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Umowa nr …….. 

zawarta w dniu ………………. w Warszawie, pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w 

Warszawie (kod pocztowy: 02-591), przy ul. Stefana Batorego 5, NIP 521-052-60-30, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………...………………………………… 

a  

................ z siedzibą w ..................., wpisaną do ..........................................., NIP ..................., zwaną 

dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

........................................................................................................, 

zwanymi w dalszej treści łącznie „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”. 

 
Umowa zawarta została z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) – zwanej dalej 

„Ustawą”, na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy. 

 

 
§ 1  

[Przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest zakup mebli gabinetowych do obiektów MSWiA w Warszawie. 

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 

Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik 

nr 2 do Umowy.  
3. Poszczególne elementy przedmiotu Umowy, jego szczegółowe parametry techniczne oraz dane 

liczbowe zawarte są w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Umowy. 

§ 2  
[Wynagrodzenie]  

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, wynosi łącznie 

…………………….…… złotych netto (słownie:………………………. zł) oraz należny podatek 

VAT w kwocie ………………….. (słownie: ………….………… zł), co stanowi łącznie kwotę 

…………………. złotych brutto (słownie: ………………… zł), płatne w terminach i na zasadach 

określonych w ust. 2 - 6. 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do 

Umowy, podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu Stron. 

3. Wykonawca oświadcza, że w ofercie ujął wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności podatek od towarów i usług, koszty opłat 

celnych, koszty transportu, rozładunku i wniesienia przedmiotu Umowy do pomieszczeń, 
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wskazanych przez Zamawiającego, montażu i koszty wymiany wadliwych przedmiotów na wolne 

od wad. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie do 14 dni od daty wpływu do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany na fakturze VAT rachunek 

bankowy Wykonawcy.  
5. Termin zapłaty należności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego 

Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 
6. Jako termin zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
§ 3 

[Termin] 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy w terminie 8 tygodni od dnia 

podpisania Umowy. 
 

§ 4  
[Realizacja Umowy i odbiór prac] 

1. Wykonawca zobowiązuje się, przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy, w 
terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji 
próbki kolorów (wybarwień) płyt oraz materiałów tapicerskich z pełnej, dostępnej u producenta 
gamy kolorystycznej. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy, uwzględniając wymagania 
Zamawiającego w zakresie kolorystyki mebli oraz rodzaju tapicerki, objętych przedmiotem 
Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się w ciągu kolejnych 2 dni roboczych od momentu przekazania przez 
Wykonawcę próbek, zaakceptować kolory wybarwień oraz rodzaje materiałów z przedstawionych 
przez Wykonawcę próbników. 

3. W ramach realizacji klauzuli środowiskowej, dostarczenie przedmiotu Umowy odbędzie się poza 

godzinami szczytu, tj. w godzinach 10.00 – 14.00.  
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, na swój koszt i ryzyko, przedmiot Umowy odpowiednio 

opakowany i oznaczony, do lokalizacji w Warszawie ul. Batorego 5, ul. Rakowiecka 2a, ul. 
Domaniewska 36/38 i ul. Taborowa 33 po uprzednim skontaktowaniu się z przedstawicielem 
Zamawiającego pod numerem telefonu wskazanym  w ust. 14 pkt 1. 

5. W dniu dostawy zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się dokonać montażu przedmiotu Umowy 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Czynności związane z montażem przedmiotu 

Umowy zostaną dokonane do 16:00, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na montaż w innych 

godzinach. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną ofertą 
oraz konsultowania z Zamawiającym wszelkich wątpliwości, które powstaną w trakcie 
wykonywania przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa i zasad sztuki, za 
prawidłową realizację przedmiotu Umowy pod względem technicznym. 

8. Przedmiot Umowy uważa się za należycie wykonany po spełnieniu następujących warunków: 
1) dostarczenie przez Wykonawcę wszystkich elementów przedmiotu Umowy, określonych w 

Szczegółowym Opisie Przedmiotu Umowy; 
2) wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac montażowych, związanych z dostarczonym 

przedmiotem Umowy. 
9. Za termin realizacji całego przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru, 

którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy, przez obie Strony, potwierdzającego dostawę i 
montaż wszystkich elementów przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zapewni porządek na terenie prac oraz utrzymanie terenu prac w należytym stanie, w 
tym wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

11. Po zakończeniu prac, Wykonawca zobowiązany jest pozostawić pomieszczenia czyste i nadające 
się do użytkowania, a także zapewnić wywóz i utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji 
przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym, między innymi z: 
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) i ustawą z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.). 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu na 3 dni robocze przed 
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dostarczeniem przedmiotu Umowy listy osób (imię i nazwisko, nr PESEL), zajmujących się 
montażem w obiektach MSWiA oraz nr rej. samochodu/ów,  przy pomocy którego/ych 
dostarczony zostanie przedmiot Umowy. W przypadku konieczności dokonania zmiany osób 
przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmian przeprowadzonych na żądanie 
Zamawiającego, wynikających ze względów bezpieczeństwa, Wykonawcę obowiązuje procedura 
opisana  w niniejszym ustępie. Wykonawca zapewni wykonywanie prac, związanych z 
przedmiotem Umowy, wyłącznie przez osoby, które nie były skazane za przestępstwa popełnione 
umyślnie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do wykonania prac osób, 
których wstęp na teren nieruchomości służby ochrony uznają za niepożądany, bez podania 
uzasadnienia odmowy dopuszczenia tych osób do prac. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie 
przysługiwało odszkodowanie od Zamawiającego, natomiast Wykonawca wyznaczy inną osobę w 
miejsce osoby niedopuszczonej do wykonywania pracy. 

13. Zapewnienie narzędzi i materiałów, niezbędnych do dostarczenia i montażu mebli, należy do 
Wykonawcy.  

14. Strony wyznaczają przedstawicieli upoważnionych do współpracy w realizacji przedmiotu 
Umowy oraz do podpisania protokołu odbioru, w osobach: 
1) po stronie Zamawiającego: ……………………………., nr tel.: ……….. , e-mail:……… 

lub ……………………………………., nr tel.: ……………., e-mail: …………  

2) po stronie Wykonawcy:  ………………………, nr tel.: ………………, email:………... 

 Zmiana osób, wskazanych w niniejszym ustępie, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

zawarcia aneksu, wymaga jednak powiadomienia drugiej Strony telefonicznie lub w formie 

elektronicznej. 

15. Strony wzajemnie oświadczają, że dane osobowe udostępnione drugiej Stronie zgodnie z Umową 

lub w związku z jej realizacją, przetwarzane są przez każdą ze Stron na potrzeby wykonywania 

Umowy, przez okres jej trwania, z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania 

dokumentacji – w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 4.5.2016, s.1, z późn. zm.), zwanym dalej „RODO”. 

16. Strony zobowiązują się do wykonywania wobec osób, których dane udostępniły drugiej Stronie, 

obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO 

17. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy. 

 
§ 5 

[Gwarancja i rękojmia za wady] 
1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot Umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad 

prawnych i odpowiada wymaganiom, określonym w polskich przepisach i normach. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wszystkie elementy przedmiotu Umowy …. - 

miesięcznej gwarancji (zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu oferty). 
3. Niezależnie od uprawnień określonych w Umowie, Zamawiającemu przysługują wszystkie prawa 

z tytułu rękojmi za wady określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”. 

4. Okres gwarancji  rozpoczyna się od dnia podpisania „Protokołu odbioru”. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania reklamacji w dni robocze w godzinach od 800 do 

1600 pod nr tel.:……… oraz pod adresem e-mail ……... 
6. W ramach świadczonych usług gwarancyjnych i rękojmi za wady, do obowiązków Wykonawcy 

należy usuwanie wad i usterek w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od momentu 
otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia usterki telefonicznie lub elektronicznie. 

7. Wykonawca odbierze uszkodzony przedmiot Umowy i po naprawie dostarczy go własnymi 
środkami i na własny koszt do miejsca, z którego został zabrany do naprawy. 

8. Jeżeli czas naprawy przekracza 30 dni, przedmiot Umowy uznaje się za niezdatny do użytku, 
wówczas Wykonawca w terminie kolejnych 14 dni roboczych jest zobowiązany do jego wymiany 
na nowy, o co najmniej takich samych parametrach użytkowych. 

9. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający zastrzega sobie 
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prawo do usunięcia wad i usterek przez inny podmiot na koszt Wykonawcy, niezależnie od 
możliwości naliczenia kar umownych, określonych w § 6 Umowy. 

10. Jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi przedmiot Umowy był już dwukrotnie naprawiany, a 
naprawy obejmują tę samą wadę lub usterkę, trzecia wada lub usterka oznacza niezdatność 
przedmiotu Umowy do użytku i Wykonawca zobowiązany jest do wymiany niezdatnego do 
użytku przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad w terminie 14 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia trzeciej wady lub usterki, z koniecznością zapewnienia na czas wymiany mebla 
zastępczego o takich samych parametrach użytkowych. 

11. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z 
wnioskiem o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy. 

12. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem 
ekspertyzy, o której mowa w ust. 11, ponosi Wykonawca. 
 

§ 6  
[Kary umowne] 

1. Strony ustalają, że w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie przedmiotu Umowy do 
Zamawiającego ponad termin określony w § 3 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Za opóźnienie w terminie, wynikającym z § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w  wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o  którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. Za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, leżących po stronie 
Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto należnego za niezrealizowaną część Umowy. 

4. Strony ustalają, że w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązków gwarancyjnych 
lub wynikających z rękojmi ponad terminy określone w § 5 ust.  6, 8 lub 10 Umowy, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający może: 
1) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania przedmiotu Umowy, z zachowaniem prawa do kary 

umownej, określonej w ust. 1, lub  
2) jeżeli opóźnienie przekracza 10 dni roboczych - odstąpić od Umowy bez wyznaczenia 

Wykonawcy dodatkowego terminu na jej wykonanie, z zachowaniem prawa do kary umownej, 
określonej w ust. 3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni roboczych od 
dnia powzięcia wiadomości o opóźnieniu. 

6. Łączna suma naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 40 % wartości 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 Umowy.  

7. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie powstałe z winy Zamawiającego lub powstałe                          

w wyniku działania siły wyższej. 

8. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia oraz 

niemożliwe do zapobieżenia, przy czym dotyczy to niemożliwości zapobieżenia jego szkodliwym 

następstwom. 

9. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań, 

zawartych w Umowie, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w 

ich wypełnieniu. 

10. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione lub uprawdopodobnione przez 

Stronę, która się na nie powołuje. 

11. Każda ze Stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności siły 

wyższej, na które się powołuje, w terminie 7 dni roboczych od dnia wystąpienia lub powzięcia 

wiadomości o sile wyższej, o ile nie dotyczy to okoliczności powszechnie znanych. 
12. W przypadku, gdy przewidziana w Umowie kara umowna nie pokrywa rozmiarów szkody, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
określonych w Kodeksie cywilnym.  

13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
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§ 7  

[Odstąpienie od Umowy] 

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje Umowy lub realizuje ją w sposób nienależyty, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym. 

Termin na realizację niniejszego uprawnienia wynosi 30 dni robocze od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniających odstąpienie. 

2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

[Postanowienia końcowe] 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy oraz Kodeksu 

cywilnego. 

2. Przez dni roboczy rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych 

ustawowo za wolne od pracy. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony, bez zgody Zamawiającego, do przeniesienia wierzytelności 

wynikających z Umowy na osobę trzecią. 

4. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną 

rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego sąd powszechny. 

5. Pisma przesłane na adresy Stron określone w komparycji Umowy, uważa się za skutecznie 

doręczone, chyba że Strony poinformują się pismem poleconym o zmianie adresu bądź numeru 

faksu. 
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

7. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 
Zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu Umowy, 

Zał. nr 2 – Oferta Wykonawcy, 

Zał. nr 3 – Protokół odbioru. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY  
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 

 

Warszawa, dnia ……………. . 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

 

Zamawiający:  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana 

Batorego 5, 

 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..... 

 

Na podstawie umowy: …………………………………………………….………………… 

 

 

Ustalenia: 

W wyniku czynności odbiorczych stwierdza się, że całość przedmiotu Umowy wykonano bez 

zastrzeżeń pod względem ilościowym i jakościowym/z nw. zastrzeżeniami.*) 

 

Zastrzeżenia: …..…………………………………………..…………………………………..  

…………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………….……………… 

 

 

Przedstawiciele Zamawiającego:   Przedstawiciele Wykonawcy: 

1 ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

 

 

 
*) niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 


