
 

 

 

Załącznik Nr 5 

do zapytania ofertowego Nr MGOPS.FE.503.28.2020 
 

Umowa nr MGOPS.FE.503…...2020 

w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Usług Społecznych – nowa jakość polityki społecznej w 

Gminie Rawicz”, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w dniu ……………….. w Rawiczu  pomiędzy: 

Gminą Rawicz – Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota 

Roweckiego 4a 63-900 Rawicz, NIP 699-187-10-57, zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora – Władysławę Czajkowską  

 

a 

__________________________________________ z siedzibą w _______________ przy ul. 

_____________, REGON_______________________ NIP_________________, zwanym w treści 

umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

_______________________ 
 

 

§ 1  

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą i montażem mebli,  ujętych w Załączniku nr 

1 do niniejszej umowy, zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym Nr 

MGOPS.FE.503…….2020  z dnia …………  

2. Miejscem dostawy wyposażenia, o którym mowa w ust 1 jest miejsce dostawy podane w 

zapytaniu ofertowym, tj.: 63-900 Rawicz, ul. Gen. Grota Roweckiego 9. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble (złożone z fabrycznie nowych i 

nieużywanych elementów) spełniające wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym 

zakresie. 

4. Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy. 

5. Koszty związane z dostarczeniem wyposażenia do miejsca docelowego, ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie objętym 

przedmiotem umowy oraz posiada odpowiednie kompetencje/zasoby konieczne do jej 

realizacji. 



 

 

7. Wykonawca skompletuje i dokona złożenia (montażu) dostarczonego wyposażenia, celem 

sprawdzenia poprawności jego działania. 

8. Odbioru dostarczonych towarów dokonywać będzie pracownik MGOPS w Rawiczu. 

9. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wydaniu towaru może wyznaczyć Wykonawcy 

dodatkowy termin nie rezygnując z kary umownej i odszkodowania.  

§ 2 

1. Termin wykonania umowy: ustala się na dzień 26.03.2021r. 

2. Protokół odbioru wykonania zamówienia sporządzony zostanie w terminie 3 dni od daty 

zgłoszenia zakończenia wykonania przedmiotu umowy – mailowo: zp@opsrawicz.pl, 

(Załącznik Nr 1 do Umowy z Wykonawcą). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli postępów prac będących przedmiotem 

zamówienia. 

4. Podstawę do wystawienia faktury/rachunku stanowić będzie protokół odbioru bezusterkowy 

całości dostawy zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

§ 3 

1. Wykonawca z tytułu wykonanej dostawy i montażu mebli wymienionych w § 1 otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości _________ zł brutto (słownie:___________) – zgodnie z 

wyceną Wykonawcy, zawartą w formularzu oferty (Załączniku nr 2 do zapytania 

ofertowego Nr MGOPS.FE.503…..2020), na podstawie faktury/rachunku wystawionego 

przez Wykonawcę. 

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie przelana po wykonaniu całości 

zamówienia oraz podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń, na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku. 

3. Faktura winna być wystawiona: Nabywca: Gmina Rawicz, ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, NIP 699-187-10-57, Odbiorca: Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz. 
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4. Wykonawca, jeżeli jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązany 

jest do zamieszczenia na fakturze VAT rachunku bankowego znajdującego się w wykazie 

podatników VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

5. Jeżeli w dniu płatności faktury rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym 

podatnikiem podatku od towarów i usług wskazany na fakturze VAT nie będzie 

uwidoczniony w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej Zamawiający uprawniony jest do powstrzymania  się  od  zapłaty 

do momentu wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do wykazu podatników 

VAT i poinformowania o tym fakcie Zamawiającego pisemnie bądź otrzymania korekty 

faktury, na której wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w wykazie podatników 

VAT. W takim przypadku zapłata nastąpi w terminie określonym w umowie, którego bieg 

rozpocznie się od dnia poinformowania Zamawiającego  przez Wykonawcę na piśmie o 

wpisaniu podanego na fakturze rachunku bankowego do wykazu podatników VAT bądź 

otrzymania korekty faktury, na której wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w 

wykazie podatników VAT. 

6. Powstrzymanie się przez Zamawiającego od zapłaty w sytuacji wskazanej w ust. 5 nie 

powoduje powstania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu po stronie Wykonawcy. 

§ 4 

1. Na wykonane prace i wbudowane materiały Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i 

rękojmi. 

2. W ramach udzielonej gwarancji i rękojmi wszelkie ujawnione wady Wykonawca usunie w 

terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia  o ujawnionej wadzie. 

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Urządzenia będą objęte serwisem w miejscu zainstalowania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnego prowadzenia 

serwisu i dokonywania ewentualnych napraw w miejscy docelowym dostawy. 

6. Wykonawca dokonując naprawy wyposażenia poza miejscem wskazanym w ust 5 (w 

przypadku takiej konieczności) dokona odbioru i dostarczy po naprawie meble na własny 

koszt. 



 

 

§ 5  

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i 

usterek, wyznaczając termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) Wykonawca wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad, 

b) jeżeli wymiana nie będzie możliwa a wadliwa rzecz nie uniemożliwia jej użytkowania  

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej i technicznej, 

c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem a wymiana rzeczy 

wadliwej na rzecz wolną od wad nie jest możliwa Zamawiający może odstąpić od 

umowy. 

§ 6 

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają: 

- ze strony Wykonawcy: …………………….. 

- ze strony Zamawiającego: ……………………….. 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń 

Wykonawcy w przypadku, gdy: 

1) zaistnieje istotna zmiana 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 kalendarzowych od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, 



 

 

2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie (zaprzestał wykonywania 

zlecenia), 

3) Wykonawca nieprawidłowo wykonywał zadania, o których mowa w § 1. 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy, 

jeżeli Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

2. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości umowy, jeżeli Wykonawca 

odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu umowy lub 

za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,5 % wartości 

umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.  

4. Nałożone kary podlegają sumowaniu. 

5. W przypadku wystąpienia kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z 

tego tytułu  z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa  w § 3 ust. 1 lub na podstawie 

noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

6. Naliczone kwoty z tytułu kar strona zobowiązana przekażę stronie uprawnionej na wskazane 

konto bankowe w terminie 14 dni od daty doręczenia żądania zapłaty tych kar.  

7. Wybór sposobu dochodzenia kary umownej należy do Zamawiającego.  

8.  Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej 

zaskarżone kary umowne. 

9. Zamawiający w przypadku rażąco nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy 

może całkowicie odmówić zapłaty.  



 

 

10.  W przypadku nie przystąpienia do wykonania napraw w ramach gwarancji i rękojmi lub 

opóźnienia w wykonaniu, Zamawiający ma prawo do powierzenia naprawy osobom trzecim 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 9 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie i na 

określonych  warunkach: 

a) wydłużenie terminu realizacji umowy przy zachowaniu cen z oferty – z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

3. Wszelkie spory mogące powstać w przyszłości między stronami, na tle zawartej umowy 

rozstrzygane będą według prawa polskiego, przed sądem właściwym dla siedziby 

Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa 

polskiego w tym Kodeksu Cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze 

stron. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Załącznik nr 1 – Protokół odbioru zamówienia. 

2. Załącznik Nr 2 – Kosztorys.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   Zamawiający                                                                                                  Wykonawca 

 


