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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

Umowa nr SZD.ZP.03.2020 

zawarta w dniu ……………………… w Dzierżoniowie pomiędzy Stowarzyszeniem Ziemia 

Dzierżoniowska z siedzibą w Dzierżoniowie, Rynek 36, NIP 882-212-26-21, REGON 362761833, 

Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00005810996 zwanym dalej  

w treści umowy „Zamawiającym”,  reprezentowanym przez:  

Dariusza Kucharskiego – Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia  

i Marcina Pawełka – Dyrektora Biura „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”  

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zwaną/zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, dostawa i montaż mebli biurowych w ramach 

wyposażenia biura projektu, mieszczącego się w Dzierżoniowie 58-260, Rynek 36. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż mebli biurowych według rodzaju, 

opisu oraz ilości, których specyfikację stanowi Załącznik nr 1 do umowy, wraz z ich dostawą  

na adres Zamawiającego.  

3. Dostarczenie produktów objętych przedmiotem zamówienia wraz z ich montażem nastąpi 

w dniach i godzinach pracy Zamawiającego (7:30 – 15:30), własnym staraniem wykonawcy 

i na koszt wykonawcy.  

4. Dostarczone produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, 

nieużywane, kompletne, sprawne technicznie, dopuszczone do obrotu i stosowania,  

zgodne z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.    
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§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy opisany w §1 na adres 

wskazany przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do umowy  do dnia 22.05.2020 r. 

2. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

wszystkich produktów objętych Umową, dokona ich odbioru końcowego.  

3. Zamawiający uzna przedmiot Umowy za należycie wykonany, po bezusterkowym 

odbiorze produktów objętych Umową, potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru 

końcowego przez osoby dokonujące odbioru.  

§ 3 

1. Wykonawca za realizację przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie w łącznej 

wysokości …………….. złotych brutto (słownie:………………………………………….), w tym należny 

podatek VAT w wysokości…………………..,  

2. Rozliczenie wykonania przedmiotu Umowy nastąpi według cen przyjętych przez 

Wykonawcę w złożonej ofercie.  

3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez wykonawcę obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy, będzie protokół zdawczo-odbiorczy stanowiącym podstawę  

do wystawienia faktury. 

4. Wykonawca wystawi fakturę na następującego płatnika: Stowarzyszenie Ziemia 

Dzierżoniowska, Rynek 36; 57-200 Dzierżoniów; NIP : 8822122621, REGON: 362761833.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy 

podany na fakturze, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, zgodnie ze złożoną ofertą, licząc  

od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.  

§ 4 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może wyznaczyć 

Wykonawcy dodatkowy termin do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem prawa  

do kary umownej.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 10% ceny przedmiotu 

umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 w przypadku odstąpienia  od umowy przez 
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Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w wysokości 1% tej ceny 

za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy, liczony od terminu wykonania, o którym 

mowa w §2 ust. 1 

§ 5 

1. Wykonawca udziela na dostarczone meble gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru. 

2.  Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

ostatecznego a w przypadku usuwania wad ujawnionych podczas odbioru, po podpisaniu 

protokołu ich usunięcia.  

3. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązuje się do bezpłatnej i skutecznej 

naprawy i usunięcia wad (usterki/awarie) przedmiotu Umowy, który bez winy 

Zamawiającego uległ uszkodzeniu lub wykazuje wady funkcjonowania.  

4. Serwis gwarancyjny ma być świadczony na miejscu użytkowania mebli z możliwością 

naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa.  

5. Czas reakcji serwisu (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt  

ze zgłaszającym) – do końca następnego dnia roboczego od chwili zgłoszenia. 

6. Okres gwarancji mebli ulega przedłużeniu o czas jego niesprawności, tj. realizacji usunięcia 

usterki, awarii (naprawy lub wymiany wadliwego elementu).  

7. Usługa serwisu polegająca w szczególności na naprawie i/lub wymianie wadliwego 

elementu trwać będzie przez cały okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne karty gwarancyjne i instrukcji 

obsługi (jeżeli są wymagane). 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawa zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Wszelkie spory wynikające z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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4. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja przedmiotu 

zamówienia. 

§ 7 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

……………………………..                                                                                          ……………………………….  

      WYKONAWCA                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Umowy stanowią: 

1) Oferta Wykonawcy 
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