Nazwa zamówienia: dostawa mebli („Rozbudowa…”)
Znak: NP.261.7.2020

ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ

UMOWA DOSTAWY NR ……………………..
(wzór)
W dniu …………………………………… w Elblągu pomiędzy:
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, pl. Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300
Elbląg, NIP PL578-00-14-019,
reprezentowanym przez Antoniego Czyżyka – Dyrektora,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………
reprezentowanym przez ………………………………………… - ………………….……………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na „Dostawę mebli na
potrzeby realizacji projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich
»Światowid« w Elblągu” (znak: NP.261.7.2020) w części …..1 została zawarta umowa o następującej
treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest część …….2 dostawy mebli na potrzeby realizacji projektu „Rozbudowa,
przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich »Światowid« w Elblągu”, tj: dostawa mebli
biurowych3 i/lub dostawa mebli tapicerowanych i pozostałych mebli4.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego zgodnie z
kryteriami i parametrami technicznymi podanymi w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia do przetargu, o którym mowa we wstępie do umowy, oraz Formularzu
cenowym Wykonawcy, zaś Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu dostawy oraz do
zapłaty umówionej ceny. Formularz cenowy został złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą w
przetargu nieograniczonym, o którym mowa we wstępie do umowy, a kopia Formularza cenowego
stanowi załącznik nr 1 do umowy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularzem cenowym Wykonawcy. W zakres zamówienia
oprócz dostawy wchodzą wszelkie elementy składające się na poprawną realizację zamówienia, w
szczególności: transport zamówienia do siedziby Zamawiającego, wypakowanie, montaż, ustawienie
we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji docelowej, świadczenie serwisu gwarancyjnego.
4. Projekt, o którym mowa w ust. 1, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z EFRR w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-001062/16-00 dla Projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich
»Światowid« w Elblągu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ………5 tygodni od dnia
udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).
2. Za zakończenie realizacji umowy uznaje się dzień podpisania przez strony protokołu końcowego
odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
1

Wpisać część, na którą udziela się zamówienia
Wpisać część, na którą udziela się zamówienia
3
Jeśli umowa zawierana jest na I cz. zamówienia
4
Jeśli umowa zawierana jest na II cz. zamówienia
5
Wpisać zgodnie z ofertą
2

§3
1. Wykonawca oświadcza, że asortyment stanowiący przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu
gospodarczego na terytorium Unii Europejskiej.
2. Wykonawca oświadcza, że asortyment stanowiący przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i
nieużywany, kompletny i wolny od wad zarówno fizycznych, jak i prawnych oraz nie jest obciążony
prawami osób trzecich.
3. Wykonawca gwarantuje, że asortyment stanowiący przedmiot umowy jest wyprodukowany z
materiałów wysokiej jakości i dopuszczony do użytku zgodnie z przeznaczeniem oraz posiada
wymagane przepisami atesty.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje odpowiednim personelem
odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację umowy.

i

5. Wykonawca dostarczy i dokona montażu asortymentu stanowiącego przedmiot umowy do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.
6. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienie pomieszczeń pracownikom Wykonawcy na czas
dostawy, rozładunku i montażu asortymentu stanowiącego przedmiot umowy.

§4
1. Wykonawca dostarczy asortyment stanowiący przedmiot umowy w terminie wskazanym w §2
umowy do siedziby Zamawiającego (Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, pl. K.
Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg).
2. O planowanym terminie dostarczenia asortymentu Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych
(…………….@........).
3. Dostawa asortymentu oraz wykonywanie czynności związanych z jego montażem i ustawieniem
może się odbywać w dni robocze i/lub - po uzgodnieniu z Zamawiającym – w weekendy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bhp i p.poż., a także poleceń
Zamawiającego w tym zakresie zarządzeń organizacyjnych oraz ponosi odpowiedzialność za ich
naruszenie i szkody spowodowane przez swoich pracowników lub podwykonawców.
5. Do czasu przekazania przedmiotu umowy, tj. protokolarnego odbioru w miejscu przeznaczenia,
ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą elementów
dostawy ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca winien zabezpieczyć w sposób zapobiegający jakimkolwiek zniszczeniom, degradacji
bądź dewastacji wszelkie mienie ruchome lub nieruchome będące własnością Zamawiającego
pozostawione w miejscu dostawy i montażu na czas realizacji zamówienia. Po zakończeniu prac
Wykonawca przekaże ww. mienie Zamawiającemu w stanie niepogorszonym.
7. Zamawiający dopuszcza rozłożenie dostawy na kilka terminów (dostawy częściowe), z
zastrzeżeniem, że realizacja całości musi zakończyć się w terminie umownym określonym w §2.
8. Dostawa asortymentu, jego montaż oraz ustawienie w lokalizacji docelowej wskazanej przez
Zamawiającego zostanie każdorazowo potwierdzona przez strony protokołem odbioru częściowego. W
imieniu Zamawiającego do podpisania protokołu upoważniona jest osoba wskazana w §11 ust. 3
Umowy.
9. Po dostarczeniu ostatniej partii asortymentu, montażu i ustawieniu w lokalizacji docelowej
wskazanej przez Zamawiającego, o ile nie zostaną stwierdzone wady, strony podpiszą protokół
odbioru końcowego. W imieniu Zamawiającego do podpisania protokołu upoważniona jest osoba
wskazana w §11 ust. 3 Umowy.

10. W przypadku wykrycia wad w asortymencie na etapie odbioru częściowego Zamawiający zastrzega
sobie prawo do odmowy odbioru asortymentu z wadami, co znajdzie swoje potwierdzenie w uwagach
do protokołu odbioru częściowego. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych wymieni na swój koszt i
ryzyko wadliwy asortyment na asortyment wolny od wad i dostarczy do miejsca dostawy. Ponownie
dostarczony asortyment wolny od wad zostanie odebrany przez Zamawiającego, czego
potwierdzeniem będzie protokół odbioru częściowego. Powyższy termin wlicza się do terminu realizacji
umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy.
11. W przypadku jednorazowej dostawy całości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy i
niestwierdzenia wad Zamawiający podpisze protokół odbioru końcowego. Zamawiający zobowiązuje
się odebrać przedmiot umowy w terminie 3 dni roboczych od daty realizacji zamówienia, tj. daty
wykonania wszystkich czynności składających się na zakres zamówienia.
12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:
1) nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia, zachowując
prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 umowy. Jeżeli wady nie zostaną usunięte
w terminie 7 dni, zamawiający może odstąpić od umowy, składając odpowiednie oświadczenie w
terminie 30 dni od upływu 7-dniowego terminu na usunięcie wad, zachowując prawo do naliczenia
kary umownej, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 1 umowy;
2) nienadające się do usunięcia lub wady, które uniemożliwią Zamawiającemu użytkowanie
przedmiotu umowy – Zamawiający zażąda ponownego wykonania przedmiotu umowy albo odstąpi od
umowy, zachowując prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 1 Umowy,
składając odpowiednie oświadczenie w terminie 60 dni od dnia stwierdzenia, że wady nie nadają się
do usunięcia.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot zamówienia cenę określoną w ofercie
Wykonawcy złożonej w przetargu nieograniczonym, o którym mowa we wstępie do umowy, w łącznej
kwocie netto ……………………………….. zł plus ……..% VAT w kwocie …………………………, tj. brutto
łącznie ………………………………………zł (słownie: …………………………………………………………).
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (zgodnie z
wymogami SIWZ), w tym m.in. załadunek i wyładunek, transport przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego, wniesienie, ubezpieczenie na czas transportu, osprzęt, materiały i części użyte do
wykonania mebli, opakowanie, rozpakowanie, ustawienie i montaż mebli oraz zysk, a także wszelkie
wymagane opłaty (w tym m.in. koszty związane z cłem, opłatami i podatkami obowiązującymi na
terenie Polski i poza jej granicami) oraz wszelkie inne koszty, które Wykonawca zobowiązany jest
ponieść w celu realizacji przedmiotu umowy, a także koszty usuwania wad na podstawie gwarancji
jakości i rękojmi.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone po zakończeniu realizacji całości dostawy na
rachunek bankowy Wykonawcy ……………………………………………………………………….. w terminie 30 dni
od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłatę uznaje się za
dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego na podstawie przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany Protokół odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia bez uwag (zastrzeżeń).
5. Zapłata wynagrodzenia objętego fakturą VAT Wykonawcy może być pomniejszona o kwoty
potrąceń dokonanych w związku z naliczeniem kar umownych, w przypadkach określonych w §7, na
co Wykonawca wyraża zgodę.
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca jest uprawniony do żądania
zapłaty przez Zamawiającego odsetek stosownie do obowiązujących przepisów.

§6
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy w wymiarze ……….. miesięcy6. Zamawiający,
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości, zastrzega sobie prawo dochodzenia
roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy w okresie 3 miesięcy po upływie okresu gwarancji. Dla
uniknięcia wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających
z rękojmi w okresie trwania gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu
następnym po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i podpisaniu
protokołu końcowego.
2. Zakres gwarancji obejmuje usuwanie wszelkich wad dostarczonego przedmiotu zamówienia w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania. Zamawiający z tytułu gwarancji jakości może żądać
usunięcia wady, jeżeli ujawniła się ona w czasie gwarancji jakości i nie została spowodowana wadliwą
eksploatacją, dewastacją lub innymi uszkodzeniami związanymi z działaniem lub zaniechaniem
obciążającym Zamawiającego w trakcie użytkowania.
3. W okresie gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody
Zamawiającego i osób trzecich spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub prac oraz
powstałe przy usuwaniu tych wad i zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.
4. W razie wystąpienia wad Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu w
formie pisemnej. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia za pomocą faksu pod nr ……………………...
lub poczty elektronicznej pod adresem: ……………………….. .
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek możliwych do naprawy/usunięcia
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady, w terminie 14 dni, licząc od daty ich
zgłoszenia przez Zamawiającego. Na czas usunięcia wad/usterek Wykonawca dostarczy na żądanie
Zamawiającego asortyment zastępczy, którego standard i funkcjonalność nie będzie niższy niż
zaoferowany w ofercie Wykonawcy.
6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji lub rękojmi za wady wad/usterek niemożliwych do
naprawy/usunięcia Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady/usterki wymieni
nieodpłatnie asortyment na nowy, wolny od wad/usterek. Dla wymienionego asortymentu gwarancja
jakości i rękojmia za wady liczona będzie na nowo od daty wymiany asortymentu na nowy, wolny od
wad i usterek.
7. W przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego Wykonawca
zobowiązuje się do odbioru mebli podlegających naprawie gwarancyjnej i ich zwrotu do
Zamawiającego na własny koszt.
8. W razie nieusunięcia wad/usterek w terminie określonym w ust. 5, Zamawiający może je usunąć na
ryzyko i koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.
Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. Uprawnienie
Zamawiającego wynikające z niniejszego punktu nie wyłącza uprawnień Zamawiającego określonych
w §7 umowy.
9. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie wygasają mimo upływu terminu określonego w
ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.
10. Okres obowiązywania gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas, w którym Zamawiający nie
mógł korzystać z asortymentu stanowiącego przedmiot umowy z powodu skorzystania przez niego z
uprawnień gwarancji jakości lub rękojmi za wady (okres naprawy lub czekanie na naprawę przedmiotu
umowy).
11. Do wszelkiej korespondencji w ramach czynności gwarancyjnych wymagana jest forma pisemna
(poczta, fax, poczta elektroniczna). W przypadku dokonywania ustaleń telefonicznych wymagane jest
ich potwierdzenie w formie pisemnej.
12. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.
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Zgodnie z ofertą wykonawcy

§7
1. Wykonawca zapłaci kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 – w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2) 2% wartości tej części umowy, której dotyczy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy
(zgodnie z Formularzem cenowym Wykonawcy), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1 umowy, za wyjątkiem sytuacji, w której
opóźnienie występuje z winy Zamawiającego.
2.
Jeśli nastąpi opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku
do terminu określonego w §6 ust. 5 Umowy.
3.

Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia Wykonawcy.

4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§8
1.
Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą
wyższą. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, o charakterze zewnętrznym,
któremu nie można zapobiec, w tym m.in. zagrożenie epidemiczne.
2.
Strona podlegająca działaniu siły wyższej niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą stronę o
wystąpieniu siły wyższej oraz o przewidywanych konsekwencjach dla wykonania zobowiązań
przewidzianych w umowie.
§9
1.
Bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego przewidzianych w §6 umowy w przypadku
dwukrotnego nieprzyjęcia asortymentu stanowiącego przedmiot umowy przez Zamawiającego z
powodu dostarczenia asortymentu niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy
lub wadliwego, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy z
konsekwencjami opisanymi w §7 ust. 1 pkt 1 umowy. Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od umowy w terminie 60 dni od zaistnienia okoliczności uprawniających do złożenia tego
oświadczenia, tj. drugiej odmowy przyjęcia asortymentu.
2.
W przypadku, gdy wysokość naliczonych kar umownych, o których mowa w §7 przekroczy
20% wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w całości lub
części z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dostarczenia Wykonawcy informacji o naliczeniu
pierwszej kary przekraczającej powyższy pułap.
3.
W razie wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
powodujących, że wykonanie przedmiotu umowy nie jest możliwe albo jej wykonanie nie leży w
interesie publicznym, czego strony, mimo dochowania należytej staranności nie mogły przewidzieć w
chwili zawierania umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o wystąpieniu takich okoliczności. W takim przypadku
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dostawy, które zostały zrealizowane do dnia przerwania
realizacji umowy z powodu określonego w piśmie przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują z
tego tytułu inne roszczenia.

4.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części również w
innych okolicznościach, jeżeli:
1) w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające
aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący
zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w
wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego
znacznej części – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od
dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej
przyczyny;
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub nie wywiązuje się z
pozostałych obowiązków określonych w umowie;
3) wady lub usterki przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia, uniemożliwiając jego odbiór;
4) jeżeli Wykonawca nie wykonuje usług wynikających z gwarancji jakości zgodnie z umową.
5.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 60 dni kalendarzowych od powzięcia
wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust. 4.
6.
W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 7 dni od daty przekazania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowe zestawienie zrealizowanego przez Wykonawcę
zakresu umowy,
2) dokonanie odpowiedniego rozliczenia zrealizowanego przez Wykonawcę zakresu umowy, pod
warunkiem, iż zrealizowany przez Wykonawcę zakres umowy może zostać w całości
wykorzystany przez Zamawiającego, bez ponoszenia jakichkolwiek innych dodatkowych
kosztów.
7.
W przypadku odstąpienia od umowy w części niewykonanej przez którąkolwiek ze Stron,
Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot umowy zrealizowany w
trakcie obowiązywania umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia.
8.
Odstąpienie Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej lub
odszkodowania.
9.
Zamawiający może rozwiązać Umowę w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 145a ustawy Pzp., tj.:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom,
które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi
na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, zgodnie z art. 145b ustawy Pzp Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Do oświadczenia o rozwiązaniu
Umowy odpowiednie zastosowanie ma ust. 6.

11. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.
12. Niezależnie od powyższego stronom przysługuje ustawowe prawo odstąpienia.

§10
1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych w art. 144
ustawy Pzp oraz w niniejszym paragrafie, które wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy
pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu Umowy, bez zmiany cen określonych w ofercie Wykonawcy;
2) zaistnienia w trakcie realizacji Umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na
etapie złożenia oferty i były niezależne od niego (np. zaprzestanie przez wytwórcę produkcji mebli,
płyt meblowych, oklein, w miejsce których wytwórca wprowadził meble inne lub o innym
oznaczeniu itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji Umowy na
dotychczasowych warunkach. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do
zaproponowania Zamawiającemu mebli o co najmniej takich samych cechach, co meble określone
w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca rozpocznie dostawy nowych mebli po podpisaniu
stosownego aneksu, na niezmienionych zasadach, w tym także bez podwyższenia cen
jednostkowych określonych w Formularzu cenowym Wykonawcy;
3) zmiany kolorystyki mebli lub rodzaju płyt meblowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia
(np. koloru płyt meblowych, koloru elementów metalowych, koloru elementów wykończeniowych)
na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w SIWZ, za zgodą Wykonawcy
oraz pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę mebli w nowej kolorystyce w cenach
określonych w formularzu cenowym Wykonawcy;
4) zakończenia produkcji asortymentu stanowiącego przedmiot umowy. W takim przypadku
Wykonawca po uprzedniej akceptacji Zamawiającego może dostarczyć inny asortyment, o
parametrach nie gorszych oraz cenie nie wyższej niż określona w umowie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w zakresie przedłużenia
terminu realizacji zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy:
1) w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia lub niezależnych od stron (w
szczególności wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej, np. klęski żywiołowej,
ogłoszenia stanu wyjątkowego), a także wynikających z nich konsekwencji mających wpływ na
realizację zamówienia (np. opóźnienia dostaw związanych z wystąpieniem siły wyższej, w
szczególności pandemii COVID-19) – strony uzgodnią zmiany terminu realizacji umowy z
uwzględnieniem faktycznego czasu działania ww. okoliczności (w tym w szczególności siły wyższej) i
ich oddziaływania na przedmiot umowy,
2) w przypadku wystąpienia okoliczności niezwiązanych z wykonaniem niniejszej umowy związanych
z realizacją projektu, o którym mowa w pkt. III.1 SIWZ, w tym m.in. opóźnienia w realizacji prac
niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia czynności związanych z realizacją umowy w siedzibie
Zamawiającego, w szczególności prac budowlanych w obrębie docelowych lokalizacji dostawy w
ramach realizacji projektu, o którym mowa w pkt. III.1 SIWZ, lub innych prac w tym miejscu
realizowanych na podstawie odrębnych umów, których zakończenie warunkuje możliwość
rozpoczęcia lub kontynuacji realizacji niniejszego zamówienia – strony uzgodnią zmiany terminu

realizacji umowy z uwzględnieniem występowania ww. okoliczności, w tym ich wpływu na wykonanie
niniejszej umowy.
4. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2-3 jest możliwe wyłącznie w trybie pisemnego aneksu do
umowy, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron, pod rygorem nieważności.
§11
1. Do nadzoru i koordynacji realizacji zamówienia Zamawiający wyznacza:
……………………………………………………., tel. ……………………………………, e-mail: ………………………………..
2. Do nadzoru i koordynacji realizacji zamówienia Wykonawca wyznacza:
……………………………………………………., tel. ……………………………………, e-mail: ………………………………..
3. Do odbioru zamówienia oraz podpisania odpowiednio protokołu odbioru Zamawiający wyznacza:
……………………………………………………., tel. ……………………………………, e-mail: ………………………………..
4. Strony zastrzegają możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1, 2 i 3. Strona dokonująca zmiany
powiadomi drugą stronę o zmianie osób upoważnionych w formie pisemnej, co nie będzie traktowane
jako zmiana do umowy i nie będzie wymagało sporządzania aneksu. Niedopełnienie tego obowiązku
przez jakąkolwiek ze stron skutkuje obciążeniem tej strony odpowiedzialnością za wszelkie negatywne
skutki wynikające z braku powiadomienia o tych zmianach drugiej strony.
5. Korespondencja pomiędzy stronami będzie kierowana na adres:
1) Zamawiającego:
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
Faks: 55/611 20 60, e-mail …………………………………………………………………………………………………
2) Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Faks: ………………..……., e-mail ……………………………………………………………………………………………
W przypadku zmiany adresu, faksu lub poczty e-mail Wykonawca natychmiast powiadomi o tym
fakcie Zamawiającego, w innym przypadku Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za
wszelkie negatywne skutki wynikające z braku powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych
zmianach.
6. Dopuszczalne jest porozumiewanie się stron za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
§12
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenosić na osoby trzecie praw i
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych, a także postanowienia SIWZ do przetargu, o którym
mowa we wstępie do umowy, oraz oferta Wykonawcy.
2. Sprawy sądowe wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
Zamawiającego.
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy Wykonawcy (kopia)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

