
 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

UMOWA – WZÓR 

Nr ……………………… 

 

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: mgr Jarosław Chodźko – 
Dyrektor 

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

a 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 
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 2018 r. poz. 1986 ze zmianami). 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, transport, rozładunek, wniesienie oraz montaż  

w sali wykładowej nr 3 w budynku MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1  

wg wizualizacji rozmieszczenia wyposażenia meblowego w sali wykładowej nr 3  

(rys. 1a i rys. 1b, Zał nr ……………do SIWZ) następującego wyposażenia: 

a) 88 sztuk fabrycznie nowych tapicerowanych krzeseł audytoryjnych z pulpitem 

mocowanym z tyłu do oparcia (tylnym pulpitem), które będą montowane  
w 11 rzędach po 4 szt. na stronę, zgodnie z wizualizacją wskazaną na rys. 1a  
i opisem krzesła audytoryjnego z tylnym pulpitem (rys. 2a, Zał nr…do SIWZ)  
i rysunkiem technicznym krzesła audytoryjnego z tylnym pulpitem (rys. 2b, 
załącznik nr…..do SIWZ).  

b) 10 sztuk fabrycznie nowych tapicerowanych krzeseł audytoryjnych ostatniego 
rzędu bez stolika za oparciem (bez tylnego pulpitu), które będą montowane  
w ostatnim rzędzie (zgodnie z wizualizacją wskazaną na rys. 1a), zgodnie  
z opisem krzesła audytoryjnego bez pulpitu (Opis nr 3, załącznik nr …. do SIWZ) 
oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.  

c) 8 sztuk fabrycznie nowych stanowisk pulpitowych pierwszego rzędu/paneli  
przednich, które będą montowane w pierwszym rzędzie po 4 szt. na stronę,  
zgodnie z rys. 4 opisem stanowiska pulpitowego pierwszego rzędu i rysunkiem  



 

technicznym stanowiska pulpitowego pierwszego rzędu (-Zał. nr …………..do 
SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

d) 1 sztuka fabrycznie nowego biurka, zgodnie z rys. 5 a wizualizacją i opisem 
biurka (Zał. nr …….do SIWZ) oraz rysunkiem technicznym biurka  
tj. rys. 5 b, rys. 5 c, rys. 5 d (Zał. nr ……. do SIWZ) oraz Ofertą Wykonawcy 
stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

e) 1 sztuka fabrycznie nowego krzesła obrotowego dla prowadzącego wykład, 
zgodnie z rys. 6 tj. opisem i rysunkiem krzesła obrotowego  (Zał. nr ……. do 
SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

Zamawiający ostatecznie określi kolor wyposażenia meblowego w terminie 3 dni od 
daty podpisania umowy na podstawie wcześniej  dostarczonych mu przez 
Wykonawcę próbek materiałów,  dot. tkaniny, wybarwienia sklejki, kolorystki płyty 
melaminowanej, kolorystki stelaży. 

2. Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie w/w elementy wyposażenia w sali 
wykładowej nr 3, znajdującej się  w budynku Zamawiającego tj. w budynku MCDN 
ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy  
technicznej z należytą starannością. W sali wykładowej nr 3 znajduje się drewniane 
podłoże wzmocnione płytą OSB przykryte wykładziną PCV, na którym zbudowane 
jest siedem stopni o wysokości 10 cm. Całość podłoża przykryta jest przytwierdzoną 
do niego wykładziną PCV. 

3. Wykonawca wyłoniony w przetargu przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej  
w sali wykładowej nr 3 w budynku MCDN ODN w Krakowie ul. Garbarska 1 przy 
udziale osoby upoważnionej przez Zamawiającego i dokonał własnych pomiarów 
w celu właściwego rozlokowania krzeseł audytoryjnych, stanowisk pulpitowych 
pierwszego rzędu, biurka i krzesła dla prowadzącego. Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania wizji lokalnej miejsca dostawy i montażu w/w 
wyposażenia, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do 
prawidłowego wykonania zamówienia. 

4.Własność dostarczonego wyposażenia, jak również ryzyko jego utraty  

    lub zniszczenia, przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru  

    przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym nie  
    zawierającym zastrzeżeń. 
5.  Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, bez  
     wad i uszkodzeń. 

 
§ 2. 

Miejsce, warunki i termin realizacji 
 

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy zostanie 
dostarczony, zamontowany, a następnie przekazany Zamawiającemu w stanie 
gotowym do użytku w terminie  ……….. dni od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca w ramach dostawy przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do:  
1)  przeniesienia na Zamawiającego własności przedmiotu zamówienia, 
2)  dostarczenia na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do sali 

wykładowej nr 3 w budynku MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1 

3)  przeprowadzenia rozładunku przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego, wniesienia do miejsca zamontowania, rozpakowania  
i zamontowania oraz przekazania do użytku przedmiotu zamówienia; 
jednocześnie Wykonawca zabiera wszelkie odpady pozostałe po dostawie  
i przeprowadzonym montażu przedmiotu zamówienia. 



 

4)  przeszkolenia osoby wskazanej przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji, 
czyszczenia i konserwacji przedmiotu zamówienia, 

5)  dostarczenia i montażu przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym  
w § 2 ust.1 umowy w godzinach 8.00-15.00 w dni powszednie od poniedziałku  
do piątku. 

6)  dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia: 
         a) dokumentu gwarancyjnego w języku polskim, 

 b) kartę katalogową wraz z danymi technicznymi krzeseł audytoryjnych  
     i stanowisk pulpitowych 

         c) atestów i badań: 
-Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerowanych wg normy  
PN – EN 1021 – 1 : 20007 oraz PN – EN 1021 – 2 : 2007 wydana przez akredytowane 
laboratorium, dotycząca układu tapicerskiego zastosowanego w krzesłach 
audytoryjnych 
-Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerowanych wg normy                                  
PN – EN 1021 – 1 : 20007 oraz PN – EN 1021 – 2 : 2007 wydana przez akredytowane 
laboratorium, dotycząca sklejek i drewna zastosowanych w krzesłach audytoryjnych 
-Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania  
 wg kryteriów normy PN/88/B/02855 wydana przez akredytowane laboratorium, 
dotycząca układu tapicerskiego zastosowanego w krzesłach audytoryjnych 
-Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania  
wg kryteriów normy PN/88/B/02855 wydana przez akredytowane laboratorium, 
dotycząca sklejek i drewna zastosowanych w krzesłach audytoryjnych 
-Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy                                    
PN – EN 12727 : 2004, stopień 2 dot. krzesła audytoryjnego 
-Badania wytrzymałościowe tapicerki pod kątem ścieralności, potwierdzające 
wytrzymałość minimum 130 000 cykli w skali Martindale’a w krzesłach audytoryjnych 
-Atest higieniczny PZH dot. krzesła audytoryjnego 

d) w przypadku krzesła obrotowego następujące atesty: 
-Badania wytrzymałościowe tapicerki pod kątem ścieralności, potwierdzające    
wytrzymałość minimum 150 000 cykli w skali Martindale’a zastosowanej  
w krześle obrotowym 
-Trudnopalność: BS EN1021-1/2 
-Odporność na piling - 5 PN-EN ISO 12945-2 
-Odporność na światło - 4-5 EN ISO 105-B02 
-Odporność barwy na działanie potu – 5 PN-EN ISO 105-E04 
-Krzesło  powinno posiadać pozytywne wyniki badań wytrzymałościowych  

w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zg. z normą PN EN 1335-1, 1335-2, 1335-3 
-Krzesło posiada pozytywne wyniki badań ergonomiczno-fizjologicznych  
zg. z normą PN-EN 1335-1 i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 
wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz.U. Nr 148 poz. 973 ) 

Wszystkie elementy wyposażenia, o którym mowa w § 1 powinny być wykonane 
zgodnie z polskimi i europejskimi normami w zakresie wytrzymałości i bezpieczeństwa 
użytkowania, w zakresie reakcji na ogień oraz posiadać atest higieniczny na materiały 
użyte do produkcji. Certyfikaty Wykonawca dołączy, jako integralną część zamówienia. 

3. Dostarczone krzesła audytoryjne powinny odpowiadać wymaganiom 
przeciwpożarowym dla elementów wykończenia wnętrz  i wyposażenia stałego  
określonego w § 261 pkt 1-5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1422) 



 

 4. Termin ustalony w ust. 1  ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 
wynikających z:   

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), 
mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 
c) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania należytej staranności; 

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być udokumentowane stosownymi 
protokołami podpisanymi przez  osoby nadzorujące realizację umowy oraz 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe 
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie 

1.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 

............... zł brutto, (słownie: ............................................... zł/ brutto), 

............... zł netto, (słownie: ............................................... zł/ netto), 

w tym podatek VAT w kwocie……………..zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane  
z realizacją zamówienia. 

3.Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo, po zrealizowaniu przedmiotu umowy. 
 

§ 4 
Warunki płatności 

1. Zamawiający dokona zapłaty za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy na  
    podstawie wystawionej faktury. 
2. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił protokół odbioru końcowego,  

podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną 
stwierdzone braki lub wady, Zamawiający nie odbierze przedmiotu umowy do 
momentu uzupełnienia braków lub usunięcia wad przez Wykonawcę i naliczy kary 
umowne zgodne z § 6 niniejszej umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany w niej 
rachunek bankowy Wykonawcy. 

4.Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wystawienia faktury w następujący 
sposób : 
Nabywca:  
Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP 6762178337, 
Odbiorca:  
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 30-003 Kraków, ul. Lubelska 23. 

§ 5 
Gwarancja i rękojmia 

1.Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu zamówienia  
   na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym na poszczególne elementy i na   
   całość wykonanych prac. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 36  
   miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. 



 

2. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi, 
    Wykonawca udziela Zamawiającemu……..miesięcznej gwarancji na wykonane  
    prace oraz dostarczone i zainstalowane elementy, licząc od dnia podpisania   
    przez Strony protokołu odbioru końcowego. 

     3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do  
         nieodpłatnego usunięcia wad lub nieodpłatnej wymiany rzeczy na wolną od   
         wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. 
     4. Wykonawca przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z udzielonej   
         gwarancji nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. Strony oświadczają,  
         iż zgłoszenie może nastąpić pisemnie, drogą elektroniczną (e-mail) lub za   
         pośrednictwem faksu. 

5. Naprawa lub wymiana powinna nastąpić w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia  
    przez Zamawiającego żądania odpowiednio naprawy lub wymiany. Termin   
    naprawy lub wymiany może ulec wydłużeniu jedynie w szczególnych   
    wypadkach, jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy naprawa lub  
    wymiana w zakreślonym terminie nie byłaby możliwa, wówczas Wykonawca na   
    czas naprawy zabezpieczy Zamawiającemu nieodpłatnie sprzęt zastępczy  
    o  podobnych parametrach. 
6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas wykonania naprawy. 

      7. Żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad Zamawiający może złożyć, gdy 
         wada nie da się usunąć, gdy Wykonawca nie usunął wady w terminie, o którym   
         mowa w ust. 5 lub gdy wada ujawniła się w rzeczy, która była już przedmiotem 
         dwukrotnej naprawy. 

8.Wymieniając jakikolwiek element wyposażenia, który jest przedmiotem  
    umowy Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczyć   
    element fabrycznie nowy, o parametrach technicznych nie gorszych od  
    elementu podlegającego wymianie. 
9.Naprawy dokonywane będą w miejscu eksploatacji sprzętu, a w przypadku  
   braku takiej możliwości, Wykonawca na czas naprawy zabezpieczy   
   Zamawiającemu nieodpłatnie sprzęt zastępczy o podobnych parametrach. 
10. W każdym wypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub naprawy elementu  

       wyposażenia poza siedzibą Zamawiającego, wszelkie koszty transportu      
          ponosi Wykonawca. 

 
§ 6 

Kary umowne 
1.Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest  
   zapłacić karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa  
   w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 
2.Za zwłokę w usunięciu wad Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę 
    umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za  
    każdy dzień zwłoki. 
3.Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących 
   Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości   
  10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1. 
4.Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia na zasadach ogólnych  
   odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości  
   rzeczywiście poniesionej szkody. 
5.Naliczone kary umowne mogą być potrącane z faktury. 
 

 



 

§7 
Osoby odpowiedzialne 

1.Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy  oraz upoważnioną do  
   odbioru jej przedmiotu  ze strony Zamawiającego jest: 
P. Mariusz Grysak, Tel. 12 422 93 06 wew. 134, email:m.grysak@mcdn.edu.pl 
2.Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy oraz upoważnioną do 
odbioru jej przedmiotu  ze strony Wykonawcy jest: 

…………………………………………. 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach  
   przewidzianych ustawą - Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami  
   niniejszej umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2.Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy   
   pisemnej i wymagają uzasadnienia. 
3.Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na  
   piśmie o zmianie adresu swojej siedziby, adresu dla dokonywania doręczeń  
   oraz nr faksu. W razie braku takiej informacji wszelkie pisma i przesyłki wysłane   
   na adres lub nr faksu Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie będą  
   uznawane za   doręczone. 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. 
 

§ 10 
Spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez 
sąd właściwy według siedziby Zamawiającego. 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
Zamawiający        Wykonawca 


