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UMOWA NR   ……………………. 

 
 
 

Zawarta w dniu ….05.2018 roku w Szelmencie, pomiędzy WOSiR Szelment sp. z o.o. z siedzibą w 
Szelment 2, 16-404 Jeleniewo,  działającym zgodnie z wpisem do KRS pod numerem 0000542436, NIP 

8442353981, zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez : 

 
Paweł Żuk – Prezes Zarządu 

 
a 

 
…………………………………………………………….. z siedzibą w …………………………………………   

 

………………………… NIP: ………………………..Regon:………………………,zwaną w dalszej treści umowy 
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

 
………………………….. - ……………………………… 
 
 

§ 1  
 

1. Przedmiotem Umowy jest  projekt, wykonanie i dostawa mebli  kuchennych z wyposażeniem  do aneksu 
kuchennego na potrzeby Obiektu Noclegowego WOSiR Szelment sp. z o.o.  w Szelment 2, 16-404 Jeleniewo 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble do pomieszczeń wymienionych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz 
zamontować i ustawić meble zgodnie z projektem aranżacji wnętrz. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska na lata 
2014-2020.  

§ 2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble objęte Umową w terminie 30 dni roboczych od daty jej podpisania. 
2. Wszystkie wyroby i materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania , posiadać niezbędne certyfikaty i 

atesty, a także spełniać warunki techniczne. 
 

§ 3  

 
1. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble, liczonej od daty odbioru przedmiotu 

zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w Umowie, 

ponosząc przed Zamawiającym pełną odpowiedzialność za należyte i właściwe rozpatrzenie reklamacji. 
3. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich napraw mebli i wymiany ich części objętych gwarancją ( w okresie 

gwarancji), w tym koszty dojazdu, transportu, demontażu i montażu oraz ustawienie naprawionego lub 
wymienionego mebla w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. 

4. W okresie gwarancji zgłoszenia reklamacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia przyjmowane będą przez 
Wykonawcę w dni robocze w  godz ………………… Zgłoszenia będą przekazywane drogą elektroniczną na adres  
e-mail:…………………………………………lub telefonicznie na numer Tel. ……………………………………………. 

5. W przypadku wad w przedmiocie zamówienia, których nie da się usunąć, będzie on wymieniony przez 
Wykonawcę na nowy, wolny od wad, a mebel uszkodzony podlega zwrotowi  Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa tego samego mebla lub jedna istotna 
jego naprawa, przez co rozumie się naprawę o wartości nie niższej niż 30 % wartości mebla według ceny zakupu, 
Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia kolejnej reklamacji, 
dokona jego wymiany na nowy, wolny od wad, o takich samych parametrach technicznych, jakościowych i 
funkcjonalnych jak mebel wymieniany. 

7. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych przysługujących mu z 
tytułu rękojmi. 
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8. W przypadku nie przystąpienia, albo nie wykonania naprawy lub wymiany mebli z tytułu gwarancji lub rękojmi w 

terminie o którym w ust. 7 i 8, Zamawiający ma prawo dokonać odpowiednio: naprawy lub wymiany na koszt i 
ryzyko Wykonawcy.   

 

§ 4 
 
 
 

1. Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości:………… 
zł (słownie złotych:……………………………………………………………….) brutto z podatkiem VAT. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, koszty  
 transportu i wniesienia. 

3. Zapłata zrealizowana będzie na rachunek bankowy nr……..………………………………………………………………… 
w terminie 30 dni  od daty wpływu prawidłowo wystawionej Faktury VAT na adres siedziby Zamawiającego, przez 
Wykonawcę, . Na fakturze powinne znajdować się  dane określone w art. 106 e ustawy o VAT. 

4. Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu 

poręczenia określonego w przepisach art. 876 do 887 Kodeksu cywilnego, ani jakiejkolwiek innej umowy 
zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy. 

5. Strony wspólnie oświadczają, że wyłączają możliwość dokonywania przez podmioty trzecie wszelkich czynności 
faktycznych lub prawnych związanych z wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z niniejszej umowy bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Naruszenie przedmiotowego zakazu skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 % wierzytelności, którą nabyła niezależnie od podstawy faktycznej 
lub prawnej, osoba trzecia. 

7. Jako zapłatę za fakturę rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

  § 5 
 

1. Wykonawca w toku realizacji umowy gwarantuje jej wykonanie z pełną starannością i zgodnie z przepisami 

prawa obowiązującymi w tym zakresie.  
 

  § 6 
 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar 
umownych 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) 10 % łącznej  wartości brutto umowy – w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
b) 10 % łącznej wartości brutto umowy – w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność  ponosi Wykonawca 
3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz 

w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, zamawiający może 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 7 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy, wynikających z przyczyn o 
obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.). 

2. Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez 
obydwie stronu umowy w postaci aneksu. 

3. Pozostałe istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć: 
a) Wysokości ceny w przypadku – zmiany stawki podatku Vat, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana 

dotyczy. 

 

 
 

§ 8 
 

1. Od obowiązków wynikających z Umowy, strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności 
nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej 
staranności (siły wyższe), i które nastąpiły po zawarciu Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub 

części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w 
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formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy 

w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie. 
 

§ 9 

 
1.    Do wzajemnego współdziałania w celu realizacji umowy, strony wyznaczają : 

- Barbara Miałkowska                -  reprezentant Zamawiającego, tel .87 567 07 08 
- ………………………………….          – reprezentant Wykonawcy, tel. ……………………………     
                                                      

2.    Osoby wskazane w ust. 1 nie są upoważnione do zmiany treści przedmiotowej Umowy, oraz  
składania oświadczeń  woli, chyba że otrzymają stosowne pełnomocnictwo Stron, którą reprezentują. 
 
 

§ 10 

 

1.     Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2.    Żądanie zmiany zapisów umowy winno zostać uzasadnione i odpowiednio udokumentowane.  
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem  
nieważności. 

3.    W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
        ZAMAWIAJĄCY:                                                                                               WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 


