
Załącznik nr 8 do SIWZ 

z dnia 27 września 2013 r. 

- Wzór umowy 
 

 

UMOWA Nr ….................... 

zawarta w dniu …......................................... w Toruniu pomiędzy: 

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Łokietka 5, wpisanym do rejestru 

instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Toruń pod numerem 4011-9/10, posiadającym NIP 956-228-

60-29 i Regon 340875212, reprezentowanym przez: 

Panią Monikę Wiśniewską – Dyrektora 

Panią Aleksandrę Sobczak – Główną Księgową, 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez: 

……………………………………………..….. - ………………………………….., 

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanymi łącznie Stronami. 

 

§ 1. Tryb zawarcia umowy 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 

poz. 177 ze zm.) - Prawo zamówień publicznych, na skutek wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy. 

 

§ 2. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy, zwanym dalej „Przedmiotem umowy” lub „Zamówieniem”, jest „Wykonanie, dostarczenie 

i montaż mebli biurowych, w tym mebli kuchennych oraz mebli warsztatowych i ekspozycyjnych na rzecz 

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu.” 

2. Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Umowy oraz „Ofertą Wykonawcy” stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 

 

§ 3. Termin i miejsce realizacji 

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy, rozumianego jako dostawa i montaż przedmiotu umowy do siedziby 

Zamawiającego, musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2013 r. 

 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy 

1.Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i doświadczeniem 

pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z najwyższą starannością, efektywnością oraz 

zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

3. Przedmiot umowy zrealizowany zostanie przez Wykonawcę w ścisłym współdziałaniu z pracownikami 

odpowiednich komórek organizacyjnych Zamawiającego, przy zachowaniu zasady dzielenia się z nimi posiadaną 

wiedzą i doświadczeniem. 

4. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, o zaoferowanych parametrach 

technicznych oraz niewadliwy. 

6. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po jej wykonaniu roszczeń osób trzecich, wynikłych z 

wykonania Umowy przez Wykonawcę i jego pracowników, Wykonawca bierze na siebie wyłączną 

odpowiedzialność za zaspokojenie roszczeń osób trzecich z tytułu powstałych szkód. 
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7. Za moment wykonania umowy uważać się będzie datę końcowego odbioru przedmiotu umowy, 

potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego. 

 

§ 5. Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przedmiot umowy będzie sprawny i wolny od wad prawnych i fizycznych 
oraz zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 
2. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie przedmiotu umowy począwszy od dnia 
podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz 
uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z instrukcją jego użytkowania. 
4. Wszelkie koszty napraw gwarancyjnych i serwisu gwarancyjnego, w tym koszty transportu ponosi Wykonawca. 
5. Zgłoszenie awarii (awaria – stan niesprawności systemu lub jego elementu powodujący zakłócenie 
funkcjonalności systemu), wad lub usterek - może być dokonywane w postaci: zgłoszenia telefonicznego na 
numer tel. ……………………………..…, za pomocą faksu na numer ……………………….………… lub za pomocą 
poczty elektronicznej na adres ………………………………………………….…………………………………………… 
6. Po wykonanym zgłoszeniu w ramach gwarancji przez Zamawiającego, Wykonawca potwierdzi w terminie do 8 
godzin jego przyjęcie za pomocą faksu na numer …………………..…………,poczty elektronicznej na adres 
……………………………………………..……. lub telefonicznie – na numer podany podczas logowania zgłoszenia. 
8. Naprawy będą dokonywane w miejscu eksploatacji przedmiotu umowy. W przypadku niemożności dokonania 
naprawy sprzętu na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego, Wykonawca we 
własnym zakresie i na własny koszt dostarczy sprzęt do serwisu oraz ponownie do siedziby Zamawiającego. 
9. Przedstawiciel Wykonawcy niezwłocznie przybywa do Zamawiającego i kontynuuje czynności naprawcze, aż 
do momentu usunięcia awarii, wady lub usterki lub do momentu osiągnięcia widocznej poprawy. Dopuszczalne 
jest zawieszenie czynności naprawczych, jeśli potrzebne są dodatkowe materiały lub informacje, ale praca 
zostaje wznowiona natychmiast po ich uzyskaniu. 
10.Wykonawca zobowiązany jest usunąć ujawnione usterki, wady lub awarie nie później niż do 7 dni od 
otrzymania zgłoszenia. 
11. Usługi serwisowe dla urządzeń będą świadczone w języku polskim. 
12.W przypadku nieusunięcia ujawnionych uszkodzeń, wad lub usterek, w terminie, o którym mowa w ust. 10, 
Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym 
upływie może od umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia lub zlecić ich 
usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
13. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 
14. Zamawiającemu – niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji – przysługują uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady na zasadach ogólnych. 
 

§ 6. Wynagrodzenie 

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości …………………………………………………………… zł brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi jednorazowo. 

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia 

bez zastrzeżeń. 

6. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 7. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz w razie ujawnienia się wad lub usterek 

przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z przepisów prawa, a ponadto 

uprawnienia wynikające z niniejszej umowy. 

2. Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu 

wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli opóźnienie będzie dłuższe niż 14 dni kalendarzowych Zamawiający będzie 

miał prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 

15% wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1. 

3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad, usterek, awarii lub uszkodzeń przedmiotu umowy 

zgłoszonych w ramach gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, usterek, 

awarii lub uszkodzeń. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad, usterek, awarii lub uszkodzeń przedmiotu umowy w terminie, 

Zamawiający – niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów prawa - będzie miał prawo zlecić usunięcie 

tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 

6 ust. 1. 

6. Ustalone w umowie kary umowne nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych – na zasadach ogólnych. 

 

§ 8. Istotna zmiana okoliczności 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

§ 9. Zachowanie poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w okresie obowiązywania umowy oraz po jej 

zakończeniu, a także do nieudostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek 

materiałów i informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby realizujące Umowę ze strony Wykonawcy nie będą wykorzystywać w 

jakimkolwiek celu niezwiązanym z realizacją Umowy informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy 

zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak po jej zakończeniu, ani ich udostępniać osobom/podmiotom trzecim. 

 

§ 10. Osoby wyznaczone do kontaktów 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest: 

…………….............................…………………………………………….……, tel. ...........................................…….... 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest: Karolina Jasińska tel. 668 899 

693, k.jasinska@centrumnowoczesnosci.org.pl a w przypadku jego nieobecności - inny pracownik wskazany 

przez Zamawiającego. 

 

§ 11. Zmiana Umowy 

1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie pod rygorem nieważności i nie może być sprzeczna z 

ustawą Prawo zamówień publicznych. 
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2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie terminu realizacji umowy w 

przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a. okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności niepozwalających na zrealizowanie 

zamówienia w terminie, 

b. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,  pomimo zachowania        

należytej staranności,  

3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany osoby, która pełni funkcję wdrożeniowca, pod warunkiem 

spełniania przez nową osobę wymagań określonych w SIWZ. 

4. Powyższa zmiana osoby może być dokonana pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i 

uzyskaniem zgody Zamawiającego. 

 

§ 12. Postanowienia końcowe 

1. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

3. Integralną część Umowy stanowią Załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

2) Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

4. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający           Wykonawca 


