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Załącznik Nr 2 do Rozeznania cenowego – 
zaproszenia do złożenia oferty 
(BZP.272.2.30.2019) 
po zmianach z dnia 19.08.2019 r. 
 

-projekt- 

 
UMOWA Nr  … /2019 

 
zawarta w dniu ……………………… 2019 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim  z siedzibą 
przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 
230821492, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 
1. Krzysztofa Wiśniewskiego  – Starostę Jeleniogórskiego 
2. Jarosława Kotlińskiego   – Wicestarostę Jeleniogórskiego 
przy kontrasygnacie Marii Wołodźko – Głównej Księgowej Starostwa Powiatowego 
a ………………………………………………………… z siedzibą: …………………………, 
zamieszkałym (jeśli dotyczy)…………………………………, posiadającym KRS  
(jeśli dotyczy)……………………, NIP……………….…, REGON………..………, PESEL 
(jeśli dotyczy)…………..……, zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 
1. …………………     – ……………………………, 
2. …………………     – …………………………….  
 
Strony wspólnie ustalają, co następuje: 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania cenowego o wartości 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 10.000 euro – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),  
a także zgodnie z § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego 
Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2015 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (z późn. zm.), 
ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: 
„Sprzedaż, dostawa ławek i krzeseł oraz foteli biurowych (krzeseł) obrotowych  
na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze”. 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż, dostawa, wniesienie i montaż ławek i krzeseł 
oraz foteli biurowych (krzeseł) obrotowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej 
Górze, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 
Lp.  

OPIS ELEMENTÓW OBJĘTYCH 
DOSTAWĄ 

 
WYMIARY  

 
ILOŚĆ 

MIEJSCE 
DOSTAWY  

1. Ławka Bingo – 3 arm wood alu z 
odkręcanymi podłokietnikami, siedzisko 
ławki winno być wykonane ze sklejki 
bukowej w kolorze palisander 

o max. szerokości  
1650 mm 

3 szt. Jelenia Góra 
ul. Kochanowskiego 10 
 

2. Krzesło Bingo chrome,  siedzisko ławki 
winno być wykonane ze sklejki bukowej 
w kolorze palisander 

o max. szerokości  
500 mm 

2 szt. 
 

Jelenia Góra 
ul. Kochanowskiego 10 
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3. Stolik składany ścienny w kolorze 
palisander, montowany do ściany 
krawędzią o długości 1000 mm 

o długości 1000 mm  
i szerokości 400 mm 

2 szt. Jelenia Góra 
ul. Kochanowskiego 10 

4. Stolik składany ścienny w kolorze 
palisander, montowany do ściany 
krawędzią o długości 500 mm 

o długości 500 mm  
i szerokości 1000 mm 
 

1 szt. Jelenia Góra 
ul. Kochanowskiego 10 
 

5. Ergonomiczny fotel (krzesło) obrotowy      
z regulacją podłokietników i podpórki 
lędźwiowej oraz wyposażony w 
zagłówek o nośności co najmniej 130 kg 

Brak wymagań 15 szt. Jelenia Góra 
ul. Kochanowskiego 10 
– 6 szt. 
oraz 
ul. Podchorążych 15 – 
9 szt.  

 

2. Meble będące przedmiotem umowy dostarczone będą jako nowo wytworzone. 
3. Szczegółowe zestawienie przedmiotu umowy zawierają: Rozeznanie cenowe – zaproszenie 

do złożenia oferty oraz oferta WYKONAWCY – strony oświadczają, że są w posiadaniu 
w/w dokumentów.  

4. WYKONAWCA zapewnia nieodpłatny serwis posprzedażowy – w okresie gwarancji, 
o którym mowa w § 4 umowy.  

5. WYKONAWCA we własnym zakresie i na własny koszt zapewni osoby do wniesienia,  
ustawienia i zamontowania w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO (Starostwo Powiatowe  
w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10), mebli stanowiących przedmiot umowy. 

6. Za uszkodzenia mebli będących przedmiotem umowy, powstałe w trakcie transportu, 
wnoszenia lub montażu, a także za uszkodzenia obiektu (np. uszkodzenie, zarysowanie 
ścian, podłóg) podczas wnoszenia lub montażu elementów umeblowania, odpowiada 
WYKONAWCA. W przypadku spowodowania uszkodzeń, WYKONAWCA zobowiązany 
jest do ich usunięcia w ciągu 2 dni od wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO, pod rygorem 
wykonania zastępczego. 

 

§ 2 
 

WYKONAWCA wykona przedmiot umowy w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia 
zawarcia umowy. 
 

§ 3 
 

WYKONAWCA zobowiązany jest przed realizacją dostawy przedmiotu umowy ustalić 
dokładną datę i godzinę dostawy mebli oraz ich montażu z przedstawicielem 
ZAMAWIAJĄCEGO, tj. Panem Włodzimierzem Słodkiewiczem – Z-cą dyrektora Wydziału 
Rozwoju i Obsługi Technicznej (telefon: 75 6473122). 
 

§ 4 
 

1. Okres gwarancji producenta mebli wynosi … miesięcy gwarancji (co najmniej 36 miesięcy). 
2. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy, obejmującego montaż mebli, wynosi 

36 miesięcy.  
 

§ 5 
 

1. ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia dostarczonych i zamontowanych mebli  
w terminie 3 dni od dnia ich montażu, a następnie podpisze ostateczny protokół odbioru. 

2. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad fizycznych ZAMAWIAJĄCY może odmówić 
odbioru oraz pisemnie zażądać dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, 
wyznaczając maksymalnie 5-dniowy termin na wykonanie tego obowiązku.  
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3. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez 
ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę płatności uznaje się 
dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Faktura VAT zawierać będzie wyszczególnienie rodzaju oraz ilości mebli – 
z uwzględnieniem tabeli ujętej w § 6. 

5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez przedstawicieli stron ostateczny 
protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1. 

 

  § 6 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, WYKONAWCA otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości: …………… zł (brutto) słownie: 
……………………………… 

2. Na wynagrodzenie WYKONAWCY składają się następujące elementy: 
 

Lp. Miejsce dostawy 
i montażu mebli 

Opis mebli  
/ wymiary mebli  

Cena 
jednostkowa 

brutto 
(PLN)  

Ilość 
(szt.) 

Wartość 
brutto  
(PLN) 

1.  Jelenia Góra  
ul. Kochanowskiego 10 

Ławka Bingo – 3 arm 
wood alu z odkręcanymi 

podłokietnikami, siedzisko 
ławki winno być 

wykonane ze sklejki 
bukowej w kolorze 
palisander o max. 

szerokości 1650 mm 
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2.  Jelenia Góra  
ul. Kochanowskiego 10  
 

Krzesło Bingo chrome,  
siedzisko ławki winno być 

wykonane ze sklejki 
bukowej w kolorze 
palisander o max. 

szerokości 500 mm 

 2  

3.  Jelenia Góra  
ul. Kochanowskiego 10  
 

Stolik składany ścienny  
w kolorze palisander o 

wymiarach: 1000 mm (dł.) 
x 400 mm (szer.), 

montowany do ściany 
krawędzią o długości  

1000 mm 

 2  

4.  Jelenia Góra  
ul. Kochanowskiego 10  
 

Stolik składany ścienny 
w kolorze palisander  

o wymiarach: 500 mm 
(dł.) x 1000 mm (szer.) , 

montowany do ściany 
krawędzią o długości  

500 mm 

 1  

5.  Jelenia Góra 
ul. Kochanowskiego 10 
– 6 szt. 
oraz 
ul. Podchorążych 15  
– 9 szt.  
 

Ergonomiczny fotel 
(krzesło) obrotowy             

z regulacją podłokietników 
i podpórki lędźwiowej oraz 
wyposażony w zagłówek  
o nośności co najmniej  

130 kg 

 15  

 

3. Wynagrodzenie WYKONAWCY, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowitą należność 
za wykonanie przedmiotu umowy, jak również koszty gwarancji i serwisu 
posprzedażowego. 
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 § 7 
 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy na zasadzie kar 
umownych: 
1) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 

0,5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy lub dostarczenia przedmiotu umowy 
wolnego od wad w przypadku ich stwierdzenia przy odbiorze. 

2) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY ustawowe odsetki za zwłokę za każdy 
dzień opóźnienia w zapłacie faktury. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
kar umownych. 

3. Strony uzgadniają, że ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącenia kar umownych 
z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.   

4. Strony uzgadniają, że w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty kar umownych, 
termin płatności będzie nie dłuższy niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania 
do zapłaty kar umownych. 

 

§ 8 
 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 9 
 

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

§ 10 
 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy 
egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 
 
      WYKONAWCA    ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: wszystkie zmiany projektu umowy z dnia 19.08.2019 r. zostały oznaczone zmianą koloru tła (na żółty). 


