
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/27/14

Wzór Umowy
NrlJKS2091/DO/25/ " 714/1/999

zawarta dnia 2014 r. pomiędzy:

Urzędem Kontroli Skarbowej w Białymstoku, 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia Państwa
Polskiego 8, NIP 542-14-65-265
reprezentowanym przez :

zwanym dalej w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

1) prowadzącym działalność gospodarczą wpisana do ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta pod numerem

z dnia r.
2) prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji

działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta pod numerem
zdnia r.

wspólnikami

NIP: Regon
zwanymi dalej w treści umowy WYKONAWCĄ.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o
postępowanie przeprowadzone w trybie Zapytania ofertowego bez stosowania ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
póz. 907 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy. Nr UKS2091/DO/2411/27/14/2/999
z dnia ... października 2014 r. na Dostawę i montaż rolet okiennych wewnętrznych
wraz z pomiarem w budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku oraz
zgodnie z warunkami określonymi w ofercie, zawiera się umowę o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie oferty cenowej złożonej w dniu Wykonawca zobowiązuje
się do wykonania dostawy i montażu rolet okiennych wewnętrznych wraz z pomiarem w
budynku Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, a!. 1000-lecia Państwa Polskiego 8
zgodnie ze Specyfikacją przedmiotu zamówienia stanowiąca Załącznik nr l do niniejszej
Umowy.

2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na
warunkach ustalonych niniejszą umową.

3. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia na 30 dni od dnia zawarcia
urnowy.

4. Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontroli i nadzoru robót będą:
a) Pan Tomasz Pogorzelski.
b) Pani Marzenna Skorulska.



P
Warunki realizacji

1. Wszystkie dostarczone materiały przez Wykonawcę stanowiące przedmiot umowy będą
fabrycznie nowe, nieużywane, sprawne technicznie, spełniające wymagania jakościowe
określone przez Zamawiającego.

2. Zastosowane do wykonania rolet tkaniny muszą posiadać atest higieniczny oraz
wyróżniać się dobrą stabilnością wymiarów (muszą być odporne na deformację w
wyniku działania promieniowania słonecznego) oraz wysokim współczynnikiem
trwałości kolorów.

3. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do
dokonania pomiarów i stosownych ustaleń z Zamawiającym dotyczących warunków
realizacji (kolorystyka, rodzaj tkanin, miejsce oraz termin montażu itp.).

4. Wykonanie przedmiotu umowy może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00. a za zgodą Zamawiającego również w pozostałe dni i
godziny tygodnia.

5. Materiały niezbędne do wykonania prac Wykonawca dostarczy własnym transportem, na
własny koszt i ryzyko. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.

6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac objętych umową w sposób nie
powodując)' zniszczeń czy uszkodzeń w mieniu Zamawiającego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac aż do chwili
dokonania ich odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada również za szkody
wyrządzone przez osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu prac montażowych.

7. Zamawiający ma prawo uczestniczyć przy realizacji umowy na każdym jej etapie, w
szczególności może zgłaszać uwagi dotyczące jej wykonania, które Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić.

§3
Odbiór przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy będzie podlegać odbiorowi ilościowo-jakościowemu przez
Zamawiającego.

2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również i terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych usterek i wad przy odbiorze.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterki lub
wad oraz wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako
wadliwych.

§ 4
Warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę zł
brutto (słownie złotych brutto: ), zgodnie ze złożoną ofertą
stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Kwota o której mowa w ust. l obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę,
związane z wykonaniem umowy.

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po wykonaniu usługi,
przelewem wr ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z końcowym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.
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4. Faktura za wykonane prace wystawiana będzie na Urząd Kontroli Skarbowej
w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8. 1 5 - 1 1 1 Białystok.

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

§5
Kary umowne

Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę robót określonych niniejszą umową
w wysokości 0,2% kwoty, o której mowa w § 4 za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, w wysokości 5% niezrealizowanej wartości umowy wg stanu na dzień
protokolarnego przekazania robót.

2. Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w płatności z tytułu realizacji
przedmiotu umowy.

§6
Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany
przedmiot zamówienia oraz użyte materiały, licząc od dnia podpisania końcowego
protokołu odbioru robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji.
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach, w terminie 7

dni od dnia ich ujawnienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w ciągu 14 dni od dnia

doręczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach.

§ 7
Odstąpienie od umowy

l . Zamawiający może w każdym czasie rozwiązać umowę w przypadku gdy:
a) wystąpi istotna okoliczność powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;
b) wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwań Zamawiającego złożonych na piśmie.

§ 8
Zmiany w umowie

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu.

§9
Postanowienia końcowe

ł. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy strony będą
starały się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia

Strona 3 z 4



każdej ze stron przysługuje prawo poddania sporu pod rozstrzygniecie sądu
w Białymstoku.

§ 1 0

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

(czytelnie imię i na/wisko lub pieczątka imienna)
(podpis oraz pieczątka firmowa)

(czytelnie imię i nazwisko lub pieczątka imienna)
(podpis oraz pieczątka firmowa)

Załączniki:

Załącznik nr l - Specyfikacja pr/edmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
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