Załącznik nr 4 do SIWZ
PROJEKT
UMOWA nr MPN/…….../2020
zawarta w Słupsku w dniu ……………………………… pomiędzy:
Akademią Pomorską w Słupsku z siedzibą w Słupsku przy ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
NIP …………………
reprezentowaną przez:
zwanym w dalszej części umowy “Zamawiającym”,
a
........................................................................ z siedzibą w ...................................................,
NIP ............................................
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w ....................... dnia ..........................
pod nr ...........................
reprezentowanym przez
1. ...................................................

- ...........................................................

2. ...................................................

- ...........................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu
nieograniczonego nr ZP/18/2020 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta
umowa następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla
Akademii Pomorskiej w Słupsku na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 SIWZ)oraz ofercie Wykonawcy z dnia
……………………….., stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
1. Zakres dostawy i montażu obejmuje:


dokonanie czynności oględzin i obmiarów zgodnie z § 2 ust. 4 pkt. 5 umowy,



dostawę przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;



wniesienie, rozładunek, rozpakowanie, montaż (skręcenie, umocowanie), we wskazanych
pomieszczeniach;



uprzątnięcie i wywiezienie wszelkich odpadów, opakowań (kartony, folie, palety itp.);

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z SIWZ (opisem przedmiotu
zamówienia) oraz ofertą Wykonawcy
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone meble będą spełniały wszystkie warunki technicznoeksploatacyjne określone przez Zamawiającego oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie użyte materiały odpowiadają Polskim Normom, posiadają
wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.
5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy (bez cech
używalności ) i wolny od wad prawnych.

1.

§2
WYKONANIE UMOWY
Przez wykonanie umowy rozumie się dostarczenie i ustawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę
na jego koszt i ryzyko, w terminie określonym w § 6 ust. 1 umowy, przedmiotu umowy o którym
mowa w § 1 niniejszej umowy oraz dokonanie protokolarnego przekazania bezpośredniemu
odbiorcy, o którym mowa w § 6 ust. 3.

2.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez obie strony umowy,
końcowego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Protokół będzie zawierał szczegółowy wykaz
elementów dostawy. Do protokołu zdawczo-odbiorczego załączone będą: certyfikaty oraz atesty
wymagane przez Zamawiającego.

3.

W przypadku uwag dotyczących przedmiotu umowy lub stwierdzonych wad przedmiotu umowy
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy sposób oraz termin usunięcia nieprawidłowości. Termin ten nie
będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Wystąpienie powyższych okoliczności nie uchyla
uprawnień Zamawiającego oraz odpowiedzialności Wykonawcy związane z niedotrzymaniem
terminu realizacji umowy określonego w § 6 ust. 1 umowy oraz jego odpowiedzialności za inne
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dostarczenia przedmiotu umowy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego,
2) rozpakowania, skręcenia i umocowania mebli oraz ustawienia i wypoziomowania we
wskazanych pomieszczeniach wraz z niezbędnymi elementami łączącymi,
3) uprzątnięcia i wywiezienia wszelkich odpadów, opakowań (kartony, folie, palety itp.)
4) dostarczenia dokumentów uprawniających Zamawiającego do dochodzenia uprawnień
gwarancyjnych.
5) przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie wykonać
szczegółowy obmiar „z natury” w miejscach, w których ma być zamontowany przedmiot
zamówienia, w celu zweryfikowania wymiarów przedstawionych w załączniku nr 3 do SIWZ
ze stanem faktycznym wynikającym z obmiarów, w przypadku niezgodności Wykonawca jest
zobowiązany dostosować wymiar mebli do miejsca w pomieszczeniu, gdzie będzie
montowany przedmiot zamówienia.

5.

Wszelkie szkody powstałe w trakcie dostawy i ustawiania mebli w siedzibie Zamawiającego
Wykonawca naprawi we własnym zakresie lub pokryje koszty ich usunięcia.
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy łączne wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą ofertą
wynosi:
wartość brutto: …………………….. zł
(słownie : ............................................................................................................zł)
Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu
realizacji przedmiotu umowy.
2. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez obie strony protokół zdawczoodbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3 umowy, potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez
zastrzeżeń.
3. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego wad po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego,
a przed upływem terminu płatności poprawnie wystawionej faktury VAT, Zamawiającemu przysługuje
prawo wstrzymania płatności do czasu usunięcia wykrytej wady.
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4. Płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie realizowana po dostawie i przekazaniu przez
Wykonawcę oryginału protokołu zdawczo-odbiorczego oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT w
terminie do 30 dni od daty dostarczenia tych dokumentów Zamawiającemu. Faktura powinna
zawierać nr umowy.
5. Za dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Zamawiający będzie dokonywał płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o
którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst
jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), jeżeli usługa objęta niniejszą umową będzie mieściła się
w zakresie nabycia towarów i usług z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, a w
fakturze dokumentującej tę usługę, kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa
w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Zamawiający ma możliwość
dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności również w przypadkach
innych niż te, o których mowa w zdaniu poprzednim.
7. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym
mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z
2019 r. poz. 2357 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy Wykonawca wskaże
na fakturze numer rachunku bankowego nie widniejący w wykazie podatników, o którym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający uprawniony jest do dokonania
płatności na rachunek bankowy widniejący w tym wykazie ze skutkiem prawidłowej realizacji
zobowiązania Zamawiającego w zakresie płatności za Przedmiot Umowy.
8. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2191, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).
9. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ustępie poprzednim, Wykonawca jest
obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania.
10.Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o
których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi
zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.
11.Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres Zamawiającego: NR
PEPPOL:…………………
12.Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w
ust. powyżej, do konta Zamawiającego, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej
treścią.
§4
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ustalonego
w umowie za każdy dzień;
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za
wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, liczony od dnia uzgodnionego na
usunięcie wad za każdy dzień;
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c) za spowodowanie przerwy w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy
dzień przerwy;
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2.

Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych z tytułów określonych
w ust. 1 lit. a)-c) jednocześnie, przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć
10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy.

3.

Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy przez
Zamawiającego do ich zapłaty w terminie 7 dni.

4.

Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy
wysokość kar umownych.

§5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa odszkodowania dla Wykonawcy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu . Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawcy
należy się w tym przypadku tylko wynagrodzenie z tytułu faktycznie wykonanej części
umowy;
b) Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne i nie usunął stwierdzonych
naruszeń w wyznaczonym terminie 7 dni, pomimo pisemnego wezwania do ich usunięcia w
wyznaczonym terminie, pod rygorem odstąpienia od umowy.

2.

Odstąpienie od umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 lit b) winno nastąpić w terminie 45 dni od
daty wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia naruszeń.

3.

Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej oraz powinno zawierać przyczynę odstąpienia.

§6
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie ……..dni od dnia …2020 r.
2. Miejsce realizacji umowy u bezpośredniego odbiorcy:

Akademia Pomorska w Słupsku
3. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją niniejszej umowy są:
- ze strony Zamawiającego: ………………….………tel. …………..………. fax. …………….
- ze strony Wykonawcy:

………………….………tel. …………..………. fax. …………….

O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się
wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę
zobowiązaną.

4|S t r o n a

§7
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela ………….. miesięcy gwarancji jakości na cały przedmiot umowy.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje cały przedmiot dostawy i liczy się od daty odbioru
przedmiotu umowy bez uwag i wad.
3. Do przedmiotu umowy (asortymentu) zostanie wystawiona karta gwarancyjna, w rozumieniu art. 577,
art. 5771 oraz art. 5772 kodeksu cywilnego, z tym że brak tego dokumentu nie zwalania Wykonawcy z
odpowiedzialności z tytułu gwarancji i w takim przypadku umowa stanowi dokument gwarancyjny.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy niezwłocznie po ich wystąpieniu
telefonicznie, faksem lub e-mailem.
5. Wykonawca zobowiązuje do nieodpłatnego usunięcia usterek (wad) bądź wymiany wadliwego towaru
na nowy w terminie 5 dni od otrzymania powiadomienia o wadach, w uzasadnionych przypadkach, po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, termin naprawy może ulec wydłużeniu, jednak nie dłużej
niż 14 dni.
6. Serwis gwarancyjny obejmuje montaż, w tym także regulacje.
7. Jeżeli w okresie gwarancji mebel stanowiący przedmiot umowy był co najmniej dwukrotnie
naprawiany, a naprawy obejmują tą samą wadę lub usterkę, przy trzecim zgłoszeniu Wykonawca
zobowiązany jest do jego wymiany na nowy, o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu
zamówienia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia trzeciej wady lub usterki.
8. Na przedmiot umowy wymieniony w ramach reklamacji Wykonawca udziela ponownie
gwarancji, określonej w ust.1.
9. Poza gwarancją Wykonawca, przez okres dwóch lat od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag i
wad, udziela rękojmi na zasadach okręconych w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. Przez czas
rozsądny w rozumieniu art. 561 § 2 kodeksu cywilnego należy rozumieć nie dłużej niż 5 dni.
10. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z zobowiązania określonego
w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający może dokonać usunięcia wad lub usterek na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
§8
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacji:
1)

terminu realizacji, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a) zaistnienia siły wyższej,
b) wstrzymania dostawy (realizacji umowy) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID19, o ile taki wpływ wystąpił w trybie i na zasadach wskazanym w art. 15 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020, poz.
374, poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086 i poz. 1106), w przypadku uchylenia lub zmiany
ww. przepisów po dniu złożenia ofert stosuje się według wyboru stron zarówno przepisy nowe oraz
dotychczasowe w brzmieniu na dzień składania ofert.
c)

terminu usunięcia wad i usterek z przyczyn wskazanych w lit. a-b;

- o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z
uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy.
Strony określają , że przez siłę wyższą w rozumieniu lit. „a” rozumieją okoliczności niemożliwe do
przewidzenia w chwili zawierania umowy, niezależne od woli stron, na których powstanie żadna ze stron
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nie miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec. Za siłę wyższą uważa się w szczególności:
klęski żywiołowe, katastrofy, mobilizację, embargo dotyczącego dostaw i usług przedmiotu umowy,
zamknięcie granic dla przepływu towarów i usług dotyczącego przedmiotu umowy. Wykonawca
dotknięty działaniem siły wyższej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiającego
2)

zmiany ceny:

a) na skutek zmiany po dniu złożenia oferty obowiązującego podatku od towarów i usług VAT, o ile
okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy
w całości lub części, wg obowiązujących stawek podatku VAT, przy czym cena netto jest stała przez cały
okres obowiązywania umowy,
b) podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu złożenia
oferty, a przed dniem wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w całości lub części, jeżeli
wskutek zmian koszty Wykonawcy ulegną
odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu;
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie matematycznie przeliczone przy uwzględnieniu zmian wskazanych
w zdaniu pierwszym;
2. Zmiany dokonywane są poprzez złożenie wniosku o zmianę w formie pisemnej przez jedną ze Stron
wraz z określeniem zmiany, podaniem uzasadnienia, terminu wykonania zmiany.
3. W żadnym wypadku postanowień ust. 1 nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze
stron roszczenia do żądania zmiany umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany umowy.
4.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Umowa została zawarta w języku polskim, podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna
być interpretowana.
Wszelkie zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Stronami będą dokonywane na piśmie i będą
uznane za doręczone, jeżeli zostaną doręczone osobiście poczta kurierską lub listem poleconym, na
adresy stron podane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku zmiany adresu do doręczeń jednej
ze Stron jest ona zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do
doręczeń. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania, korespondencję wysłaną na
dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną z upływem 14 dnia od dnia nadania jej na
poczcie lub wydania przesyłki kurierskiej lub podjęcie próby jej doręczenia osobiście.
W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych,
a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny.
Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów
powstałych między nimi na drodze bezpośrednich negocjacji.
Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w
stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądowi
powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są:
załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy z zestawieniem rzeczowo-cenowym
załącznik nr 2 – protokół zdawczo-odbiorczy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 2 do umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
w postępowaniu ZP/18/2020

Dostawa mebli gastronomicznych i do dydaktyki wraz z montażem dla Akademii Pomorskiej w Słupsku
Wykonawca:

Zamawiający:

Przedstawiciel Wykonawcy:

Przedstawiciel Zamawiającego:

Przedmiot dostawy: ………………………………………………………..
Lp.

Przedmiot zamówienia

Liczba sztuk/ilość

Przedmiot umowy został dostarczony przez Wykonawcę w komplecie i zamontowany
w dniu …………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

Przedstawiciel Wykonawcy:

Przedstawiciel Zamawiającego:

………………………………..
(podpis i pieczątka)

……………………………….
(podpis i pieczątka)

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
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