
Załącznik nr 3                       

 

       - PROJEKT - 

 

        Umowa BAG.2601.44.2013 

 

zawarta w dniu ................2013 r.  w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy Miastem Wodzisławiem 

Śląskim,   44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4,  NIP 647-12-77-603, Regon 000526883  

reprezentowanym przez:  

Prezydenta Miasta - Mieczysława Kiecę  

zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

........................................................................................................................ 

NIP : 

REGON: 

reprezentowanym przez : 

................................................................................................................................................................ 

 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. 

U. Nr 113 poz. 759 z 25 czerwca 2010 r. z póź. zm.)  

 

§ 1. 

     

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pt. „Zakup mebli biurowych 

wraz z montażem do pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje zakres rzeczowy zgodny z formularzem cenowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Termin realizacji zamówienia: do 16.07.2013 r. 

            § 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz zamontować meble, o których mowa w § 1, pod 

adres Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu Miasta. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego telefonicznie o terminie dostarczenia mebli na co 

najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich dostarczenia.  

3. Przez dostarczenie mebli rozumie się wniesienie i montaż mebli przez Wykonawcę do 

pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. 

 

       



          § 3. 

 1. Za realizację Zamówienia strony ustalają wynagrodzenie w wysokości .......... zł. brutto    

(słownie:................................................................................................................... 00/100). 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia 

faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru,  o którym mowa  w § 5 ust. 1, 

bez zastrzeżeń.  

3. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

4. Środki płatności z działu 750 , Rozdział 75023, § 4210  

 

                § 4.  

1. Po zrealizowaniu Zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru  zamówienia, podpisany 

przez Wykonawcę i Komisję Odbioru składającą się z następujących przedstawicieli 

Zamawiającego: 

1. Pani Elżbieta Kowalska, 

2. Pani Aleksandra Brzozoń 

2. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

1) wykaz i liczbę dostarczonych mebli, 

2) dzień i miejsce odbioru Zamówienia, 

3) oświadczenie wszystkich członków Komisji Odbioru o braku albo o istnieniu wad w realizacji 

Zamówienia. 

4) w przypadku stwierdzenia wad – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 

określonym przez Komisję Odbioru, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

   Stwierdzenie przez Komisję Odbioru usunięcia przez Wykonawcę wad będzie stanowić podstawę  

do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

            § 5. 

1. Wykonawca udziela  gwarancji na dostawę wymienioną w § 1 niniejszej umowy. 

 2 lata na meble, 

 zawiasy firmy Blum lub Hettich  wieczysta gwarancja  

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 1, bez zastrzeżeń. 

   

 

 

 

 



       § 6. 

1. Wykonawca nie może powierzyć realizacji Zamówienia innym podmiotom bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W razie naruszenia postanowień ust. 1, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. 

3. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 1, za działania lub 

zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył realizację Zamówienia Wykonawca 

odpowiada jak za własne. 

       § 7. 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10 % wartości przedmiotu niniejszej umowy, gdy Zamawiający odstąpi od 

umowy z powodu okoliczności, ze które odpowiada Wykonawca. 

b) w wysokości 2 % wartości przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku każdorazowego 

stwierdzenia niestarannego działania Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, 

c) w wysokości 1 % wartości przedmiotu niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki                   

w wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną: 

w wysokości 10 % wartości przedmiotu niniejszej umowy w razie odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający. 

3. W przypadku, gdy Zamawiający zalega z zapłatą za przedmiot niniejszej umowy, 

Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej. 

4. Strony umowy mogą dochodzić odszkodowań  przewyższających kary umowne na zasadach 

ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

           § 8. 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy upoważnia się: 

1) ze strony Zamawiającego: Panią Elżbietę Kowalską oraz Panią Aleksandrę Brzozoń 

2) ze strony Wykonawcy: ....................................................................................................  

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej    

Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

            § 9. 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie aneksu. Aneks wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności     

 

 

 

 



          § 10. 

1. W zakresie nieregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają  przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

          § 11. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

   Zamawiający     Wykonawca 

 

 ..........................................       ......................................... 

 

 


