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UMOWA NR  

 

zawarta w dniu …………………… 2018 roku pomiędzy:  

pomiędzy: 

Powiatem Wejherowskim – Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego 

ul. Grunwaldzka 57 

84-230 Rumia 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Szkoły – Halinę Filińską 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

reprezentowanym przez : 

…………………………..                       –               …………………………….. 

Zwanym dalej „ Wykonawcą” 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w 

trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą", 

została zawarta Umowa, zwana dalej „Umową", o następującej treści: 

 

§1 

4.1. Niniejszą umową Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie, dostawę i montaż mebli 

opisanych w opisie przedmiotu zamówienia dla Powiatowego  Zespołu Szkół nr 2 w Rumi w 

ramach projektu 4.1 RPO WP 2014-2020  Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół 

zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim 

poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół 

zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci 

ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i 
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regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone meble zostaną wykonane zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, z fabrycznie nowych materiałów, będą spełniać wszystkie warunki techniczno-

eksploatacyjne i będą dopuszczone do wykorzystania w obiektach użyteczności publicznej i 

edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w zakresie przestrzegania norm 

dotyczących ochrony środowiska.  

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie ………. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosownym 

zapleczem technicznym do wykonania przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca dostarczy, wniesie i zmontuje meble w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za transport i montaż mebli, w tym za ewentualne 

szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Do obowiązków Zamawiającego należy udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń, w których będą 

montowane meble. 

 

§3 

1. Wykonawca udziela pełnej 24 miesięcznej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zareagowania na zgłoszenie usterek w ciągu 48 godzin oraz ich 

usunięcie w terminie 10 dni od momentu zgłoszenia. 

3. Za jakość dostarczonego przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca. 

 

§4 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości ……………… złotych brutto (słownie: ……………………. 00/100),  

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy  

w stosunku do Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.  

 

§ 5 

1. Należność, o której mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy zostanie przekazana przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez 

zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury na: 
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Nabywca: 

Powiat Wejherowski 

ul. 3 Maja 4 

84-200 Wejherowo 

NIP 588-241-79-33 

Odbiorca: 

Powiatowy Zespół Szkół nr 2  

ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia 

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest odebranie przedmiotu umowy przez Zamawiającego na 

podstawie protokołu odbioru, który zostanie podpisany przez obie Strony. 

 

§6 

1. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w §2 ust. 1 lub w 

przypadku, gdy wymieni meble wadliwe na wolne od wad po terminie wskazanym przez 

Zamawiającego do usunięcia wad, będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar 

umownych w wysokości równowartości 0,5% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki (w przypadku zwłoki do 10 dni). 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy: 

1) Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy lub opóźni jej wykonanie powyżej 10 dni 

w stosunku do terminu określonego w §2 ust.1 umowy, 

2) Wykonawca nie wymieni mebli wadliwych na wolne od wad lub opóźni wymianę powyżej 10 

dni w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca użyje do wykonania przedmiotowych mebli materiałów nie odpowiadających 

lokalnym normom, 

4) przedmiot dostawy jest niezgodny z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 

zamówienia, 

5) jakość dostarczonych mebli lub ich estetyka wykonania budzi zastrzeżenia Zamawiającego. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 2, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia 

Zamawiającemu kary umownej w wysokości równowartości 10 % kwoty brutto określonej w §4 ust. 

1 niniejszej umowy. 

4. Kwoty kar umownych, o których mowa w ust. 1, podlegają potrąceniu z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

5. Kwoty kar umownych, związanych z odstąpieniem od umowy są płatne w terminie 14 dni od 

otrzymania wezwania do zapłaty. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w 

przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w całości poniesionych szkód. 
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7. Jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy w ustalonym 

terminie, zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. 

 

§7 

1. Wszelkie zmiany warunków umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

3. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


