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Załącznik nr 3 

 

 
UMOWA BU/…../2020 

(projekt/wzór) 
 

zawarta w dniu ……….2020 r. pomiędzy: 
Mazowiecką Uczelnią Publiczna w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP: 774-24-72-620, 
reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Bońkowskiego - Kanclerza, zwaną dalej „Zamawiającym" 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”". 
 
Strony zawierają umowę w oparciu o treść art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) dla przedmiotu zamówienia „Dostawa i montaż metalowych 
regałów bibliotecznych stacjonarnych w Czytelni Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”, o 
następującej treści: 

                         §  1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż metalowych regałów bibliotecznych  

w pomieszczeniach  wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w siedzibie 
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 2, zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy, stanowiącymi integralną część umowy. 

2. Wykonawca zapewni odpowiednią obsługę oraz sprzęt montażowy i materiały niezbędne do 
realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca dostarczy regały na własny koszt, własnym środkiem transportu i na własne 
ryzyko do siedziby Zamawiającego w ustalonym przez Strony dniu roboczym. 

4. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i jakościowe dostarczonych regałów oraz jakość 
wykonanego montażu. 

5. Do potwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest dokonanie 
protokolarnego odbioru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego – bez zastrzeżeń. 
Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru 
powinna zostać zgłoszona przez Wykonawcę jednemu z upoważnionych pracowników 
Zamawiającego wskazanych w § 7 ust. 1 umowy, na wskazany przez Zamawiającego adres 
poczty elektronicznej. 

6. W przypadku stwierdzenia wad regałów lub wad jakości wykonanego montażu w trakcie 
odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia tych wad w terminie do 3 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia wad. 

7. Wykonawca oświadcza, że regały posiadają wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty, 
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz że nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób 
trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do wglądu Zamawiającemu 
atestów, certyfikatów, świadectw dopuszczenia do obrotu regałów. 

 

 

 



§  2 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na regały oraz ich montaż na okres 
……………….(co najmniej 24 miesiące liczone od daty protokolarnego odbioru przedmiotu 
umowy przez Zamawiającego – bez zastrzeżeń). 

2. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane przez e-mail na adres ………………. lub fax na 
numer …………………… - w miarę możliwości wraz z podaniem opisu problemu. Zmiana 
danych zgłoszeniowych wymaga – pod rygorem nieskuteczności – zawiadomienia listem 
poleconym. 

3. Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia zgłoszenia na taki adres, z którego je przesłano 
wraz z podaniem orientacyjnej daty usunięcia wady. 

4. Obowiązki gwarancyjne powinny być wykonane w ciągu 14 dni. Po bezskutecznym upływie 
tego terminu można odmówić przyjęcia naprawy (wymiany) i powierzyć usunięcie usterki 
innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Każdorazowo po spełnieniu obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji, wykonanych 
w wyniku zgłoszenia reklamacyjnego, Wykonawca ma obowiązek przesłać przez e-mail lub 
fax zgłaszającemu oraz Zamawiającemu potwierdzenie zawierające opis usterki  
i sposób jej usunięcia. 

6. Wykonawca odpowiada dodatkowo z tytułu rękojmi za wady na zasadach wynikających  
z Kodeksu cywilnego przez okres równy okresowi gwarancji. 

 
§  3 

 
Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 18.12.2020 r. 

 
§  4 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji niniejszej umowy 
wynosi………………….brutto (słownie:………………………………………………………..)  
w tym podatek VAT…………………………(słownie……………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………..) 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za ten zakres przedmiotu umowy, który został 
dostarczony i odebrany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy  
w terminie do 21 dni od dnia przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 5. 
 

§  5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego 
maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1, gdy 
którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% całkowitego 
maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości wadliwego 
przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w dotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 1 
ust. 6. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie 
szkoda przewyższająca karę umowną bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla 



których zastrzeżono kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 
odszkodowań uzupełniających, jeżeli kara nie rekompensowałaby strat spowodowanych z 
winy Wykonawcy. 

5. Zapłata kar umownych, o których mowa powyżej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
prawidłowego wykonania umowy. 

6. Kary  umowne potrącane będą z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w przypadku 
niemożności potrącenia, płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
wezwania do zapłaty. Wykonawca wyraża jednocześnie zgodę na potrącenie kwot kar 
umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§  6 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie 
wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) Niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w terminach ustalonych w 
niniejszej umowie, 

2) Innego rodzaju nienależytego wykonania lub niewykonania umowy przez Wykonawcę, 
czyniącego dalsze jej realizowanie bezprzedmiotowym. 
 

§ 7 
 

1. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kierowania pracami związanymi z   
realizacją umowy oraz do odbioru przedmiotu umowy jest …………………………………. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kierowania pracami związanymi z realizacją  
umowy  jest.........................................................................tel...................................................... 

 
 

§ 8 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony  
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego 
 
 
       
 
 

WYKONAWCA                                                      ZAMAWIAJĄCY 
 
          ………………………..                                                 ……………………………. 
 


