Załącznik 4 do zapytania ofertowego
Nr postępowania: PZ/10/2017/EP/EX
WZÓR UMOWY
nr ………………………
zwana dalej Umową
na kompleksową usługę zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu
zabudowy meblowej do pomieszczenia prototypowni powstającej na potrzeby realizacji
projektu „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia
innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” nr umowy WG-POPC.03.03.00-000008/16-00, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,
oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3),
zawarta w dniu .......................2017 r. w Gdańsku
pomiędzy:
Excento Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk,
NIP 9571068929, REGON 221890770,
wpisanym do KRS pod nr 0000461676
reprezentowaną przez:
1. Krzysztofa Malickiego – prezesa
2. Damiana Kuźniewskiego – Vice-prezesa
zwaną dalej Zamawiającym,
a
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem)
NIP: ...................................; REGON: .........................................
wpisanym do KRS pod nr ........................................../ CEIDG
reprezentowanym przez:
1. ..................................................... - ......................................................................
2. ..................................................... - ......................................................................
zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej razem Stronami.
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§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej: Umowy) jest kompleksowa usługa
zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej do
pomieszczenia prototypowni powstającej na potrzeby realizacji projektu „e-Pionier wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań
ICT w sektorze publicznym” nr umowy WG-POPC.03.03.00-00-0008/16-00, dofinansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).
2. Wykonawca oświadcza, że meble wchodzące w skład przedmiotu Umowy będą fabrycznie
nowe i nieużywane, odpowiedniej jakości i funkcjonalności, wolne od wad, wykonane z
materiałów dopuszczonych do obrotu, powszechnego stosowania i użytkowania.
§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie … dni kalendarzowych
od daty zawarcia Umowy1.
§3
Warunki realizacji
1.Wykonawca jest zobligowany do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy
2. Wykonawca jest zobligowany do szczegółowego zaprojektowania i rozplanowania
rozstawienia mebli. Rozstawienie i zaprojektowanie mebli powinno zostać wykonane w taki
sposób aby zapewniać dostęp do gniazdek elektrycznych i innych wtyków zapewniających
dostęp do mediów dostęp do kratek wentylacyjnych, a także powinno pozwalać na
ergonomiczną prace w pomieszczeniu (tj. miedzy innymi zapewniać właściwą, dostosowaną do
potrzeb, ilość dostępnego miejsca na stanowisku pracy, umożliwiać sprawne poruszanie się w
pomieszczeniu miedzy stanowiskami pracy, meble muszą być rozstawione w taki sposób aby
nie koligować ze sobą wzajemnie oraz z urządzeniami laboratoryjnymi)
3. Przed przystąpieniem do zaprojektowania i rozplanowania zabudowy meblowej Wykonawca
jest zobowiązany do weryfikacji wymiarów pomieszczenia i sposobu doprowadzenia mediów
oraz ich zgodności z oferowanym wyposażeniem (przedmiar).
4. Przed przystąpieniem do wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej Wykonawca
jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu planowanego rozmieszczenia i
układu mebli. Projekt należy wykonać w formie rysunku technicznego. Wykonawca może
przystąpić do realizacji wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej dopiero po
akceptacji przez Zamawiającego układu mebli przedstawionego w projekcie. Zamawiający
zaakceptuje bądź odrzuci ww. projekt w terminie 2 dni roboczych. W razie odrzucenia przez
Zamawiającego projektu Wykonawca jest zobligowany do przedstawienie następnego projektu,
uwzględniającego uwagi Zamawiającego.
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5. Przed przystąpieniem wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej Wykonawca jest
zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu również rysunki techniczne mebli
mających stanowić przedmiot dostawy.
6.Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu zabudowy meblowej do pomieszczenia w
nowopowstałym budynku przy ul. R. Traugutta w Gdańsku (nr działki 228,229,236,197/3 obręb
54).
7. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów zaprojektowania,
rozplanowania, wykonania, dostawy i montażu zabudowy meblowej do czasu odebrania
dostawy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej
staranności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i w sposób zapewniający wysoką jakość.
9. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania przedmiotu Umowy wykwalifikowany
personel, dysponujący odpowiednią wiedzą w liczbie umożliwiającej sprawne i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy.
10.
Za wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie dostawy mebli (załadunek, transport,
rozładunek) i ich montażu odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność także
za niewłaściwy lub nie zgodny ze sztuką montaż mebli.
11.
Wykonawca jest obowiązany posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa i
okazać je na każde żądanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności wykonania mebli z
materiałów dopuszczonych do obrotu, powszechnego stosowania i użytkowania.
12.
Wykonanie przedmiotu Umowy zostanie
podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

potwierdzone

protokołem

odbioru

13.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 2 dni od dnia przekazania przez
Wykonawcę informacji o zakończeniu robót Zamawiającemu.
14.
Zgłoszenie o którym mowa w ust.13 dokonane telefonicznie Wykonawca jest
zobowiązany potwierdzić Zamawiającemu w formie pisemnej.
15.
Odbiór będzie polegał na stwierdzeniu zgodności dostarczonych mebli z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy.
16.
Za dzień realizacji przedmiotu umowy uznany będzie dzień, w którym nastąpi
zakończenie dostaw, montażu i ustawienia mebli jeżeli protokół odbioru zostanie podpisany
przez strony bez uwag.
17.
W przypadku podpisania protokołu odbioru z uwagami za dzień realizacji przedmiotu
umowy uważany będzie dzień w którym Wykonawca dokona poprawek umożliwiających
dokonanie odbioru bez uwag w terminie określonym w protokole odbioru.
18.
Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest:
Pan Piotr Markowski, e-mail: piomar@pg.edu.pl , tel.: +48 58 348 61 55
19.
Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest:
……………………... , e-mail:………………….. , tel.: …………………….
20.
Zmiany osób, nr telefonu oraz adresów poczty elektronicznej wskazanych w ust.18 i
19 nie wymagają aneksu do umowy.
§4
Ogólne warunki gwarancji
1. Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble i ich montaż, licząc od
dnia odbioru, o którym mowa w § 3 ust.12 i 13 Umowy.
3

2. Wykonawca w przypadku gdy naprawa w ramach gwarancji trwa dłużej niż 3 dni robocze
jest zobowiązany dostarczyć wyposażenie zastępcze o podobnych parametrach.
3. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługują
uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.).
4. Ewentualne reklamacje dotyczące realizacji przedmiotu Zamawiający zgłosi Wykonawcy do
14 dni od dnia stwierdzenia usterki.
5. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt zgłoszoną reklamację w terminie 14
dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
6. Po wykonanej naprawie reklamacyjnej zostanie sporządzony protokół odbioru, który
podpiszą przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy.
7. Termin zgłoszenia reklamacji nie ma zastosowania do wad ukrytych, które Zamawiający
może zgłaszać w każdym czasie.
§5
Warunki płatności
1. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy
wynosi ……………………… zł brutto (słownie: ……………………………. 00/100), co
stanowi kwotę ………………………. zł netto powiększoną o należny podatek od towarów i
usług (VAT).
2. Podstawę do zapłaty należności stanowi faktura sporządzona po wykonaniu przedmiotu
Umowy potwierdzonego protokołami odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę
bez zastrzeżeń.
3. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata nastąpi na nr konta bankowego podanego w ww.
fakturze.
4. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

1.
2.
1)

2)

§6
Zmiana i odstąpienie od Umowy
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany umowy:
w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny
zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych,
jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór
Wykonawcy;
w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które uważa
się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których
Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub
skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie;

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie:
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1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w Umowie.
3) stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności przedmiotu Umowy z Zapytaniem ofertowym wraz
z załącznikami lub ofertą Wykonawcy.
4) w przypadku stwierdzenia obciążenia dostarczonych mebli wadami prawnymi.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego.
§7
Kary Umowne
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar Umownych w stosunku do Wykonawcy:
1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 1% wynagrodzenia
należnego za wykonanie Umowy określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
opóźnienia,
2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20%
wynagrodzenia za przedmiot Umowy określonego w § 5 ust 1 Umowy,
3) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 6
ust. 3 pkt. 2, 3 i 4 Umowy w wysokości 20% wynagrodzenia za przedmiot Umowy
określonej w § 5 ust. 1 Umowy.
2. Jeżeli wysokość kar Umownych nie pokrywa w całości wyrządzonej szkody, Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary
Umownej.
3. Zamawiający w przypadku naliczenia kar umownych wystawi notę obciążającą względem
Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości wskazanej w ww. nocie
obciążającej w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych od doręczenia noty
obciążającej. W razie nieterminowej zapłaty noty obciążającej Wykonawca zobowiązany jest do
uiszczenia względem Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie.
§8
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, ani przenieść obowiązków wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
3. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonywania Umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz sobót.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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§9
Wykaz załączników
Integralną część Umowy stanowi Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta
Wykonawcy (wypełniony załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) wraz ze specyfikacją
oferowanego sprzętu (ujętą w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego) oraz załączniki 1-3 do
Umowy.
Załączniki do Umowy:
1) Załącznik 1 – Protokół odbioru;
2)

Załącznik 2 – aktualny opis z KRS/CEIDG

Zamawiający

Wykonawca
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Protokół Odbioru

Załącznik nr 1 do Umowy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
Excento Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. G. Narutowicza
11/12, 80-233 Gdańsk

Przedstawiciel Wykonawcy:

Przedstawiciel Zamawiającego:
Piotr Markowski

Przedmiot Umowy nr ………………………. z dnia ………………… został odebrany bez zastrzeżeń / z
zastrzeżeniami*.
Przedmiot Umowy nr ………………………. z dnia ………………… w zakresie objętym odbiorem
został wykonany w terminie /nie został wykonany w terminie*.
1. Zgodnie z Umową nr ……………………z dnia ………………..wykonanie Przedmiotu Umowy
objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia ……………….........
2. Faktyczne
wykonanie
Przedmiotu
Umowy
nr
…………………….
z
…………………….objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniu………………………..

dnia

UWAGI:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
*
niewłaściwe skreślić
Własnoręczny podpis i pieczęć
Za Wykonawcę

Za Zamawiającego
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