
UMOWA NR ……………….. 
 

zawarta w Warszawie dnia ……………….. roku pomiędzy:  
 
Miastem Stołecznym Warszawa , Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  
NIP 525-22-48-481, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy, w imieniu którego działa Pani ……………..– 
……………………………………………….., ul. …………………………, ……….. 
Warszawa,  na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy nr ………………………………………. z dnia ……………………………. r., 
zwanym dalej „Zamawiaj ącym”   
 
a 
 

      ………………………………………………………………………( nazwa Wykonawcy ) 
      z siedzibą w ………………………………………………………… ( siedziba 
     Wykonawcy),…………………………………………………………………( adres 
     Wykonawcy ), wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego ( lub, 
     odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji ) pod 
     numerem:……………….przez…………………………………………REGON:……… 
    ………………..NIP:………………………………………..( odpowiednio ) 
   
    reprezentowanym/reprezentowaną ( na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa, 
    innego dokumentu z którego wynika umocowanie do reprezentowania ) 
    przez : 
    1. ( imię i nazwisko oraz funkcja reprezentanta Wykonawcy ) 
    2. ( imię i nazwisko oraz funkcja reprezentanta Wykonawcy ) 
    zwanym dalej „Wykonawc ą”, 

 
łącznie zwanymi „Stronami ”, 
o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy. 

 
1. Przedmiotem umowy (zwanym dalej „Przedmiotem umowy” ) jest dostawa przez 

Wykonawcę na rzecz Zamawiającego mebli na potrzeby Szkoły prowadzonej przez 
Zamawiającego, których wykaz tematyczny, ilościowy i wymagania technologiczno-
techniczne stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanych dalej „meblami” , 
na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) dostawy mebli do siedziby Szkoły prowadzonej przez Zamawiającego przy ul. 

Samogłoska 9, 01-980 w Warszawie, zwanej dalej „Szkoł ą” ,  
b) wniesienia mebli do budynku Szkoły, ich montażu oraz ustawienia na piętrach 

i w pomieszczeniach Szkoły wskazanych przez Zamawiającego (budynek 
dwukondygnacyjny bez windy). Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z 
warunkami budynku Szkoły i będzie możliwe wniesienie, montaż oraz 
ustawienie mebli na powyższych zasadach. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone meble będą nowe (tzn. 
wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku), nieużywane, kompletne i sprawne 
technicznie, a także będą spełniać wszystkie wymogi techniczno-jakościowe 
określone w przepisach prawa, w tym normy bezpieczeństwa. 
 

 
 



 
§ 2 

Termin wykonania umowy. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy do dnia 15 grudnia 2017 
roku, z zastrzeżeniem, iż w przypadku opóźnienia planowanego odbioru prac 
remontowych trwających w Szkole montaż i ustawienie mebli mogą być przesunięte 
na termin późniejszy, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia 2017 roku. W 
przypadku przesunięcia montażu na termin późniejszy Wykonawca w terminie do 15 
grudnia 2017 roku jest zobowiązany dostarczyć meble, których montaż i ustawienie 
odbędzie się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później jednak niż do dnia 
22 grudnia 2017 roku. 

2. Przez wykonanie Przedmiotu umowy Strony rozumieją dostawę mebli na zasadach 
określonych w § 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym termin planowanej dostawy 
oraz montażu i ustawienia mebli, z zastrzeżeniem, iż montaż mebli będzie mógł 
odbywać się od piątku od godz. 17:00 do poniedziałku do godz. 7:00.  

4. Dostawa może następować w częściach na zasadach uzgodnionych z 
Zamawiającym z uwzględnieniem terminu określonego w ust. 1. 

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody na mieniu i osobach powstałe w związku 
z dostawą mebli, w tym wynikłe przy wnoszeniu mebli czy ich montażu.  

 
§ 3 

Protokół odbioru 
 

1. Potwierdzeniem wykonania Przedmiotu umowy i podstawą do zapłaty wynagrodzenia 
będzie podpisany przez Strony bez uwag protokół odbioru mebli, którego wzór 
stanowi Załącznik nr 2 do umowy. 

2. Strony przystąpią do podpisania protokołu odbioru mebli niezwłocznie po 
zakończeniu montażu i ustawieniu wszystkich mebli, będących przedmiotem umowy. 
Zamawiający zobowiązany jest do stawiennictwa do odbioru w ciągu 3 godzin 
zegarowych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

3. Jeżeli po dokonaniu montażu i ustawieniu mebli okaże się, że nie więcej niż 10 sztuk 
mebli będzie posiadało drobne wady, które nie uniemożliwiają ich użytkowania, 
Strony będą uprawnione do podpisania protokołu odbioru mebli ze stosownymi 
uwagami, a Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany tych mebli na meble bez 
wad albo do obniżenia ceny jednostkowej wadliwych mebli o 50 % w stosunku do 
ceny zawartej w Załączniku nr 3 do umowy – w terminie 7 dni od podpisania 
protokołu z uwagami. Zadośćuczynienie w/w zobowiązaniom przez Wykonawcę 
uprawnia Strony do podpisania protokołu odbioru mebli bez uwag. 

4. W innych przypadkach niż określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, w tym: 
a) niezgodności dostarczonych mebli z przedmiotem zamówienia 
b) gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym 

niedostarczenie wszystkich mebli  - w terminie określonym w § 2 ust.1 przekroczy 
7 dni Zamawiający będzie uprawniony odmówić podpisania protokołu odbioru 
oraz odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania 
dodatkowego terminu. 

5. Z chwilą podpisania protokołu na Zamawiającego przechodzi własność mebli, w tym 
ryzyko utraty, zniszczenia, czy kradzieży mebli. 

6. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy następujące dokumenty w języku polskim: 
a) deklarację producencką wodoodporności blatu postforming gr. 38 mm. 
b) atest higieniczny dla płyty wiórowej laminowanej, HDF, postforming 

7. Niewykonanie zobowiązania określonego w ust. 6 niniejszego paragrafu upoważnia 
Zamawiającego do niepodpisania protokołu odbioru mebli.  



8. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu odbioru mebli ze strony Zamawiającego 
jest …………………………….,a ze strony Wykonawcy …………………………, co nie 
wyłącza prawa podpisania protokołu przez same Strony umowy. Zmiana osób nie 
powoduje zmiany niniejszej umowy i może nastąpić w drodze powiadomienia. 
 

 
 
 

§ 4 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………….(słownie 
złotych brutto: ………………………………………………………. ). 

2. Kwota określona w ust. 1 obejmuje zapłatę za wykonanie wszystkich zobowiązań 
wynikających z umowy, w tym wynagrodzenie za przeniesienie własności mebli na 
Zamawiającego oraz wszystkie koszty związane z realizacją transportu, wniesienia, 
montażu i ustawienia. 

3. Podstawę do zapłaty stanowić będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, z 
załączonym protokołem odbioru podpisanym bez uwag. 
 

4. Fakturę należy wystawić na : Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-
950 Warszawa, NIP 525-22-48-481  
 
Odbiorca/Płatnik: Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy  Zieleńczyk, 01-980, 
Warszawa 
 

5. Ceny jednostkowe poszczególnych mebli zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
6. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą po dostawie wszystkich 

mebli, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 niniejszej umowy, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu 21 dni od dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT nie później jednak niż do 29 
grudnia 2017r.  

7. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia 
przelewu bankowego. 

 
§ 5 

Gwarancja 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone meble na okres 
minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru mebli bez uwag.  

2. Gwarancja, o której mowa w ust.1 będzie obejmować również okucia meblowe, 
zwłaszcza ze względu na uszkodzenia mechaniczne powstałe przy eksploatacji 
mebli. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca przystępuje do naprawy lub wymiany wadliwych 
mebli w okresie nie dłuższym niż 7 dni robocze od momentu zgłoszenia.  

4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu dokonuje się listem 
poleconym na adres Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie lub na adres poczty 
elektronicznej: ……………………………….. pod warunkiem otrzymania przez 
Zamawiającego od Wykonawcy potwierdzenia dostarczenia zgłoszenia w formie 
elektronicznej. 

5. Jeżeli naprawa lub wymiana wadliwych mebli nie zostanie dokonana w ciągu 14 dni 
roboczych od momentu zgłoszenia, Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary 
umownej w wysokości 50 % ceny jednostkowej tych mebli z daty dostawy, wskazanej 
w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.  



6. Obowiązki gwarancyjne będą świadczone w siedzibie Zamawiającego, chyba że z 
przyczyn technicznym będzie to niemożliwe. Koszty transportu pokrywa Wykonawca. 

7. Niezależnie od zakresu gwarancji, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na 
meble na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem, że okres 
rękojmi biegnie od podpisania protokołu odbioru mebli bez uwag. 

 
 
 
 

§ 6 
Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 

 
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy, zwane dalej 

„zabezpieczeniem”, stanowiące 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, określonej w 
§ 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. ……………………………………………………………… 

2. Zamawiający 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwróci lub zwolni w 
ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru mebli bez uwag.  

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady mebli pozostanie kwota w 
wysokości 30 % zabezpieczenia ustalonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu Zamawiający zwróci 
Wykonawcy z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

 
§ 7 

Kary umowne 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany 
jest zapłacić kary umowne: 
a) w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 
w dostawie mebli, 
b) w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia 
przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca, 
c) szkód w budynku powstałych z winy Wykonawcy przy wnoszeniu, montażu lub 
ustawieniu mebli – 3 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1  . 
2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia naliczonych kar umownych do 

pełnej wysokości z przysługującemu mu wynagrodzenia. 
3. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności do ich naliczenia. 
5. Kary określone w ust. 1 a), b) i c) niniejszego paragrafu sumują się, przy czym 

maksymalna wartość naliczonych kar nie może wynieść więcej niż 30 % 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

 
§ 8 

Informacja publiczna 
 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, że treść niniejszej umowy, a w 
szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 



informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.), która podlega 
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, 
zawartych w niniejszej umowie dotyczących danych osobowych w zakresie 
obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 
również w zakresie firmy. 

3. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 
ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest 
Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów 
informatycznych Urzędu M. St. Warszawy. 
 

 
 

§ 9 
Postanowienia ko ńcowe 

 
1. Zamawiający wskazuje następującą osobę upoważnioną do koordynacji wykonania 

niniejszej umowy ze strony Zamawiającego: Pani ……………………………………. 
…………………………………………….. 

2. Wykonawca wskazuje następującą osobę upoważnioną do koordynacji wykonania 
niniejszej umowy ze strony Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………………. 

3. Zmiana osób lub danych kontaktowych osób wskazanych w ust. 1 i 2 niniejszego 
paragrafu nie powoduje zmiany niniejszej umowy i może nastąpić w drodze 
powiadomienia. 

4. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego. 

6. Umowa niniejsza sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 

 
ZAMAWIAJ ĄCY:       WYKONAWCA: 

 
 

………………………….      …………………………… 
 

 
 
 
Załącznik nr 1 
„Wykaz tematyczny, ilościowy i wymagania technologiczno-techniczne mebli” 
 
Załącznik nr 2 
„Protokół odbioru mebli” 
 
Załącznik nr 3 
„ Ceny jednostkowe mebli” 


