
Wzór umowy 

 

          Załącznik Nr 2 

Umowa nr  

zawarta w dniu .............................................. w Gdańsku 

pomiędzy: 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, 

z siedzibą w Gdańsku, ul. Leczkowa 1 A, 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………., 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

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

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

reprezentowanym przez: 

1. ......................................................................................... 

2. ......................................................................................... 

zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”. 

 

 

§ 1 

Dostawca oświadcza, że prowadzona przez niego działalność została zarejestrowana w dniu 

……………………… w rejestrze (ewidencji) .………………………, prowadzonym 

przez…………………………, pod Nr ……………………………….…… . 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wskazanych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy 

fabrycznie nowych mebli, zwanych również w niniejszej umowie sprzętem. 

2. Dostawy będą następowały w częściach. 

3. Meble, określone w  ust. 1, dostarczone przez Dostawcę będą spełniać wymogi jakości. 

4. Niniejsza umowa obejmuje również transport i montaż mebli we wskazanych pomieszczeniach,  

o których mowa w załączniku Nr 1. 

§ 3 

 

1. Strony ustalają termin wykonania dostawy – 3 tygodnie od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Terminem wykonania całego przedmiotu umowy jest dzień zgłoszenia przez Dostawcę przedmiotu 

umowy do odbioru. Dostawca zobowiązuje się do przedstawienia przy odbiorze przedmiotu umowy 

pisemnego oświadczenia, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie  



z umową, obowiązującymi przepisami, najlepszą wiedzą i wolą Dostawcy oraz, że Dostawca dokonał 

niezbędnych prób i pomiarów specjalistycznych.  

3. Miejscem wykonania świadczenia Dostawcy są wskazane w załączniku Nr 1. 

§ 4 

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy  

z należytą starannością oraz do uczciwego, rzetelnego i zgodnego z prawem postępowania     

w kontaktach z Zamawiającym.  

2. Dostawca zobowiązuje się do uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla 

zapewnienia właściwego wykonania umowy, oraz udzieli niezbędnych informacji   o możliwościach  

i zagrożeniach w stosowaniu przedmiotu umowy.  

3. Dostawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania czynności związanych  z dostawą  

od następnego dnia po zawarciu umowy. 

 

§ 5 

 

W celu prawidłowego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się do uczestnictwa 

w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy.  

 

§ 6 

 

1. Dokumentami potwierdzającymi przyjęcie przedmiotu umowy będą protokoły zdawczo –odbiorcze 

podpisane przez obie strony. Protokół zdawczo - odbiorczy oraz dokumentacja dostarczona przez 

Dostawcę będzie podstawą do wystawienia przez Dostawcę faktury.  

2. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Dostawcę gotowości do odbioru  mebli.  

 

§ 7 

1. Za całą wykonaną dostawę Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę................. zł netto,                    a 

z podatkiem VAT ............ % wynoszącym zł ........................ , kwotę (obejmującą podatek VAT) 

................................ zł brutto (słownie: ..........................................).  

2. Rozliczenie finansowe z tytułu wykonanej dostawy będą dokonane przez strony, na podstawie 

faktur częściowych wystawianych po każdej dostawie przedłożonych przez Dostawcę, z zachowaniem 

postanowień § 6 niniejszej umowy. 

3. Należności, o których mowa w ust. 1, będą płatne przelewem na konto Dostawcy, po dokonaniu 

rozliczeń, o których mowa w ust. 2, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury 

przez Zamawiającego.  

§ 8 

1. W przypadku niewykonywania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających  

 z niniejszej umowy, w szczególności: 

a) dostarczenia sprzętu nie spełniającego wymagań technicznych bądź jakościowych, określonych  

w § 2 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, 

b) wykonania przedmiotu umowy po terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

c) nie dostarczenia całego przedmiotu umowy 

- Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości do 20% wartości umowy. 

2. W przypadku gdyby termin wykonania został z winy Dostawcy przekroczony o więcej niż 2 dni, 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy. Dostawcy w tym przypadku nie przysługuje 

jakiekolwiek roszczenie od Zamawiającego.  

 

                                            § 9 



 

1. Dostawca udziela gwarancji właściwego funkcjonowania sprzętu przez poniżej wskazany 

okres……………………………………………….  

2. Dostawca jest zobowiązany do zapewnienia serwisu gwarancyjnego, w okresie wskazanym w ust. 1 

oraz do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego. 

3. Szybkość reakcji serwisu w siedzibie Zamawiającego na zgłoszenie naprawy sprzętu wynosi 5 dni 

roboczych od zgłoszenia.  

4. W razie konieczności dokonania naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego, Dostawca 

zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego sprzęt zgłoszony do naprawy przez Zamawiającego oraz 

dostarczyć Zamawiającemu sprzęt po wykonaniu naprawy. Wszelkie koszty z tym związane ponosi 

Dostawca. 

5. W przypadku dłuższej naprawy sprzętu, przekraczającej 10 dni, Dostawca zobowiązuje się 

dostarczyć sprzęt zastępczy. 

 

§ 10 

W razie wystąpienia 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 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonanej części dostawy. 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 13 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych, 

według właściwości miejscowej Zamawiającego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY                         DOSTAWCA 


