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sygnatura: ZP-057/2017                                                        Załącznik nr 6b do SIWZ    
 
 
 
 

U  M  O  W  A   nr … (wzór)  
 
 
 
 
W dniu ………………….………..… w Toruniu pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: PL 879-017-72-91, REGON: 000001324, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………..……………………………………….……………………………….., 
zwanym dalej w treści Zamawiającym, 

a    ………………………….…………………………………………………………………….…………………..….,  
reprezentowanym  przez : 

……………………………………….…………………………………………………………………………………….., 
zwanym dalej w treści Wykonawcą, w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy i udzielenia zamówienia 
publicznego w myśl przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego, 
zawarta została umowa o następującej  treści: 
 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa łóżek i tapczanów, zwanych łącznie dalej „meblami”, 

wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy, zgodnie z 
zamówieniem publicznym udzielonym w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie o 
sygnaturze ZP-057/2017, zadanie 2). 

2. Dostarczone meble będą wykonane zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1b do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, a ponadto będą nowe, zmontowane, gotowe do użytku. 

3. Integralną częścią niniejszej umowy są:  
1) opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1b do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, zwany dalej „opisem”, 
2) oferta Wykonawcy z dnia … , zwana dalej „ofertą”. 

§ 2 
WARTOŚĆ UMOWY 

 
1. Łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wynosi nie więcej niż: 

……  (słownie: …..) złotych brutto, w tym należny podatek od towarów i usług VAT. 
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
niniejszej umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, takimi jak w szczególności: koszty 
dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsc dostawy wskazanych przez Zamawiającego, 
ubezpieczenia na czas transportu, i nie podlega zmianie.  

 
§ 3 

DOSTAWA 
 
1. Wykonawca dostarczy meble bezpośrednio do miejsc dostawy wskazanych przez Zamawiającego, 

na własny koszt i ryzyko, w następujących terminach: 
1) do 28 sierpnia 2017 r. – dla mebli wskazanych w pozycji 1 opisu, 
2) do 30 września 2017 r. – dla mebli wskazanych w pozycjach od 2 do 3 opisu. 

2. Zamawiający wskazuje miejsca dostawy mebli w załączniku do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zrealizuje dostawę w dniach od poniedziałku do piątku (w dni robocze 
Zamawiającego), w godzinach od 7:30 do 14:30.  

4. W terminie 2 dni roboczych przed datą dostawy, pod rygorem sankcji z § 6 ust. 1 pkt. 2 niniejszej 
umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram dostaw informujący o dacie, 
godzinie i miejscu dostawy, przygotowany z uwzględnieniem postanowień powyższych ustępów 
niniejszego paragrafu. 

5. Osobami upoważnionymi do koordynacji całości spraw związanych z dostawą towaru są: 
1) po stronie Zamawiającego - …… tel. …… , faks ……, adres poczty elektronicznej ……; 
2) po stronie Wykonawcy - …… tel. ……, faks ……, adres poczty elektronicznej ……. . 

6. Dostarczone meble muszą być tak zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu lub pogorszeniu ich 
stanu podczas transportu do miejsca przeznaczenia. 

7. Dostawa polega na: 
1) dostarczeniu mebli do miejsc dostawy wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do 

umowy, zlokalizowanych na terenie miasta Torunia (kod 87-100); 
2) ustawieniu mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego,  
3) usunięciu z terenu Zamawiającego elementów opakowań mebli (np. kartonów, palet, foli itd.). 

8. Zrealizowanie częściowej dostawy mebli zostanie potwierdzone podpisem przedstawiciela 
Zamawiającego na formularzu „wz” lub innym, równoważnym, przygotowanym przez Wykonawcę. 

9. Po częściowym lub całkowitym zrealizowaniu dostawy mebli oraz komisyjnym potwierdzeniu 
zgodności dostarczonych mebli z opisem i ofertą strony umowy podpiszą odpowiednio: protokół 
odbioru częściowego lub protokół odbioru końcowego, stanowiący podstawę do wystawienia 
faktury. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do szczegółowego sprawdzenia (w tym do rozmontowania w 
chwili dostawy losowo wybranego łóżka na koszt i przez pracownika Zamawiającego) zgodności 
dostarczonych mebli z opisem i ofertą w ciągu 5 dni od daty odbioru. 

11. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru mebli, że dostarczone meble nie są zgodne z opisem 
lub ofertą, Zamawiający odmówi ich przyjęcia. 

12. W przypadku stwierdzenia w terminie określonym w ust. 10, że dostarczone meble nie są zgodne z 
opisem lub ofertą, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, po czym strony 
sporządzą protokół rozbieżności, w którym: 

• zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub niezgodności dostarczonych mebli z opisem lub 
ofertą; 
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• określony zostanie termin (nie krótszy niż 3 dni robocze) i sposób usunięcia stwierdzonych wad 
i niezgodności.  

13. Jeżeli Wykonawca nie stawi się do sporządzenia lub podpisania protokołu rozbieżności w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności jednostronnie, 
zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz wzywając go do usunięcia wad, nieprawidłowości lub 
niezgodności w terminie wskazanym w tym protokole (nie krótszym niż 5 dni). 

14. Warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru łóżek, o których mowa w §1 ust. 1 umowy jest 
okazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę (najpóźniej w momencie dostawy) oryginałów 
następujących dokumentów: 

1) dokumentu potwierdzającego, iż w wyniku przeprowadzonych prac ogniochronnych 
zaoferowana tkanina tapicerska została sklasyfikowana jako trudno zapalna wg norm PN-EN 
ISO 6940:2005, PN-EN ISO 6941:2005. Dokument będzie zawierać informacje na temat typu 
impregnowanej tkaniny (jej nazwa), rodzaju użytego impregnatu (nazwa) oraz metody, jaką 
dokonano impregnacji;  

2) atestu higienicznego impregnatu ogniochronnego zastosowanego do impregnacji zaoferowanej 
tkaniny tapicerskiej. 

 
§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie …. dni, licząc od daty 
dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z protokołem odbioru 
częściowego lub końcowego. 

2. Wykonawca wystawi faktury częściowe – osobno dla każdego miejsca dostawy wskazanego w 
załączniku do niniejszej umowy.  

3. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 
Zamawiającego. 

4. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego 
ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 
§ 5 

GWARANCJA 
 
1. Meble objęte są gwarancją na okres zgodny ze złożoną ofertą.  

2. Jeżeli w okresie gwarancji meble okażą się wadliwe, Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawy 
lub, gdy naprawa okaże się niemożliwa, do ich wymiany na meble nowe, wolne od wad z 
zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

3. Warunki gwarancji:  

1) czas reakcji (rozumiany jako potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wady przekazane 
Zamawiającemu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej): nie dłuższy niż 48 godzin od 
momentu zgłoszenia wady; 

2) czas skutecznej naprawy mebli wadliwych lub wymiany mebli wadliwych na nowe, wolne od 
wad, gdy naprawa okaże się niemożliwa: nie dłuższy niż 14 dni liczonych od momentu 
zgłoszenia wady; 
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3) w przypadku trzykrotnego wystąpienia wady tego samego elementu przedmiotu umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego zestawu mebli lub ich elementu na nowy, 
wolny od wad. 

4. Bieg terminu na dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania 
przez strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w §3 ust. 9 umowy. 

5. Okres gwarancji ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia 
wady do dnia przekazania Zamawiającemu mebli naprawionych i biegnie od nowa w przypadku 
wymiany na meble nowe, wolne od wad. 

6. Koszty serwisu gwarancyjnego świadczonego w zakresie o którym mowa w ust. 3, w tym koszty: 
dojazdu i zakwaterowania serwisanta, transportu mebli lub ich elementów do miejsca lokalizacji 
serwisu i z powrotem, sprowadzenia i dostarczenia naprawionych lub nowych mebli albo ich 
elementów, są wliczone w wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

7. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie udzielonej gwarancji regulują  
w pierwszej kolejności postanowienia zawarte w niniejszej umowie oraz przepisy Kodeksu 
cywilnego, a jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę tylko pod 
warunkiem, że nie są  z nimi sprzeczne lub że nie przewidują rozwiązań mniej korzystnych dla 
Zamawiającego. Jakiekolwiek postanowienia dokumentów gwarancyjnych wydanych przez 
Wykonawcę, sprzeczne z warunkami określonymi niniejszą umową albo nakładające na 
Zamawiającego dalej idące obowiązki niż wynikające z niniejszej umowy, uważa się za niewiążące. 

8. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób 
nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt 
Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej 
umowy. 

9. Za wady mebli Wykonawca ponosi także odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach 
określonych w kodeksie cywilnym. 

 
§ 6 

KARY UMOWNE 
 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości: 

1) 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego lub 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

2) 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań gwarancyjnych, za każde odstępstwo od 
zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w § 5 umowy 

3) 0,15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
opóźnienia powstały z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, jednak nie więcej niż 4% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku 
niedotrzymania któregokolwiek z niżej wskazanych terminów: 

• terminu dostawy mebli, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
• terminu dostarczenia harmonogramu dostaw, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy, 
• terminu usunięcia wad, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt. 2 umowy,  
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• terminu usunięcia wad, nieprawidłowości lub niezgodności mebli, wskazanego w protokole 
rozbieżności, o którym mowa w § 3 ust. 12-13 umowy. 

2. Jeżeli opóźnienie dostawy mebli wyniesie więcej niż 5 dni, w stosunku do terminu, o którym mowa 
w §3 ust. 1 umowy, a także jeżeli opóźnienie dostawy mebli wolnych od wad i niezgodności z 
opisem wyniesie więcej niż 5 dni w stosunku do terminu wskazanego w protokole rozbieżności, o 
którym mowa w § 3 ust. 12-13 umowy, Zamawiający wyznaczy ostateczny termin dostawy z 
zagrożeniem, że po jego upływie Zamawiający może odstąpić od umowy w całości, w terminie 7 
dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zażądać z tego tytułu kary umownej 
określonej w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu. 

3. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z dowolnej należności 
Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia faktury, zapłata 
kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę noty obciążeniowej. 

4. Zastrzeżona wyżej kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania uzupełniającego  na zasadach ogólnych. 

5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy albo 
rozwiązanie umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

 
§ 7 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
 
1. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze 

sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie w szczególności przepisy 
kodeksu cywilnego oraz Ustawy. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności i odbywają się wyłącznie na warunkach wskazanych w Ustawie. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
                 Zamawiający          Wykonawca                                                                                               


