Załącznik nr 4
do zapytania ofertowego

PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr ……………………
zawarta w dniu ……………………… r. w Gdańsku pomiędzy
Województwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, NIP 583-31-63-786
jednostka realizująca:
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk,
zwana dalej Zamawiającym, reprezentowana przez:
Dyrektora – Ewę Witkowską
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………….......
wpisaną do ………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą”
§1
Niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.) art. 4 pkt 8 oraz § 2 ust. 4 Zarządzenia
nr 8/2014 Dyrektora WBGiTR w Gdańsku z dnia 16.04.2014 r. wraz z aneksem nr 01 z dnia
02.12.2015 r. i nr 02 z dnia 08.06.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zamówień
publicznych o wartości nie przekraczającej 30.000 euro netto przez WBGiTR w Gdańsku.
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2.
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§2
Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli
metalowych do pomieszczenia archiwum położonego w siedzibie Zamawiającego
w Gdańsku przy ul. Suchej 12: regałów przesuwnych, regałów stacjonarnych, szaf
biurowych oraz wygrodzenia siatkowego, zwanych dalej przedmiotem umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”, który stanowi integralną część
niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad
fizycznych i prawnych.
W ramach niniejszej umowy Wykonawca własnym transportem, na własny koszt
i ryzyko zobowiązuje się do:
1) dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego do pomieszczenia
archiwum,
2) wniesienia przedmiotu umowy do pomieszczenia archiwum wskazanego przez
Zamawiającego,
3) rozładowania przedmiotu umowy w pomieszczeniu archiwum wskazanym przez
Zamawiającego,
4) kompletnego montażu i ustawienia przedmiotu umowy w pomieszczeniu
archiwum wskazanym przez Zamawiającego wraz z dostosowaniem przedmiotu
zamówienia do warunków pomieszczenia archiwum.
Dostawa przedmiotu umowy wraz z jego kompleksowym montażem do siedziby
Zamawiającego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku, na warunkach opisanych w ust. 3
powyżej, nastąpi na koszt Wykonawcy w nieprzekraczalnym terminie do 8 tygodni
liczonych od dnia podpisania umowy. Dostawa i montaż przedmiotu umowy nastąpi
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5.

6.

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj. od
7:00 do 15:00.
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o planowanej dostawie
przedmiotu umowy na co najmniej 4 dni robocze przed planowaną dostawą,
a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać pod warunkiem
stwierdzenia jego zgodności z zamówieniem pod względem ilościowo – jakościowym,
braku jakichkolwiek wad oraz zapłacić umówione wynagrodzenie.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru przedmiotu umowy
wad, usterek w przedmiocie umowy lub niezgodności z opisem wynikającym z „Opisu
przedmiotu zamówienia” – Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Wykonawca
zobowiązany będzie wady, usterki lub niezgodności usunąć niezwłocznie jednak nie
później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia odbioru przedmiotu
umowy lub do wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad. W takim przypadku
strony sporządzą protokół o stwierdzonych usterkach.

§3
1. Dostarczenie, montaż i przygotowanie do używania przedmiotu umowy na zasadach
opisanych w § 2 odbywać się będzie transportem i przy użyciu narzędzi zapewnionych
przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.
2. Dowodem wykonania niniejszej umowy będzie podpisany przez osoby upoważnione
protokół odbioru przedmiotu umowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
który w przypadku braku uwag co do ilości i jakości zamówienia, prawidłowego
montażu oraz braku wad stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
faktury VAT.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia na dostarczony przedmiot umowy gwarancji
i rękojmi na okres ……………. miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu
odbioru mebli, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
§4
1. Odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy do chwili podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez uwag.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie
określonych czynności związanych z realizacją zamówienia.
3. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcą
w sprawach związanych z realizacją umowy są:
Justyna Kaczmarek tel. 606-300-640, Agnieszka Weltrowska, nr tel. (58) 343-00-87.
4. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w
sprawach związanych z realizacją umowy jest:
…………………………………….
§5
1. Łączna cena umowna za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi:
brutto: …………………………………. zł (netto: ……………)
(słownie: ……………………………………………………………………………).
2. Cena umowna jest ceną ostateczną, całkowitą i uwzględnia wszystkie zobowiązania,
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiającego w szczególności: koszty ogólne, koszty zakupu,
koszty pośrednie, zysk, koszty transportu wraz z wniesieniem i rozładowaniem
przedmiotu zamówienia, podatki, opłaty celne, koszty kompletnego montażu
i ustawienia przedmiotu zamówienia w pomieszczeniu archiwum Zamawiającego wraz
z jego dostosowaniem do warunków pomieszczenia archiwum Zamawiającego i inne
związane z dostawą przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane przelewem do 14 dni na
podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT na
rachunek bankowy wskazany w jej treści, po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy
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przez Zamawiającego.
4. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawca ma prawo naliczyć
Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
5. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji przelewu przez
Zamawiającego na konto Wykonawcy.
§6
W związku z wejściem w życie Uchwały nr 1174/190/16 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów
i usług w Województwie Pomorskim i jego jednostkach budżetowych, jak również zasad
i procedur stanowiących załączniki do przywołanej Uchwały, strony ustalają co następuje:
1) Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT za dostawę przedmiotu umowy musi
zawierać następujące dane:
Nabywca: Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk,
NIP 583-31-63-786.
Odbiorca: Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, ul. Sucha
12, 80-531 Gdańsk.
2) Fakturę należy doręczyć na adres Odbiorcy (Zamawiającego).
3) Płatnikiem faktury będzie Odbiorca (Zamawiający).
4) W przypadku nieprawidłowego wystawienia faktury, Odbiorca (Zamawiający)
wystawi notę korygującą.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – w wysokości 4.000 zł. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
powinno być złożone w formie pisemnej w terminie tygodnia od daty powzięcia
wiadomości o zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie,
2) za opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy – w wysokości 50,00 zł za każdy
dzień opóźnienia,
3) w przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy
w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczonego do dnia przekazania
przedmiotu umowy wolnego od wad lub zgodnego z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym i załączniku nr 3 do zapytania
ofertowego pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”.
2. Zamawiający ma prawo do naliczenia kary, o której mowa w ust. 1 niezwłocznie po
stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do jej naliczania i potrącania
z należności objętej fakturą wystawioną przez Wykonawcę, bez konieczności
dodatkowego wzywania do zapłaty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości poniesionej
szkody.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują strony także po rozwiązaniu,
odstąpieniu lub wygaśnięciu umowy.
§8
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian w zakresie
terminów realizacji umowy, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, jeżeli zmiana
tych terminów będzie spowodowana obiektywnymi przyczynami nieleżącymi po
stronie Wykonawcy, których to Wykonawca nie mógł wcześniej przewidzieć i które to
Wykonawca będzie w stanie udowodnić Zamawiającemu. Zmiany terminów realizacji
umowy, o których mowa w zdaniu powyżej, mogą wynikać w szczególności
z wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, które łącznie spełniają trzy
przesłanki: mają charakter zewnętrzny, są niemożliwe do przewidzenia i są niemożliwe
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do zapobieżenia typu: katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, stan wojenny,
wojna, atak terrorystyczny.
2. Wszelkie ewentualne zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane
w formie pisemnej.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks
cywilny.
§10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
§ 11
W przypadku sporów powstałych na tle niniejszej umowy Sądem właściwym dla ich
rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny w Gdańsku.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 1 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU MEBLI
sporządzony w dniu ............................ w siedzibie Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów
Rolnych w Gdańsku, 80-531 Gdańsk, ul. Sucha 12 w sprawie odbioru przedmiotu umowy
z dnia .......................r.
I. Zamawiający odbiera od Wykonawcy następujące meble:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II. Przedstawiciele Zamawiającego uczestniczący w odbiorze:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
III. Przedstawiciele Wykonawcy wydający przedmiot umowy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
IV. Ustalenia przedstawicieli Zamawiającego dotyczące odbioru przedmiotu umowy:
1. wymienione w pkt I meble zostały dostarczone zgodnie z umową i ofertą,
2. zastrzeżenia dotyczące odbioru przedmiotu umowy:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
V. Inne wnioski przedstawicieli Zamawiającego:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Podpisy uczestników czynności odbiorczych:

przedstawiciele
Zamawiającego

przedstawiciele
Wykonawcy

..............................

……………………

................................

……………………
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