponosząc
przed
Zamawiającym
pełną
odpowiedzialność
za należyte i właściwe rozpatrzenie reklamacji.
Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw mebli i wymiany ich części objętych gwarancją (w
okresie
gwarancji),
w
tym
koszty
dojazdu,
transportu,
demontażu
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5.
6.
7.
8.

9.

i montażu oraz ustawienia naprawionego lub wymienionego mebla w miejscu wskazanym przez
przedstawiciela Zamawiającego.
W okresie gwarancji zgłoszenia reklamacyjne będą przekazywane drogą elektroniczną na adres
e-mail:........................................... lub telefonicznie na numer tel. ......................... .
W przypadku wad w przedmiocie zamówienia, których nie da się usunąć, będzie on wymieniony
przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad, a mebel uszkodzony podlega zwrotowi Wykonawcy.
Łączny czas reakcji i naprawy lub wymiany, o której mowa w ust. 6 przez Wykonawcę nie może
przekroczyć 15 dni roboczych od zgłoszenia złożonego przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa tego samego mebla lub
jedna istotna jego naprawa, przez co rozumie się naprawę o wartości nie niższej niż 30% wartości
mebla według ceny zakupu, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych, liczonych
od dnia zgłoszenia kolejnej reklamacji, dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad, o takich
samych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych jak mebel wymieniany.
Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych
przysługujących mu z tytułu rękojmi.

10. Wykonawca rozszerzy odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadczy, że okres rękojmi

na wykonane dostawy wyniesie tyle samo co okres gwarancji licząc od daty podpisania
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.
11. W ramach zadeklarowanej gwarancji Wykonawca będzie realizował te same funkcje,
które określone zostały dla podstawowej gwarancji
12. W przypadku nie przystąpienia, albo nie wykonania naprawy lub wymiany mebli z tytułu
gwarancji lub rękojmi w terminie, o którym mowa w pkt 7 i 8, Zamawiający ma prawo dokonać
odpowiednio: naprawy lub wymiany na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§9
1. Podczas wykonywania dostawy Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swojej
i swoich pracowników, a także za ewentualne szkody Zamawiającemu lub osobom trzecim.
2. Wykonawca posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
na kwotę …………... Polisa ubezpieczeniowa nr ……………… z ……..... r.
§ 10
1.
2.

Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej: „Pzp”.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych poniżej:

1) W przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym
odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub
zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa,

2) W przypadku wycofania z produkcji/sprzedaży lub zaprzestania produkcji jakiegokolwiek
modelu/typu
zaoferowanego
mebla,
Wykonawca
dostarczy
obecnie
produkowany/sprzedawany model/typ mebla o parametrach posiadających co najmniej
równorzędne cechy, parametry i funkcjonalność, jak Przedmiot umowy wskazany w ofercie
Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 Umowy. W takim
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz
przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt wycofania
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modelu/typu mebla oraz zaoferowania obecnie produkowanego, celem akceptacji przez
Zamawiającego,

3) W zakresie terminu realizacji Umowy:
- z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, o czas trwania tych
okoliczności;
- z powodu wystąpienia okoliczności, nadzwyczajnych, których Wykonawca oraz
Zamawiający nie mogli przewidzieć, a wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
o czas trwania tych okoliczności.

4) W zakresie sposobu realizacji Umowy lub terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia
siły wyższej.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 12.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd
w Białymstoku.
§ 13
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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