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WZÓR UMOWY 

 
W dniu ……………………………… r., w Korfantowie, 

pomiędzy: 
 

1. Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 48-317 Korfantów, ul. 
Wyzwolenia 11, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 625798, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, nr NIP 7531567625, nr REGON 
000654530, o kapitale zakładowym w wysokości 23.000.000,00 zł, reprezentowanym przez Wojciecha 
Machelskiego -  Prezesa Zarządu, 
 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a  
 
2................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................., 
(w razie gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną, należy wpisać: imię i nazwisko, firmę pod jaką prowadzona jest 
działalność gospodarcza, numer i serię dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, adnotację, że przedsiębiorca 
jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr PESEL, nr NIP. W razie gdy 
przedsiębiorca jest spółką prawa handlowego wpisać: firmę, siedzibę i adres spółki, numer w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nr REGON, nr NIP oraz w przypadku spółki z o. o. wysokość 
kapitału zakładowego, a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego)   
 
reprezentowanym  przez: 
 
1) ...............................................................- ................................................................., 

2) ................................................................-................................................................., 
 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
zwanymi łącznie Stronami, 
 
została zawarta umowa, o następującej treści:  

§ 1. 
Przedmiotem umowy jest: „Dostawa mebli gabinetowych do budynku administracyjnego Opolskiego Centrum 

Rehabilitacji w Korfantowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w ilości zgodnej z ofertą Wykonawcy z dnia 
………………………….., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, złożoną w trybie Zapytania Ofertowego, w ramach 
postępowania ZK/13/2020.  

 
§ 2 

1. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu meble gabinetowe – zwane dalej „przedmiotem umowy”, które 
określono w formularzu asortymentowo – cenowym (tj. załącznik nr 2 do niniejszej Umowy).  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować w siedzibie Zamawiającego przedmiot umowy 
(kompletny) w terminie do 10-11-2020r.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego i uczestniczenia w odbiorze technicznym (obejmującym w szczególności sprawdzenie 
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prawidłowości jego wykonania i funkcjonowania). Odbiór zostanie potwierdzony pisemnym protokołem. W 
przypadku zastrzeżeń co do przedmiotu umowy, strony mogą zaznaczać swoje uwagi w protokole. 

4. Umowę uważa się za wykonaną przez Wykonawcę z dniem dokonania przez Zamawiającego pozytywnego 
odbioru zamówienia. 

§ 3 
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy i jego zabezpieczeniem oraz 

ubezpieczeniem do chwili odebrania przez Zamawiającego. 
2. Wykonawca oświadcza, że w chwili zawierania niniejszej umowy posiada materiały i środki gwarantujące jej 

rzetelne i terminowe wykonanie. 
 

§ 4 
1.  Za wykonanie całego przedmiotu umowy opisanego w § 1 strony zgodnie ustalają wynagrodzenie wg oferty. 

Wykonawcy z dnia ....................... w wysokości ............................... netto (słownie: 
..........................................) + podatek VAT ................% w kwocie ..................................... zł. 

2.  Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy wystawi fakturę VAT na kwotę wskazaną wyżej w ust. 1.  
3.  Faktura VAT o której mowa wyżej w ust. 2 zostanie doręczona Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu 

umowy.  
4.  Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji, a także w jakikolwiek sposób 

obciążyć lub przenieść wierzytelność określoną wyżej w ust. 1 na rzecz osób trzecich. 
 

§ 5 
Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT  w terminie do 21 dni  od dnia 
podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru, potwierdzającego dostawę i montaż przedmiotu umowy, lub 
w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury VAT, jeżeli nie zostanie ona przekazana Zamawiającemu zgodnie z 
§ 4 ust. 3.  

 
§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia który dostarczy na podstawie niniejszej umowy, jest 
fabrycznie nowy, w pełni sprawny, wolny od wad fizycznych i prawnych, spełnia w całości warunki techniczne i 
eksploatacyjne określone w SIWZ oraz złożonej ofercie. 

2.  Wykonawca udziela rękojmi jakości na dostarczony przedmiot umowy (zamówienia) na okres minimum 24 
miesiące. Okres rękojmi liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 5. 

3.  Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków bezpłatnego serwisu gwarancyjnego w tym: terminu 
usunięcia wad przedmiotu umowy, w ciągu 5 dni roboczych od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego, 
jeżeli w okresie gwarancyjnym będą więcej niż 3 naprawy wtedy Wykonawca wymieni wadliwy wyrób (mebel) 
lub jego element na nowy pozbawiony wad, pasujący do reszty wyposażenia, okres gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo dla elementu wymienionego, wszelkie naprawy 
będą odbywały się u Zamawiającego, w przypadku konieczności napraw poza siedzibą Zamawiającego - koszt 
transportu będzie ponosił Wykonawca. 

 
§ 7 

1. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w § 2 ust. 2 lub 3 umowy, 
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy oraz żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 
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15% wartości brutto przedmiotu umowy. Uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie 60 dni od daty 
zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia. 

2.  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę pozostałych obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności za które odpowiada Wykonawca, innych niż wskazane w punkcie 1; 
b) w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, gdy umowa nie 

zostanie wykonana przez Wykonawcę w terminie określonym w § 1 ust.2, lub zostanie wykonana w tym 
terminie jedynie częściowo; 

c) za opóźnienie terminu reakcji serwisowej – 0,1 % wartości umowy brutto za każdy  dzień opóźnienia, 
licząc od dnia następnego po terminie określonym w § 5 ust. 8 

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości przedmiotu 
umowy, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności powstałych z wyłącznej winy 
Zamawiającego. 
4. Wartość kary umownej Zamawiający ma prawo skompensować z wynagrodzeniem Wykonawcy. 

 
§ 8 

1.  Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:  
• ze strony Wykonawcy – __________________, tel. ___________________, e-mail 

_________________________________  
• ze strony Zamawiającego – Andrzej Tlałka Kierownik Działu Technicznego nr tel. 77 43 44 050, 

ocr@ocr.pl 
2.  W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron zobowiązuje 

się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o 
niej drugiej strony. 

 
§ 9 

W przypadkach określonych w § 7, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
gdy powstała szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 
§ 10 

1.  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w treści SIWZ. 

2.  Zmiana umowy dokonana w zakresie innym, niż przewiduje to SIWZ jest nieważna. 
3.  Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4.  Prawo zmiany treści niniejszej umowy posiadają wyłącznie Strony. Do dokonania poszczególnych czynności 

związanych z realizacją niniejszej umowy, Strony mogą pisemnie upoważnić inne osoby. 
 

§ 11 
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 
faktycznie wykonanej bez wad i usterek części umowy. Zamawiający zastrzega sobie jednak w takiej sytuacji 
także prawo dokonania zwrotu już spełnionej przez Wykonawcę części świadczenia. W tym wypadku nie ma 
zastosowania § 7 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

 
§ 12 

1.  Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynoszące 10% wartości ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie w jednej z form określonych w art. 148 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych i służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
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nienależytego wykonania umowy w tym potrąceń kar umownych bez potrzeby uzyskania akceptacji 
Wykonawcy oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3.  W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, będzie ono 
przechowywane przez Zamawiającego na oprocentowanym rachunku bankowym. 

4.  Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (zakończenia umowy 
zgodnie z terminie określonym w §7 ust. 2). 

5.  Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie (pokrycie) przez Zamawiającego z 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy należności powstałych w wyniku niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, w szczególności kar umownych.  

 

 

§ 13 
Umowa została zawarta na podstawie treści oferty złożonej przez Wykonawcę w przeprowadzonym trybie 
Zapytania Ofertowego na: „Dostawę mebli gabinetowych do budynku administracyjnego Opolskiego Centrum 
Rehabilitacji w Korfantowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 14 

Osoby podpisujące umowę oświadczają, że posiadają niezbędne i wystarczające uprawnienia do dokonania tej 
czynności (skutecznego złożenia oświadczeń woli). 

 
§ 15 

1. Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotowej umowy 
Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego w dalszej części 
„Rozporządzeniem”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie Rozporządzeniem oraz z 
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień i wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz.U.2019. poz.1781). 

 
§ 16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

 
§ 17 

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 18 

Integralną częścią umowy jest: 
1. Oferta Wykonawcy. 
2. Formularz asortymentowo – cenowy.  
3. Protokół odbioru.  
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 

§ 19 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

Wykonawca                                                                                  Zamawiający 
 


