
wzor - UMOWA Nr

zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1986 ze zm.), w Lodzi w dniu 2020 r. pomi?dzy Miastem Lodz
z siedzib^ w Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 - reprezentowanym przez Prezydenta Miasta,
w imieniu ktorego dziata:

zwanym dalej ,,Zamawiaj^cym" a
przedsi^biorc^ prowadz^cym dziatalnosc gospodarcz^ pod nazw^ z siedzib^ w

(...-...) przy ul , NIP: , zarejestrowanym w
, ktorego reprezentuje:

, zwanym dalej ,,Wykonawc^", o nast^puj^cej tresci:

§ 1 -
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaz i dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych,

okreslonych co do rodzaju i ilosci w zat^czniku do umowy stanowi^cym jej integraln^ cz?sc,
zgodnym
z ofert^ Wykonawcy z dnia 2020 r.

2. Dostawa nast^pi w terminie 45 dni roboczych liczqc od daty zawarcia umowy.
3. Wykonawca zobowi^zuje si? do dostarczania Zamawiaj^cemu mebli wraz z rozladunkiem,

montazem oraz wniesieniem na miejsce wskazane przez Zamawiaj^cego (miejsce odbioru)
wlasnym staraniem i na wtasny koszt, bez obci^zania z tego tytutu Zamawiaj^cego
dodatkowymi kosztami.

4. Wykonawca zobowi^zany jest zawiadomic Zamawiaj^cego o gotowosci do dostawy
i montazu mebli na co najmniej dwa dni robocze przed planowan^ dostawy.

5. Dostawy mog^ bye realizowane wyl^cznie w dni robocze, w godzinach pracy Urz^du.
6. Na Wykonawcy ci^zy obowi^zek opakowania przedmiotu umowy w czasie transportu w taki

sposob, by zabezpieczyc go przed uszkodzeniem.
7. Za szkody powstale w zwi^zku z nienalezytym opakowaniem przedmiotu umowy

odpowiedzialnosc ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca zobowi^zuje si? do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem starannosci

zawodowej, rzetelnie i terminowo, a takze do przestrzegania obowi^zuj^cego prawa i do
dbalosci o interesy Zamawiaj^cego.

9. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy, o ktorym mowa w ust. 1, spetnia wszystkie
wymagania okreslone przez Zamawiaj^cego, jest fabrycznie nowy, sprawny technicznie
i wolny od wad.

10. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamowienia posiada wszelkie niezb^dne certyfikaty
(atesty) wlasciwych urz?dow, w tym dokumenty potwierdzaj^ce, ze:
1) elementy konstrukcyjne wykonano z plyt meblowych o klasie higieny E1;
2) krzesla z poz. 16, 17 pokryte 53 tkanin^ o odpornosci na scieranie min. 100 000 cykli

Martindale;
3) obci^zenie siedziska fotela gabinetowego z poz. 15 wynosi 150 kg;
4) krzesla pokryte s^ tkanin^ trudnozapaln^;
5) krzesta pokryte s^ tkanin^ nietoksyczng.

§2.
1. Zamawiaj^cy zobowi^zuje si? zaplacic za dostarczony towar cen? w zlotych brutto, podan^

w zat^czniku do umowy w terminie do 30 dni licz^c od daty dor?czenia prawidlowo
wystawionej faktury, po uprzednim sprawdzeniu jakosci dostarczonych mebli, montazu oraz
ich odbiorze.

2. Wartosc umowy zostala okreslona na kwot? netto do PLN, w tym % podatku
VAT, tj. brutto PLN (slownie: zt°0/10o).

3. Zaplata nast^pi w drodze przelewu z konta Zamawiaj^cego na konto Wykonawcy, wskazane
przez niego, wediug obowicjzuj^cych stawek podatku VAT. Za termin zaptaty strony przyjmuj^
dzieh obci^zenia rachunku Zamawiaj^cego.

4. Wykonawca wystawi faktur? na adres:
nabywca:

Miasto Lodz
ul. Piotrkowska 104

90-926 Lodz
NIP: 7250028902



odbiorca:
WydzialOrganizacyjno-Administracyjny

90-926 Lodz
ul. Piotrkowska 104

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmian§ cen brutto za przedmiot zamowienia w trakcie
obowigzywania umowy wyt^cznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.

6. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, jest wynagrodzeniem obejmuj^cym wszystkie
czynnosci niezb^dne do prawidlowego wykonanla umowy, nawet jesli czynnosci te nie
zostaly wprost wyszczegolnione w tresci niniejszej umowy. Wykonawca, majac mozliwosc
uprzednlego ustalenia wszystkich warunkow technicznych zwi^zanych z realizacjq umowy,
nie moze z^dac podwyzszenia wynagrodzenla, nawet jezeli z przyczyn od siebie
nlezaleznych nie mogl przewidziec wszystkich czynnosci niezb^dnych do prawidtowego
wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§3.
1. Wykonawca ma mozliwosc przestania drog^ elektronicznq ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.
2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej, wowczas zobowi^zany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego
Fakturowania udost^pnionej na stronie internetowej: https://efaktura,.goy,pS .

3. Zasady zwi^zane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentow okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:
1) Infinite IT Solutions, wpisuj^c dane nabywcy nalezy:

a) w sekcji NIP wpisac NIP Miasta: 7250028902,
b) jako typ numeru PEPPOL wybrac NIP,
c) w polu Numer PEPPOL wpisac NIP wtasny Urz^du: 7252072586;

2) PEFexpert, wpisuj^c dane nabywcy nalezy:
d) w sekcji Identyfikator podatkowy wpisac NIP Miasta: 7250028902,
e) jako Rodzaj adresu PEF wybrac NIP,
f) w polu numer adresu PEF wpisac NIP wlasny Urz^du: 7252072586.

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna bye wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

5. Wykonawca zobowi^zany jest powiadomic Zamawiaj^cego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania, na adres poczty elektronicznej: woa@uml.lQdz.pL

§4.
1. W przypadku, gdy wskazany przez wykonawc§ rachunek bankowy, na ktory ma nast^pic

zaptata wynagrodzenia nie widnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT,
Zamawiaj^cemu przysluguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania
wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego
rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

2. Okres do czasu uzyskania przez wykonawcQ wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego
wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest
traktowany jako opoznienie Zamawiaj^cego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim
przypadku nie b$d^ naliczane za ten okres odsetki za opoznienie w wysokosci odsetek
ustawowych.

§5.
1. W razie stwierdzenia brakow w dostawie lub dostarczenia przedmiotu zamowienia

niezgodnego z ofert^ Wykonawcy (wadliwego), Wykonawca obowi^zany jest do uzupelnienia
lub wymiany przedmiotu zamowienia na zgodny z ofert^, na wtasny koszt w terminie 14 dni
od dnia zgtoszenia.

2. Wykonawca zobowi^zuje si§ odebrac wadliwy towar swoim staraniem i na swoj koszt.
3. Zgloszenie wad nast^pi za posrednictwem poczty elektronicznej lub na nr faksu Wykonawcy.

Wykonawca usunie wady bezplatnie w ci^gu 14 dni licz^c od dnia zgloszenia.
4. Bezczynnosc Wykonawcy w spetnieniu obowi^zku wynikaj^cego z ust. 1 moze skutkowac

odst^pieniem przez Zamawiaj^cego od umowy.



5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 obowi^zek zaptaty ci^zy na Zamawiaj^cym tylko
w zakresie dostarczonych mebli zgodnych z umow^. Zaplata za uzupetniony lub wymieniony
towar nastqpi po jego dostarczeniu i sprawdzeniu.

6. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy. Okres gwarancji
wynosi 24 miesi^ce licz^c od dnia, kiedy rzecz zostala Zamawiaj^cemu wydana.

7. Uprawnienia z tytutu r^kojmi za wady fizyczne przedmiotu zamowienia wygasaj^ po upfywie
24 miesi^cy licz^c od dnia, kiedy rzecz zostala Zamawiaj^cemu wydana.

§6.
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowi^zany jest do

zaptaty na rzecz Zamawiaj^cego nast^puj^cych kar umownych:
a) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy w wysokosci 1% wartosci

niedostarczonej partii towaru za kazdy dzieh zwloki,
b) za zwtok§ w wymianie towaru opisanego w § 5 ust. 1 w wysokosci 1% wartosci towaru

dostarczonego z wadami za kazdy dzieh zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na
wymian§ towaru,

c) z tytulu odst^pienia przez Zamawiaj^cego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci umowy.

2. Wykonawca wyraza zgod§ na potrqcenie kary umownej z przysluguj^cego wynagrodzenia.
3. Niezaleznie od przewidzianych w ust. 1 kar umownych, strony zastrzegaj^ prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniaj^cego na zasadach ogolnych.
4. Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na zbywanie wierzytelnosci bez jego wiedzy. Zgoda

Zamawiaj^cego na cesj? musi zostac wyrazona w formie aneksu do umowy.

§7.
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony: od dnia podpisania do dnia 2020 r.

§8.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ rnaj^ zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§9-
Ewentualne spory b§d^ rozstrzygane przez s^dy powszechne, wlasciwe dla siedziby
Zamawiaj^cego.

§10.
1. Strony zobowi^zuj^ si§ do wzajemnego powiadamiania o kazdej zmianie adresu i

oswiadczaj^, ze ich aktualne adresy dla korespondencji 53 nast^puj^ce:
a) Zamawiajcjcy: Miasto Lodz, 90-926 Lodz, ul. Piotrkowska 104, tel.: ;

fax: , e-mail: ;
b) Wykonawca: , - , ul , tel.: , e-mail:

2. Umow§ sporz^dzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

3. Integraln^ cz§sc umowy stanowi zai^cznik z wykazem asortymentu, ilosci oraz cen.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:


