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Załącznik nr   2   do SIWZ 
UMOWA - WZÓR 

 
zawarta w dniu ........................ w Krakowie, pomiędzy: 

Województwem Małopolskim, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP 6762178337, REGON 
351554287, w imieniu którego działa Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, NIP 6772351458, REGON 121385785, zwanym dalej 
'Zamawiającym', które reprezentuje: 

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

a firmą: ........................................................................................................................ 

z siedzibą  .................................................................................................................... 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ........................................... Wydział 
.............................. pod numerem ........................., NIP: .................................... zwaną dalej 
'Wykonawcą', którą reprezentują: 

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

 
 

Podstawa umowy 
Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania o  udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 ze zmianami. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy, termin wykonania i cena 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem  realizowana w ramach 

zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na 
potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska 
Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM" w ramach zadania budżetowego nr 3 
"Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) - działanie 2.1 RPO", w 
szczególności lady, biurek, krzeseł biurowych, szafy kartotekowej, stolików, regałów i szaf 
do zabudowy, wieszaka na ubrania. 

2. Pod względem miejsca i zakresu rzeczowego dostawy realizacja zamówienia obejmuje 
dwie części:  

a) Część I: Dostawa mebli wraz z montażem do pomieszczeń w budynku MCDN 
ODN w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 61, 

b) Część II: Dostawa mebli wraz z montażem do pomieszczeń w budynku MCDN 
ODN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30. 

3. Wykonawca oświadcza, iż dostawa zostanie wykonana w całości, zgodnie z Opisem 
przedmiotu zamówienia (Zał. nr ……. do SIWZ)   i Ofertą Wykonawcy stanowiącymi 
integralną część niniejszej umowy. 

4. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie:  do  dnia 22.12.2017r., zgodnie z ofertą 
Wykonawcy stanowiącą  integralną część niniejszej umowy.  

5. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie ............... zł brutto,(słownie: ............................................... zł/ 
brutto), w tym ……. zł  podatek VAT, kwota netto …………. zł ,  a w tym : 
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a) Część nr 1 łącznie brutto ……………… zł (słownie: ……………………) w tym podatek 
VAT w kwocie ………………….,kwota netto ………….. zł   

b) Część nr 2 łącznie brutto ……………… zł (słownie: …………) w tym podatek VAT w 
kwocie …………………. kwota netto ………….. zł 

6. Ceny brutto zawierają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z dostawą przedmiotu 
umowy do siedziby Zamawiającego. 

 
§2 

Warunki dostawy 
1. Wykonanie umowy obejmuje: transport, rozładunek, wniesienie do określonych 

pomieszczeń oraz montaż zgodnie z aranżacją przedstawioną przez Zamawiającego.  

2. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru 

podpisanego przez obie strony bez zastrzeżeń. 

3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone braki lub wady, Zamawiający nie przyjmie 

dostawy do momentu uzupełnienia braków lub usunięcia wad przez Wykonawcę i naliczy 

kary umowne zgodne z § 4 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zabezpieczenia podłóg i ścian, okien, sufitów, 

drzwi itp., aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu mebli. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych 

z Jego winy. Zamawiający nakłada obowiązek naprawy wynikłych szkód na koszt 

Wykonawcy i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed uszkodzenia / zabrudzenia 

w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia. 

 
 

§3 
Postanowienia finansowe i handlowe 

1. Rozliczenie z Wykonawcą będzie następować na podstawie odrębnych faktur 
wystawianych dla każdej części określonej w § 1 ust. 2. 

2.  Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru. 
3. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze w terminie do 30 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

5. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby 
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących 
przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia 
itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy. 
 

§4 
Kary umowne 

1.    W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zamówienia w terminie określonym w §1, 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ogólnej wartości brutto umowy 

za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w §6 ust. 2, zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ogólnej wartości brutto umowy za 

każdy dzień zwłoki. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości 

brutto umowy, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od 

umowy. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości 

poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych. 
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5.  Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

 
§5 

Odstąpienia od umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 
 

§ 6 

Gwarancja 

1. Przedmiot umowy, będzie objęty  ............... miesięcznym okresem gwarancji licząc od 

daty podpisania protokołu odbioru przez obie strony bez zastrzeżeń. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 2 dni licząc od daty otrzymania wezwania.  

 
§7 

Zmiany umowy 
1.Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej – w formie aneksu – pod 
rygorem nieważności. 

 
§8 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwe sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 
3.  Umowa niniejsza została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
  
      
 
 
       ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
 
 


