Załącznik nr 2 – Wzór umowy
ZAPYTANIE OFERTOWE
Z DN. 18.03.2021 R.
Zamówienie pn.:

„Dostawa z montażem mebli”

UMOWA nr ………………….

zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy:
P.P.H.U. Orion Krzysztof Pazdan z siedzibą w Żninie, 88-400, ul. Mickiewicza 37, wpisanym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadającym nr NIP:
562-100-59-47, reprezentowaną przez Krzysztofa Pazdana, Właściciela
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
firmą ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
wpisaną do………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
posiadającą nr NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez ……………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”.
§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa mebli, z montażem w miejscu dostawy, na potrzeby
projektu pn. Leśne Zacisze 2 – Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora dla mieszkańców
powiatu żnińskiego i mogileńskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa 9 – Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i
społecznych, Poddziałanie 9.3.2. – Rozwój usług społecznych.
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta zgodnie z założeniami zapytania ofertowego oraz na
podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty Wykonawcy nr ………. z dnia

……..…….. roku, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy (dalej: Oferta
Wykonawcy).
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Oferty Wykonawcy, o której mowa w ust. 2
powyżej, a treścią Umowy, treść Umowy jest rozstrzygająca.
§2
1. Wielkość zamówienia określa oferta stanowiąca Załącznik nr 1.
2. Dostawa wyposażenia kuchennego zostanie zrealizowana w terminie 7 dni roboczych od
daty podpisania niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do Leśnego Domu Seniora, Piastowo 13a,
88-410 Gąsawa, w godzinach 8:00-16:00, własnym transportem, na własny koszt i własne
ryzyko, co zostało wliczone w uzgodnioną cenę.
4. Oferowane meble muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz spełniać
obowiązujące normy i wymogi dotyczące parametrów funkcjonalno – jakościowych takich
jak: bezpieczeństwo, odporność na ścieranie, wytrzymałość na rozciąganie, odporność na
światło, wytrzymałość na tarcie, odkształcenie, ergonomia.
5. Oferowane meble muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, nie
powystawowe, wysokiej jakości.
6. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim (dostosowanym do
asortymentu) środkiem transportu zabezpieczającym przed działaniem czynników
zewnętrznych (wilgoć, zabrudzenia itp.) oraz ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie
transportu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone meble. Okres
gwarancji zgodny z terminem dla tego rodzaju asortymentu określonym w stosownych
normach.
8. Z czynności odbioru przedstawiciele stron sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy.
9. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający może
odmówić odbioru przedmiotu umowy w całości lub w części, wyznaczając termin usunięcia
wad lub usterek. Wykonawca pozostaje w zwłoce z terminowym dostarczeniem
przedmiotu umowy do czasu dostarczenia pozostałe wolnego od wad lub usterek sprzętu,
potwierdzonego nowym protokołem zdawczo-odbiorczym.
§ 3.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
……………netto plus należny podatek VAT, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę.
3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym
koszty transportu, rozładunku, montażu i uruchomienia.
§ 4.
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1. Faktury należy wystawić na Zamawiającego: P.P.H.U. Orion Krzysztof Pazdan, ul.
Mickiewicza 37, 88-400 Żnin, NIP: 562-100-59-47.
2. Płatności będą dokonywane przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający w tym czasie obciąży swój
rachunek bankowy.
§ 5.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w wysokości 1% wartości partii towaru wskazanej w ofercie stanowiącej załącznik nr 1
za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru w stosunku do terminu wskazanego w
§ 2 pkt. 2 umowy.
b) w wysokości 10 % wartości partii towaru, gdy dostarczony towar ilościowo i/lub
jakościowo nie odpowiada zamówieniu (braki ilościowe i/lub jakościowe).
c) karę za odstąpienie od umowy w wysokości 30 % wartości umowy (§ 2 pkt 1 umowy),
gdy odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku opóźnienia się przez Zamawiający z terminową zapłatą wynagrodzenia,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych.
§ 6.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
a) Wykonawca nie dostarczył Przedmiotu umowy w całości w terminie 30 dni roboczych
od podpisania niniejszej umowy;
b) Wykonawca nie udzielił pisemnej gwarancji na odrębnym dokumencie, zgodnej z
ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy;
c) Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy wolnego od wad lub usterek w terminie
wyznaczonym na podstawie § 2 pkt. 9 umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
§ 7.
1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, gdyby zaistniałe
sprzeczności nie zostały rozwiązane ugodowo będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a także zmianie adresu oraz wszczęciu postępowania
upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego.
§ 8.
1. Strony ustalają, że warunki umowy mogą zostać zmienione wyłącznie, jeśli wystąpi jedna
z następujących okoliczności i których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy:
a) zmiany harmonogramu realizacji, terminów płatności lub sposobu realizacji umowy w
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sytuacjach obiektywnych trudności dotyczących realizacji zamówienia (np. działanie
siły wyższej, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie urządzeń,
realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem Umowy,
powodujących konieczność ich skoordynowania);
b) zmiana sposobu realizacji wymagań Zamawiającego w przypadku, gdy proponowane
rozwiązania są lepsze pod względem technologicznym lub gwarantują lepszą
funkcjonalność;
c) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego
rozwiązań technologicznych lub technicznych niż te istniejące w chwili zawarcia
umowy, niepowodujących zmiany Przedmiotu Umowy;
d) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego
rozwiązań w zakresie modelu/typu asortymentu w przypadku zakończenia produkcji i
braku dostępności na rynku pod warunkiem, że sprzęt będzie posiadał parametry nie
gorsze niż oferowany model/typ asortymentu i nie spowoduje podwyższenia ceny;
e) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, w tym terminu realizacji
Umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu
prawidłowego wykonania umowy.
2. Powyższe wskazane przypadki zmiany umowy są dopuszczalne na podstawie
uzasadnionego wniosku Wykonawcy bądź Zamawiającego skierowanego do drugiej strony
umowy i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
§ 10.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a drugi Zamawiający.

Zamawiający

Wykonawca

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
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