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   Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego DAG-3941-5/2017 

 
projekt 

Umowa nr DAG- 396-…./2017  
 

zawarta w dniu ........................ 2017 roku w Krakowie pomiędzy : 
 
Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-157), Plac Jana 
Matejki 13, NIP : 675-00-07-570, reprezentowaną przez Rektora Uczelni - prof. Stanisława Tabisza  
przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni - mgr Danuty Baniowskiej 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym” 
a                      
Firmą ……………………………………………………………………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS………….., o kapitale zakładowym ………., posiadającą nr REGON 
…………….., NIP ……………… reprezentowaną przez :  
…………………………………………………………………………………………………………………* (w.w. zapisy dot. identyfikacji 

Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą prawną) 
 
alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej 
zamawiający uwzględni obydwu wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy: 

…………………………………… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod Firmą ……………………. z siedzibą  
……………………………..…, REGON …………………….., NIP ……………………, 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 

Umowa zawarta została na podstawie art. 4 ust. 8 w związku z art. 6a ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) w wyniku udzielenia przez ASP zamówienia  w oparciu                
o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  w Krakowie, 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3 Rektora ASP w Krakowie z dnia 22 stycznia 2016 r.  

§ 1. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie (*alternatywnie - zależnie od części zamówienia-  

cz.I - mebli według projektu, ich dostawa wraz  z wniesieniem oraz montaż we wskazanym przez 

Zamawiającego miejscu, cz.II – dostawa mebli gotowych)- zgodnie z asortymentem i ilościami 
określonymi w załączniku nr 1, który stanowi integralną część umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do  5 tygodni od daty 
podpisania umowy tj. do dnia ……………………. 2017 roku. 

3.  Wykonawca oświadcza, że   dostarczony przedmiot umowy (wg asortymentu w załączniku nr 1) 
będzie nowy, nie był przedmiotem ekspozycji bądź innej formy użytkowania i jest wolny od wad 
fizycznych i prawnych. 

§ 2. 
1. Realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem odbioru przedmiotu umowy 

sporządzonym przez wyznaczonych przez strony przedstawicieli, według wzoru określonego                     
w  załączniku nr 2 do niniejszej umowy.   

2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu ewentualnej utraty lub uszkodzenia 
dostarczonego asortymentu, o którym mowa w § 1 umowy, do czasu jego formalnego przyjęcia 
przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa 
w ust. 1. 

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru przedmiotu umowy wad lub 
usterek w dostarczonym asortymencie (w zakresie jego ilości lub jakości) lub pojawienia się innych 
zastrzeżeń odnośnie prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zamieści 
stosowne uwagi w protokole, o którym mowa w ust. 1 i zażąda usunięcia stwierdzonych 
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nieprawidłowości w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, z zastrzeżeniem prawa do 
naliczenia kary umownej zgodnie z § 6 ust. 2 umowy oraz z zastrzeżeniem prawa do odstąpienia 
od umowy zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1  w związku z § 6 ust. 1 niniejszej umowy.  

4. Po usunięciu wad i usterek strony sporządzą dodatkowy protokół odbioru przedmiotu umowy.   
W takim przypadku ust. 3 stosuje się odpowiednio.   

 
§ 3. 

1. Za realizację  przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  
brutto:...........................zł (słownie:........................................), w tym podatek VAT w kwocie 
…………… złotych i wynagrodzenie netto ………………… złotych, wyliczone na podstawie cen 
jednostkowych za poszczególny asortyment mebli, przedstawionych w ofercie i zawartych              
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.   

2. Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 zawiera wszelkie należności związane z realizacją 
umowy, w tym koszty: transportu, wniesienia, montażu i ubezpieczenia asortymentu na czas 
transportu, świadczenia usług gwarancyjnych oraz wszelkie inne należności pośrednie                            
i bezpośrednie, w szczególności: cła, podatki, w tym podatek VAT.   

3. Strony zgodnie ustalają, że poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1 Zamawiający nie będzie 
zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek innych należności.   

 
§ 4. 

1. Płatność, o której mowa w § 3 ust. 1, będzie dokonana przez Zamawiającego w formie przelewu 
bankowego - w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze. 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego                      
i Wykonawcę protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust 1 umowy. 

3.  Ceny i nazwy na fakturze muszą odpowiadać cenom i nazwom ujętym w załączniku nr 1 do umowy  
4. W okresie obowiązywania umowy ceny nie ulegną zmianie.  
5. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. 
6. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień 

zwłoki w zapłacie. 

§ 5. 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu, przekazując mu stosowny dokument gwarancyjny, ……..….. – 

miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment, której bieg rozpocznie się z dniem podpisania 
przez wyznaczonych przez strony przedstawicieli protokołu odbioru przedmiotu umowy, o jakim 
mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

2. Gwarancja nie będzie obejmowała uszkodzeń, które nastąpiły z winy Zamawiającego. 
3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

przysługujących mu z tytułu gwarancji. 
4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad jakościowych w dostarczonym asortymencie, 

których nie można było stwierdzić w dniu odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający niezwłocznie 
po ich wykryciu powiadomi o tym fakcie Wykonawcę w formie pisemnej, przez którą należy także 
rozumieć również wysłanie stosownej informacji faxem na numer: _______________  lub e-
mailem na adres: _____________________ 
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5. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych, w tym obejmujące odbiór 

asortymentu od Zamawiającego i jego transportu do serwisu i z powrotem (o ile będzie to 
konieczne), ponosił będzie Wykonawca, przy czym do uprawnień z tytułu gwarancji będą miały 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji, a obowiązki gwaranta ciążyły będą na 
Wykonawcy. 

6. Zamawiający uprawniony jest żądać  wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad po 
bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych. 

 
§ 6. 

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary 
umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 1. 

2. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 1 ust. 2 i w §2 i ust. 3 umowy oraz w 
razie przekroczenia terminu przewidzianego na realizację świadczenia gwarancyjnego 
określonego w przekazanym Zamawiającemu dokumencie gwarancyjnym - Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, jednak nie większą niż 20 % tej wartości. 

3. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną, po bezskutecznym wezwaniu 
Wykonawcy do naprawienia szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ewentualnych kar umownych z należnej faktury 
lub innych ewentualnych wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

5. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie 
umowy z powodu siły wyższej, czyli zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od strony i 
któremu nie można zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności do tego 
rodzaju zdarzeń zaliczyć można: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, 
ograniczenia związane z kwarantanno, rewolucje, zamieszki, strajki itp 

 
§ 7.  

1. Niezależnie od naliczenia kar umownych przewidzianych w § 6 ust. 1-2 umowy Zamawiający może 
odstąpić od umowy, bez konieczności ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów - na 
zasadach i w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym, a ponadto może skorzystać z tego 
uprawnienia takie w następujących przypadkach: 

1) gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy nienależycie, a w szczególności, gdy 
okres opóźnienia w jego realizacji przekroczy 10 dni roboczych, 

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie 
leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Realizacja prawa odstąpienia w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1-2 następowała będzie w 
oparciu o pisemne oświadczenie, które powinno być złożone Wykonawcy w terminie 14 dni, licząc 
od dnia dowiedzenia się przez Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności uzasadniających 
odstąpienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany będzie wyłącznie do zapłaty kwoty 
wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu umowy zrealizowanego do dnia 
odstąpienia, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności                            
i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy tylko w zakresie wskazanej przez 
niego części przedmiotu umowy, zatrzymując prawo własności pozostałej/pozostałych  części 
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przedmiotu umowy. W zakresie w którym Zamawiający nie skorzystał z prawa do odstąpienia, 
wszystkie  zapisy umowy, w szczególności dotyczące płatności oraz gwarancji, pozostają w mocy. 

§ 8.  

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności wynikających                   
z niniejszej umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku                                  
z wykonaniem umowy, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie 
poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

4. Zmiana, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

§ 9. 

Strony wyznaczają następujących przedstawicieli odpowiedzialnych za dokonywanie wszelkich 
uzgodnień związanych z realizacją niniejszej umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: 

 ___________ __________ tel. ____ ______________  e-mail_____________________ 

2) ze strony Wykonawcy: 

 ___________ __________ tel. ____ ______________  e-mail_____________________ 
 

§ 10. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron. 
 
             ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA  
 
 

 
        


