
*niepotrzebne skreślić/uzupełnić, w zależności od treści wybranej oferty
Strona 1 z 6

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

dla części I, części II oraz części III

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę Zamawiającemu mebli i wyposażenia (dalej: 
Meble) w zakresie części ------. przedmiotu zamówienia, która obejmuje:
1) ……………………………….
2) ……………………………….
3) ……………………………….
4) ………………………………..
jak również późniejsze dostarczenie Mebli w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. do jego 
siedziby (dalej: Biuro) mieszczącej się pod adresem wskazanym w komparycji niniejszej umowy.

2. Szczegółowy zakres oraz charakterystykę przedmiotu zamówienia zawiera oferta Wykonawcy 
z dnia ……………………..r. złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zatytułowanym „Dostawa mebli i wyposażenia dla Narodowego Centrum Nauki” (znak sprawy: 
DSO.271.3.2.2019), której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy (dalej: Oferta) oraz 
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
umowy(dalej: SOPZ).

§ 2.
Warunki realizacji przedmiotu umowy

1. Meble zostaną dostarczone przez Wykonawcę jego staraniem i na jego koszt do Biura.
2. Dostarczenie Mebli, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmuje transport, rozładunek oraz wniesienie 

do pomieszczeń Biura. 
3. Niezwłocznie po dostarczeniu Mebli do Biura, Wykonawca dokona własnym staraniem i na własny 

koszt montażu Mebli oraz ich elementów, a następnie ustawi i wypoziomuje Meble w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego w Biurze.

4. Wykonawca zobowiązuje się, że Meble będą fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych 
oraz roszczeń osób trzecich.

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia własnym staraniem i na własny koszt wszelkiego rodzaju 
opakowań i zabezpieczeń pozostałych po rozładunku i montażu Mebli.

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych 
materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej 
staranności, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę 
działalności.

7. Strony przed zawarciem umowy ustaliły dokładną kolorystykę, wzory i rodzaj tapicerki, oklein 
i innych elementów zastosowanych w oferowanych Meblach. Zestawienie określające powyższe 
ustalenia stanowi Załącznik nr 5 do umowy. 

§ 3.
Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy

1. Wykonawca zapewnia do wykonania przedmiotu umowy osoby o odpowiednich uprawnieniach 
i kwalifikacjach oraz w liczbie pozwalającej na prawidłowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca odpowiada za działanie osób, o których mowa w ust. 1, jak za działania i zaniechania 
własne, bez względu na rodzaj stosunku łączącego Wykonawcę z tymi osobami.

3. Wykonawca nie powierzy wykonania umowy podwykonawcom./Wykonawca jest uprawniony do 
powierzenia następującym podwykonawcom: ------------------------------------------------------ wykonania 
całości lub części przedmiotu umowy w następującym zakresie: ------------------------------------------*
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4. Jeżeli Wykonawca, zgodnie z umową, powierza w całości lub w części wykonanie przedmiotu 
umowy podwykonawcom, wówczas za działania lub zaniechania podwykonawców ponosi 
odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.

5. W razie wykonywania przez podwykonawców zobowiązań umownych w innym zakresie niż 
wskazany w ofercie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić 
od umowy, niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za zobowiązania wykonywane 
przez tych podwykonawców. 

§ 4.
Termin realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 8 tygodni od dnia 
zawarcia niniejszej umowy z uwzględnieniem poniższych zapisów.

2. Z uwagi na fakt, że w czasie realizacji niniejszej umowy Zamawiający będzie prowadził w swojej 
siedzibie prace budowlane wykonywane przez podmiot trzeci, co może uniemożliwić realizację 
niektórych części przedmiotu niniejszej umowy w terminie wskazanym w ust. 1, Zamawiający 
będzie na bieżąco informował Wykonawcę, w sposób określony w § 13 ust. 1 umowy, o terminie 
realizacji określonej części przedmiotu umowy, z uwzględnieniem konieczności przedłużenia 
terminu realizacji umowy zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 2, jednak nie dłużej niż o 6 tygodni. 

3. Jeżeli w wyniku braku możliwości przyjęcia części Mebli przez Zamawiającego, w sytuacji o której 
mowa w ust. 2, konieczne będzie zmagazynowanie Mebli, Wykonawca przeprowadzi je na własny 
koszt i ryzyko. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego mailowo o terminie dostarczenia 
Mebli lub ich części co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem ich dostarczenia. 

§ 5.
Odbiór zamówienia

1. Po dostarczeniu Mebli i dokonaniu przez Wykonawcę montażu Mebli i ich ustawieniu w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego w Siedzibie, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy. 
Zamawiający przewiduje możliwość odbioru częściowego Mebli w sytuacji o której mowa w § 4 
ust. 2.

2. Z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół odbioru, podpisany przez 
osoby o których mowa w § 13 ust. 3, przy czym należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie 
stwierdzone podpisaniem przez obie Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

3. Z czynności odbioru częściowego przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół odbioru 
częściowego, podpisany przez osoby o których mowa w § 13 ust. 3, przy czym należyte wykonanie 
części przedmiotu umowy zostanie stwierdzone podpisaniem przez obie Strony protokołu odbioru 
częściowego bez zastrzeżeń.

4. W przypadku niezgodności dostarczonych Mebli z postanowieniami umowy, a w szczególności  
braków ilościowych Mebli, uszkodzeń, ewentualnie wad Mebli, niezgodności te zostaną opisane 
w protokole odbioru lub protokole odbioru częściowego w formie zastrzeżeń. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia niezgodności będących podstawą zastrzeżeń w terminie 
określonym przez osobę odbierającą Meble ze strony Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni 
robocze. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego odbioru Mebli 
dotkniętych niezgodnością z siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, wymiany na Meble 
zgodne z postanowieniami Umowy oraz dostarczenia Mebli do siedziby Zamawiającego w terminie 
wyznaczonym przez pracownika odpowiedzialnego za odbiór. Wyznaczenie dodatkowego terminu 
na usunięcie niezgodności o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wpływa na przesunięcie 
terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 1.

6. Za dzień wykonania przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania 
bez zastrzeżeń odpowiednio protokołu odbioru lub protokołu odbioru częściowego przez 
pracownika Zamawiającego o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 1.
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§ 6.
Wynagrodzenie

1. Za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w łącznej kwocie:……………. zł netto, co stanowi…………………. zł brutto 
(słownie: ……………………………………………….).

2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona 
została na podstawie Oferty. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 zd. 2 niniejszej umowy 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odpowiednią część wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, 
ustaloną na podstawie Oferty i protokołu odbioru częściowego, określającego szczegółowo zakres 
zrealizowanej części przedmiotu umowy (wynagrodzenie częściowe).  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2 zd. 2 obejmuje wszelkie koszty, jakie 
Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu umowy lub jego części, w tym wartość 
Mebli oraz koszty związane z dostarczeniem Mebli: transportu, montażu, wniesienia do 
wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia i ustawienia Mebli w Biurze, usunięcia 
opakowań i zabezpieczeń mebli jak również podatek od towarów i usług, usunięcia niezgodności 
będących podstawą zastrzeżeń w protokole/łach odbioru, ewentualne upusty i rabaty oraz koszty 
serwisu gwarancyjnego. 

4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za przedmiot umowy lub część przedmiotu 
umowy, wykonane i odebrane bez zastrzeżeń.

5. Określone powyżej wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

§ 7.
Warunki płatności

1. Wykonawca otrzyma określone w § 6 ust. 1 wynagrodzenie na podstawie faktury po wykonaniu 
i odbiorze przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 zd. 2 
niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie częściowe na podstawie faktury po 
wykonaniu i odbiorze części przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.   

2. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru lub protokół 
odbioru częściowego, o którym mowa odpowiednio w § 5 ust. 2 oraz § 5 ust. 3.

3. Termin zapłaty faktury ustala się na 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury.

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego na 
konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

5. Za datę płatności przyjmuje się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu.
6. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które 

wpływają na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, 
w szczególności takich jak: nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp. Strona nie 
poinformowana nie ponosi ujemnych konsekwencji związanych ze zmianą danych. 

§ 8.
Okres i warunki gwarancji oraz rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …. miesięcznej* gwarancji na Meble licząc od dnia 
podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 2 albo ostatniego z 
protokołów o których mowa w § 5 ust. 3, przy czym przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z 
tytułu rękojmi za wady Mebli nie zostają wyłączone.

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia własnym staraniem i na własny 
koszt wszelkich wad i usterek Mebli ujawnionych w trakcie trwania gwarancji. Usunięcie wad lub 
usterek nastąpi poprzez naprawę lub wymianę na Meble wolne od wad lub usterek. 
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady i usterki powstałe z przyczyn 
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tkwiących w Meblach w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady i 
usterki, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

3. Wystąpienie wad i usterek Mebli będzie zgłaszane do Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-
mail: …………………………..

4. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad lub usterek 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
zgłoszenia i do usunięcia wad lub usterek w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych 
liczonych od dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadku konieczności sprowadzenia 
specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może być dłuższy niż 28 dni kalendarzowych, 
chyba że Strony w oparciu o wzajemnie podpisany stosowny protokół konieczności uzgodnią 
dłuższy czas naprawy.

5. Usuwanie wad i usterek Mebli będzie następowało w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli jest to 
technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosić będzie 
Wykonawca.

6. Usunięcie wady lub usterki Mebli będzie potwierdzane podpisaniem przez pracownika 
Zamawiającego, o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 1, protokołu odbioru usunięcia wady lub usterki. 
W protokole zostaną ujęte numery inwentarzowe naprawianego Mebla.

7. Za datę usunięcia wady lub usterki uznaje się dzień podpisania przez pracownika Zamawiającego, 
o którym mowa w § 13 ust. 3 pkt 1, protokołu odbioru usunięcia wady lub usterki. 

8. Gwarancja na Mebel, który będzie podlegał naprawie ulega automatycznie przedłużeniu o okres 
naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia wady czy usterki.

9. W przypadku trzykrotnego wystąpienia wad lub usterek tego samego elementu danego Mebla, 
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tego elementu na nowy, wolny od wad w terminie 
pisemnie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 3 dni kalendarzowe od dnia 
otrzymania zgłoszenia.

10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z udzielonej gwarancji, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad lub usterek 
Mebli we własnym zakresie, na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia 
przysługujące mu na podstawie umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zwrócić 
Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty usunięcia wad lub usterek Mebli. Zwrot 
kosztów nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania 
wraz z dowodem poniesienia kosztów. 

11. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych 
przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.

12. Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

§ 9.
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia którejkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;
2) opóźnienia z tytułu niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości 1000 zł 

brutto za każdy dzień opóźnienia;
3) opóźnienia z tytułu niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 8 ust. 4 i 9 w wysokości 500 

zł brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie wyznaczonego 
terminu zgodnie z § 8 ust. 4 i 9;

4) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub części przedmiotu umowy, 
za każdy przypadek naruszenia, z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w pkt. 2-3, w 
wysokości 1000 zł brutto.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
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zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
4. Kary umowne podlegają zsumowaniu.
5. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 może być naliczona niezależnie od kar umownych, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2-4. W takim przypadku kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 są 
naliczane do chwili odstąpienia od umowy.

6. Zapłata kar umownych nie zwolni Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy, z wyjątkiem 
przypadku odstąpienia od umowy wskazanego w § 9 ust. 1 pkt 1.

§ 10.
Zmiany umowy

1. Wprowadzenie wszelkich zmian treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem ich 
nieważności.

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić w okolicznościach, o których mowa w art. 
144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności: 
1) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli nastąpiła ona na skutek 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika ona 
z winy Wykonawcy. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności uniemożliwiające 
dochowanie terminu wynikającego z oferty;

2) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, w sytuacji gdy brak możliwości 
dochowania pierwotnego terminu wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności na skutek okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 2 tj. w przypadku 
przedłużających się prac budowlanych w siedzibie Zamawiającego;

3) wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku, o którym mowa w pkt. 6 poniżej; 
4) ewentualnej zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez 

Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu zamówienia 
powierzonego podwykonawcom, a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji 
przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę, a także zmiany 
lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w § 3 umowy; 

5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację umowy;

6) zakończenia serii produkcyjnej danego mebla oraz zastąpieniem go meblem o parametrach 
technicznych takich samych lub lepszych od opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji 
postępowania;

7) wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez producenta mebla lub 
Wykonawcę; 

8) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę 
niższą - na pisemny wniosek jednej ze Strony.

§ 11.
Odstąpienie od umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy gdy:
1) suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;
2) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy;
3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia 

Zamawiającego, skierowane w formie pisemnej (lub w formie elektronicznej z kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym), w którym wskazane są wady oraz zmiany sposobu wykonania 
umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.

§ 12.
Cesja

Wynikające z niniejszej umowy wierzytelności przysługujące Wykonawcy wobec Zamawiającego, nie 
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mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 
pod rygorem nieważności.

§ 13.
Porozumiewanie się Stron

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania 
umowy, wymagają formy pisemnej lub formy elektronicznej z kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.

2. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy pocztowe:
1) Zamawiający: ul. Twardowskiego 16, Kraków 30-312;
2) Wykonawca: ul. …………………………..

3. Do spraw związanych z koordynacją wykonania przedmiotu umowy, w tym podpisywania 
protokołów odbioru, o których mowa w niniejszej umowie, Strony wyznaczają swoich 
przedstawicieli:
1) Zamawiającego: …………………………………………………………
2) Wykonawcy:…………………………………………………………………;

4. Zmiana danych wskazanych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego 
powiadomienia drugiej Strony.

§ 14.
Dane osobowe

Strony zobowiązują się, że udostępnione sobie wzajemnie dane osobowe osób wskazanych w § 13 
będą przetwarzane jedynie w celu wykonania umowy. Wykonawca oświadcza ponadto, że wykonał w 
imieniu Zamawiającego wobec osoby wskazanej w § 14 ust. 3 pkt 2 obowiązek informacyjny wskazany 
w art. 14 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) poprzez przekazanie ww. osobom klauzuli informacyjnej otrzymanej w dniu 
podpisania umowy (załącznik nr 4 do Umowy). 

§ 15.
Spory

1. Spory powstałe na tle niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie.
2. Jeżeli nie będzie możliwe polubowne rozstrzygnięcie sporu, spory rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla 
Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Załącznikami do umowy są:
1) załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy z dn………………….;
2) załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
3) załącznik nr 3 – ………………………………………………………..(CEIDG/KRS);
4) załącznik nr 4 – klauzula informacyjna RODO;
5) załącznik nr 5 – Zestawienie kolorystyki, wzorów i rodzajów tapicerki, oklein i innych 

elementów zastosowanych w oferowanych Meblach.


