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Umowa Nr …../2018 

Zawarta w dniu ……… 2018 r. w Jedlcu pomiędzy: 

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, 63-322 Gołuchów, 
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000045732; Nr Regon: 250497975; Nr NIP: 968-01-71-709, reprezentowane przez 
Dyrektora – mgr Ewę Wojtyłę MBA, zwanym dalej „Zamawiającym", 

a ……………………………………………………………………………………….….., Nr REGON …………………., NIP ……………………. 
Adres: …………………………………………………………………………….. reprezentowanym przez: …………………………………... 
zwanym dalej „ Wykonawcą ", zwanych dalej stronami. 

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy             
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) nie stosuje się 
przepisów niniejszej ustawy, zawarto umowę następującej treści: 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa restauracyjnych 40 szt. stołów z blatem prostokątnym o 
wymiarach 125 cm x 85 cm oraz 25 szt. stołów z blatem prostokątnym o wymiarach 85 cm x 85 cm o 
wysokości blatu 75 cm. Stelaż lakierowany z drzewa bukowego,  nogi o rozmiarach min. 6 cm x 6 cm, blaty 
laminowane w kolorze naturalnego buka o grubości min. 3,5cm Blaty laminowane odporne na 
zanieczyszczenia i wysokie temperatury, nie blaknące i nie wymagające szczególnej konserwacji, najlepiej 
wykończone warstwą HPL charakteryzującej się wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia. Nogi 
powinny posiadać trwale przyklejone podkładki wykonane z bardzo sztywnego filcu odpornego na 
zgniatanie o grubości 4mm z dodatkiem Bi-komponentu chroniące podłogę przed zarysowaniem oraz 
ułatwiające bezpieczne przesuwanie krzeseł. Terminy dostaw: 

1) Stół 125 cm x 85 cm …….. szt. do 17.04.2018 r.; …….... szt. do ………..…………2018 r. 
2) Stół 85 cm x 85 cm   …….. szt. do 17.04.2018 r.; …….... szt. do ………..…………2018 r.  

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla 
zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem umówionych 
terminów oraz należytą starannością. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia ……………………… 2018 r.  

5. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest pomieszczenie jadalni Centrum Rehabilitacji Rolników 
KRUS w Jedlcu  

§2 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą                       
do wykonania przedmiotu umowy. 

§3 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona 
została na podstawie oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę netto: ……………….. zł, a wraz z należnym 
podatkiem VAT w wysokości …………. %, tj. …………………. zł, kwotę brutto: ……………………….. zł (słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. zł). 

3. Wykonawca jest płatnikiem VAT. 

§4 

1. Zapłata wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy podany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
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2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych 
przedstawicieli stron, potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

3.  Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§5 

1. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich 
nieodpłatnego usunięcia w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od daty 
odbioru całości zamówienia.  

§6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy; 

2) za każdy dzień opóźnienia w podjęciu działań o których mowa w § 1 ust. 4 umowy - wysokości 0,2 % 
kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy; 

3) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad o których mowa w § 5 ust. 1 umowy – wysokości 0,2 % 
kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,                           
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                 
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu                    
z tytułu faktycznego wykonania części umowy. 

3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za szkodę na zasadach ogólnych 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Wykonawca zapłaci przewidziane umową kary umowne w terminie 7 dni od dnia otrzymania                         
od Zamawiającego wezwania do ich zapłaty, co nie pozbawia Zamawiającego prawa do ich potrącenia 
względem wierzytelności przysługujących Wykonawcy oraz dochodzenia odszkodowania z tego tytułu                  
na zasadach ogólnych. 

§7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, w 
szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z realizacją 
niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego 
zabezpieczenia wszelkich dokumentów przekazanych przez drugą stronę, uzyskane informacje oraz 
otrzymane dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. 

§8 

Zamawiający nie wyraża zgody na cesje wierzytelności. 

§9 

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§10 
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Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu                              
dla każdej ze Stron. 

 

Zamawiający                                                                                               Wykonawca 


