
 

UMOWA NR …/2016/D 

 

 

 

Zawarta w dniu ………….2016 r. w Tychach pomiędzy:   

Miejską Biblioteką Publiczną w Tychach, z siedzibą w Tychach, Al. Marszałka  

Piłsudskiego 16, reprezentowaną przez: 

mgr Dorotę Łukasiewicz-Zagałę - Dyrektora MBP Tychy, 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a………………………………………………… 

reprezentowanym przez………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawca. 

 

Z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu umowy nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro, do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na 

mocy art. 4 pkt. 8 powyższej ustawy. 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa dostawy wraz z montażem żaluzji 
okiennych poziomych aluminiowych o szerokości pasa - 50 mm,  w kolorze srebrnym, 
sterowanych ręcznie oraz plis poziomych do drzwi w kolorze srebrnym. 
2. Zamawiający zastrzega, że po podpisaniu umowy dokona wyboru konkretnego odcienia  
dla żaluzji i plis w celu zachowania zbliżonych parametrów z żaluzjami już posiadanymi w 
obiekcie. Wybór zostanie dokonany na podstawie wzornika dostarczonego przez 
Wykonawcę. 
3. W zakresie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
inwentaryzacji pomieszczeń oraz obmiaru okien i drzwi w pomieszczeniach przeznaczonych 
do montażu żaluzji i plis. 

§2 
1. Dostawa towaru odbywać się będzie transportem Wykonawcy na jego koszt i  
odpowiedzialność w sposób i terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 
2. Produkcja żaluzji poziomych i plis na drzwi będzie poprzedzona szczegółowymi 
pomiarami dokonanymi w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 
3. Montaż żaluzji poziomych i plis na drzwi będzie odbywał się w sposób i w terminach 
uzgodnionych z Zamawiającym.  
4. Wykonawca wykona montaż żaluzji  do żelbetowych elementów stropów i belek we 
własnym zakresie. Na Wykonawcy ciąży obowiązek właściwego przygotowania podłoża na 
potrzeby montażu. 
5. Żaluzje i plisy na drzwi winny posiadać atesty dopuszczające do użytkowania w budynku 
użyteczności publicznej pod względem spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz 
wymagań higieniczno-sanitarnych. 
6. Wykonawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczenia mienia 
Zamawiającego, które w toku montażu żaluzji mogłoby ulec uszkodzeniu.  
7. Wykonawca oświadcza, iż znane mu są określone przez producenta okien i drzwi zasady 
montażu żaluzji i plis i świadom jest, iż w przypadku ich naruszenia obciążony zostanie 
kosztami przywrócenia okien do stanu gwarancyjnego – do kosztów wymiany okien 
włącznie.  



§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletny przedmiot umowy, określony w § 1 w 
terminie  ……………………...dni.  
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przez niego towar jest dobrej jakości, spełnia 
wszystkie normy PN, posiada wymagane świadectwa, oraz jest zgodny z zamówieniem 
Zamawiającego. 
3. Przed dopuszczeniem Wykonawcy do montażu żaluzji i plis drzwiowych  Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dokonania sprawdzenia dokumentów potwierdzających spełnienie 
przez Wykonawcę warunków higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych do użytkowania 
w budynku użyteczności publicznej. 
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przedmiotu umowy Zamawiający 
uniemożliwi montaż żaluzji i plis drzwiowych i wezwie Wykonawcę do dostarczenia towaru 
pełnowartościowego. W przypadku niespełnienia tego warunku przez Wykonawcę w ciągu 3 
dni Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym z winy Wykonawcy i naliczenia kar umownych.  
5. Po zakończeniu montażu żaluzji i plis Wykonawca ma obowiązek zgłosić wykonane 
prace do odbioru przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru MZBM Tychy w celu 
dokonania odbioru technicznego robót. 
6. Po wykonaniu całości zamówienia Strony sporządzą protokół bezusterkowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. Protokół ten stanowi jedyną podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę faktury. Nie przewiduje się odbiorów częściowych.  
7. Integralną częścią protokołu stanowią dostarczone przez Wykonawcę zaświadczenia i/lub 
oświadczenia potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę wymogów sanitarnych i 
p.pożarowych. 

§ 4 
1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o ofertę Wykonawcy i będzie 

przebiegało wg wzoru: 
......................zł/m2 żaluzji (określone na podstawie rzeczywistego obmiaru) 
x.....................cena/m2 plus  ..........................(cena jednej plisy) x faktyczna ilość plis 
 

2. Wartość zamówienia objętego niniejszą umową jest sumą wartości żaluzji i plis i wynosi – 
zgodnie z ofertą Wykonawcy –wartość ……………………..brutto, (słownie: brutto) – w 
tym …….. zł podatku VAT.  

3. Strony ustalają, iż zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po dokonaniu przez  Zamawiającego odbioru 

przedmiotu umowy i sporządzeniu protokołu, o którym mowa w paragrafie 3 ust. 6 i 

dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.  Płatności częściowych 

lub zaliczkowych nie przewiduje się.  

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika: Miejska Biblioteka 

Publiczna w Tychach, Al. Marszałka Piłsudskiego 16, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-34-313, 

REGON: 000822469, nr rachunku bankowego: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 74 

1240 1330 1111 0010 3100 7280. 

§ 5 

1. Na dostarczony towar Wykonawca udziela …...........(minimum 36) miesięcznej gwarancji. 

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji, obejmuje 

natomiast wszystkie inne uszkodzenia – także wynikające ze zużycia materiału w ramach tzw. 

„zwykłej eksploatacji”.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania świadczenia gwarancyjnego nie później niż 

w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia mu uszkodzenia. Dopuszcza się przedłużenie 

tego okresu pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę żaluzji i plis zamiennych.  

4. W przypadku naruszenia terminu określonego w ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo 

naprawienia lub wymiany żaluzji lub plisy na drzwi na sprawne i obciążenie całym kosztem 



Wykonawcy.  

§ 6 
1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych z następujących tytułów 
oraz w następujących wysokościach. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne: 

a) za opóźnienie w dostawie określonego w umowie przedmiotu zamówienia w 
wysokości 0.2 % wartości umowy - za każdy dzień opóźnienia. 

b) za wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
20 % wartości umowy. 

c) za szkody wynikłe z nienależytego wykonania obowiązków określonych niniejszą 
umową, przez Wykonawcę  w wysokości ustalonej  w oparciu o przepisy kodeksu 
cywilnego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu: 
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych  tylko od Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy 

pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony. 

§ 8 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilny. 

2. Sądem  właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych na tle wykonywania 

niniejszej umowy będzie Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

§ 9 

Niniejszą Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamawiający:                                                                                             Wykonawca 
 

 

 


