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Załącznik Nr 6 

 

UMOWA 

 

zawarta dnia ………………..r. w ……………………., pomiędzy: 

 

Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 34, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – 

Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000059880, kapitał zakładowy 18.710.000,00 zł., opłacony w całości, NIP 

725-000-55-74, REGON 470569240, 

reprezentowaną przez: 

………………………… 

………………………… 

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym  

a 

………………….. z siedzibą w ………………….., przy ul. ………….………., 

NIP……….…, REGON …………….… …………………………… 

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą 

 

Zamawiający i Wykonawca łącznie w treści Umowy zwani będą „Stronami” a osobno 

„Stroną”. 

 

§1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia siedzisk i mebli biurowych, zwanych dalej 

„meblami”, do Zduńskiej Woli, na ulicę Szadkowską 6C, zgodnie z asortymentem i 

ilościami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 

Załącznik nr 1 do SIWZ i Załącznik nr 1 do Umowy a następnie do ich montażu, łącznie 

zwanych dalej „Przedmiotem umowy”. Terminu dostawy powinien zostać uzgodniony z 

Zamawiającym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot umowy, tj. dostarczyć meble oraz 

wykonać ich montaż, w terminie do dnia 25 września 2015 r. Wykonanie Przedmiotu 

umowy zakończone będzie pisemnym potwierdzeniem odbioru przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego, które stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę.   

 

§2 

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 

wysokości netto ………………………….……. PLN (słownie 

złotych:…………………………………) plus należny podatek VAT, co daje łącznie 

……………………………….PLN (słownie złotych:…………………….).  

2. Zapłata za fakturę VAT nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia oryginału faktury 
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VAT do siedziby Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze.  

3. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Strony zgodnie stwierdzają, że wynagrodzenie określone w ustępie 1 wyczerpuje 

całkowicie zobowiązania Zamawiającego na rzecz Wykonawcy z tytułu dostawy mebli 

oraz ich montażu w siedzibie Zamawiającego. 

 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć meble do siedziby Zamawiającego na własny 

koszt i ryzyko. Dostawa winna być dokonana jednorazowo.  

2. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty mebli aż do 

chwili potwierdzenia odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiającego, zgodnie z §1 

ust. 2 Umowy. 

 

§4 

1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot umowy na okres: …………… miesięcy od 

daty potwierdzenia jego odbioru przez Zamawiającego, zgodnie z §1 ust. 2 Umowy. 

2. W okresie gwarancji wskazanym w ust. 1 powyżej, Wykonawca usunie wszelkie wady 

wykryte w trakcie eksploatacji albo dostarczy meble wolne od wad, w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia za pomocą faksu lub poczty 

elektronicznej o istnieniu wad. 

3. Wykonawca gwarantuje, że meble są nowe i wolne od wad. 

 

§5 

1.   Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % 

wynagrodzenia brutto określonego w §2 Umowy. 

2.  W razie niewykonania Przedmiotu umowy, tj. nie dostarczania mebli oraz nie wykonania 

ich montażu, w terminie wskazanym w §1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości – 80 % wynagrodzenia brutto określonego w 

§2 Umowy. 

3. W razie zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0, 5 % wynagrodzenia brutto określonego w 

§2 Umowy, za każdy dzień zwłoki, nie większej jednak niż 50 % wynagrodzenia brutto 

określonego w §2 Umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywistej poniesienia szkody. 

4.   W razie zaistnienia istotnej zmiany 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 od powzięcia 
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wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5.   Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania i kary umownej. 

6. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych według zasad określonych 

w Umowie, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. Wynagrodzenie 

wypłacane Wykonawcy według zasad określonych w Umowie może zostać pomniejszone 

o wartość not obciążeniowych, w drodze potrącenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§6 

1. Z ramienia Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontakt z Wykonawcą jest: 

 …………………. – ………………….,  tel …………………, e-mail  

  Z ramienia Wykonawcy osobą odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym jest  

 ……………………………………………. 

2. Zmiana osoby ds. kontaktów nie jest zmianą Umowy i wymaga jedynie pisemnego 

poinformowania drugiej Strony. 

 

§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny, 

zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

§8 

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.    

 

§9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdj ze stron. 

 

Załączniki:  
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 


