
Część II-2 SIWZ 

 

Istotne postanowienia umowy (IPU) 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa partiami do siedziby NFOŚIGW lub innej 

lokalizacji na terenie Warszawy krzeseł obrotowych, zwanych dalej „krzesłami”, których 

asortyment i przewidywane do zakupu ilość wyszczególnione zostały w specyfikacji, zawartej 

w Załączniku nr 1. Ceny jednostkowe krzeseł określone zostały w Ofercie Wykonawcy, zawartej 

w załączniku nr 2. Oba załączniki stanowią integralną część umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy 

dostarczyć do akceptacji Zamawiającemu próbki tkanin obić krzeseł spełniających wymagania 

określone w SIWZ, celem ostatecznego wyboru koloru, przy czym raz wybrany kolor dla tkanin 

obowiązywać będzie dla wszystkich partii dostaw. 

3. Zamawiający zbada próbki tkanin obić krzeseł, o których mowa w ust. 2, w terminie do 2 dni 

roboczych od ich dostarczenia i o wynikach badania zawiadomi Wykonawcę pocztą 

elektroniczną na wskazany w § 8 pkt 2) adres. Dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

W przypadku akceptacji przedstawionych próbek, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie 

Wykonawcę celem dalszej realizacji umowy. Akceptacja próbek jest równoznaczna z decyzją 

Zamawiającego, że całość zamawianego przedmiotu zamówienia, którego dotyczy próbka, 

będzie z nią zgodna. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do dostarczonych próbek, 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od zawiadomienia go przez 

Zamawiającego do dostarczenia nowych próbek, uwzględniających uwagi zgłoszone przez 

Zamawiającego.  

4. W przypadku nie dostarczenia nowych próbek w terminie, o którym mowa w ust. 3 lub  

w przypadku, gdy próbki nadal nie będą spełniały wymagań siwz, Zamawiający ma prawo 

odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądania zapłaty kary 

umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

5. Wykonawca zobowiązuje się realizować dostawę krzeseł wraz z usługami określonymi  

w Załączniku nr 1, sukcesywnie, partiami w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego. Każda 

zamówiona partia krzeseł będzie dostarczona w terminie ….. dni (zgodnie z ofertą Wykonawcy) 

od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, co wynika z treści oferty 

Wykonawcy. Zapotrzebowanie zostanie przez Zamawiającego przesłane za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres wskazany w § 8 pkt 2). 

6. Zamawiający zobowiązuje się odebrać krzesła i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie  

w wysokości wartości zrealizowanej dostawy, która to wartość określona zostanie na 



podstawie cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w ofercie stanowiącej Załącznik nr 

2 do niniejszej Umowy oraz ilości zamówionych krzeseł. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy 

z tytułu wykonania przedmiotu Umowy nie przekroczy  kwoty określonej w § 5 ust. 1 Umowy. 

7. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w okresie 12 miesięcy licząc od daty podpisania 

umowy albo do wyczerpania kwoty, określonej w § 5 ust. 1. 

 

§ 2 

1. Dostarczenie krzeseł odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

Zamawiającego, tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30, chyba że Strony ustalą inaczej.  

2. Strony ustalają, że odbiór przez Zamawiającego krzeseł nastąpi w lokalizacjach, o których 

mowa w ust. 5. Podczas odbioru Zamawiający zweryfikuje zgodność dostarczonych krzeseł z 

opisem zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy, z uwzględnieniem § 1 ust. 3. Odbiór krzeseł każdorazowo zostanie potwierdzony przez 

osoby wskazane w § 8, poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, 

którego wzór stanowi formularz zawarty w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy. 

3. Do czasu wydania krzeseł, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ich ewentualnym 

uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zobowiązuje się do nabycia krzeseł w ilości: 

- Krzesło obrotowe typu 1 (pkt 3 poz. 1 OPZ) – minimum 76 maksimum 95 szt., 

- Krzesło obrotowe typu 2 (pkt 3 poz. 2 OPZ) – minimum 4 maksimum 5 szt. 

5. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostawy krzeseł na powierzchni 

biurowej stanowiącej własność Zamawiającego, przy ul. Konstruktorskiej 3a lub innej lokalizacji 

na terenie Warszawy, wskazanej przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone krzesła będą fabrycznie nowe, wolne od wad 

technicznych i prawnych oraz dopuszczone do obrotu.  

2. Wykonawca nie może dostarczyć Zamawiającemu krzeseł z asortymentu innych, niż te 

określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy 

oraz ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszej Umowie. 

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku braku dostępności na rynku 

takich samych krzeseł jak dostarczone w ramach wcześniejszych dostaw, za uprzednią pisemną 

zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej wynikającej z oferty, 

Wykonawca może dostarczyć krzesła o równoważnych parametrach technicznych, 

jakościowych, funkcjonalnych i estetycznych. 



 

 
§ 4 

1. Na dostarczone krzesła Wykonawca udziela ….. miesięcznej gwarancji (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy) i zapewnia, że krzesła będą w tym czasie nadawały się do użytku zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

2. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji i w trakcie jej trwania zobowiązuje się do usunięcia 

jakichkolwiek wad ujawnionych w trakcie eksploatacji krzeseł lub ich wymiany – w ciągu 5 dni 

roboczych od zgłoszenia Wykonawcy wad. 

3. Zgłoszenie wad, o których mowa w ust. 2 może być dokonane przez Zamawiającego 

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 8 pkt 2). 

4. Powyższe nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia od Wykonawcy roszczeń na podstawie 

przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanych. 

 

§ 5 

1. Na podstawie cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w Ofercie oraz 

przewidywanych, maksymalnych ilości krzeseł do zakupu, ustala się całkowite wynagrodzenie 

Wykonawcy w kwocie do ……….. zł brutto (słownie: ……………………..………). Kwota ta zawiera 

należny podatek od towarów i usług. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca 

z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu umowy (w tym koszty transportu i innych niezbędnych do należytego wykonania 

umowy).  

 

§ 6 

1. W następstwie protokolarnego odbioru krzeseł, Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę, 

zawierającą w szczególności nazwy odebranych przez Zamawiającego krzeseł oraz ich ceny 

jednostkowe brutto. 

2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy w banku ………………… nr konta bankowego 

…………………………………………., w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej  

faktury VAT, w tym ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, przesłanej za pośrednictwem 

platformy, o której mowa w ustawie z 9 listopada 2018 r.  o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 



publiczno-prywatnym, na podstawie uprzednio podpisanego przez Zamawiającego protokołu 

odbioru,  o którym mowa w § 2 ust. 2.  

3. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego, osoba upoważniona do reprezentacji 

Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu pisemną informację dotyczącą zmiany wraz 

ze wskazaniem nowego numeru rachunku.  

4. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie  

21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

5. Strony umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 2 rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym lub imiennym rachunkiem służącym wyłącznie do rozliczania prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

7. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności wyłącznie na rachunek widniejący  

w wykazie, o którym mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług lub przy użyciu 

mechanizmu podzielonej płatności. 

8. W przypadku zakwalifikowania kosztów przedmiotu Umowy w ramach projektu Pomocy 

Technicznej POIiŚ, przedmiot umowy może zostać zrefundowany ze środków Pomocy 

Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1) za każdy dzień roboczy opóźnienia w dotrzymaniu terminów ustalonych  

w § 1 ust. 2 lub 3 - w wysokości 0,2 % kwoty określonej w § 5 ust. 1, 

2) za każdy dzień roboczy opóźnienia w dotrzymaniu terminu ustalonego  

w § 4 ust. 2 lub § 1 ust. 5 - w wysokości  2 % kwoty określonej w § 5 ust. 1, 

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % kwoty określonej w § 5 ust. 1, 

4) w przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 9, podczas wykonywania 

przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty, określonej w § 5 ust. 1, za każdy 

przypadek stwierdzonego naruszenia zasad. 

2. W przypadku nie przystąpienia do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy  

lub przedłużenia przez Wykonawcę o 14 dni terminów ustalonych w § 1 ust. 2 zdanie pierwsze, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

W takim przypadku stosuje się postanowienie ust. 1 pkt 3. 



3. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, Zamawiający jest 

uprawniony do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty stanowiącej 

równowartość naliczonej kary, bez konieczności uprzedniego składania oświadczenia  

o naliczeniu kary umownej oraz jej potrąceniu i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci 

Wykonawcy. 

4. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nierealizowanie lub nieterminową realizację 

przedmiotu zamówienia spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, na które 

Wykonawca nie ma wpływu i nie może im zapobiec, to jest z przyczyn leżących wyłącznie po 

stronie Zamawiającego lub działaniem siły wyższej.  

6. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do 

przewidzenia i którego skutkom Strona nie mogła zapobiec, w szczególności: 

1) wojna, w tym: wojna domowa, zamieszki, rozruchy i akty sabotażu; atak terrorystyczny, 

2) katastrofy naturalne, takie jak silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, 

zniszczenie przez piorun, epidemia, 

3) strajk, wybuchy, pożar, zniszczenie, zalanie maszyn, urządzeń lub wszelkiego rodzaju 

instalacji. 

7. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły 

wyższej. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub 

w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy, postanowienie opisane w § 2 ust. 4 nie jest wiążące.  

9. W trakcie trwania Umowy, suma kar umownych z ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1 pkt 2) nie przekroczy 

50% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1.   

  

§ 8 

Upoważnionymi do kontaktów w sprawach dotyczących realizacji Umowy oraz do przekazania  

i odbioru mebli, są: 

1) ze strony Zamawiającego: ……………………, tel. ………………….., e-mail: …………............... 

2) ze strony Wykonawcy: ……………………, tel. …………………….., e-mail: …………................... 

 

§ 9 

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 



uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a także ustawy  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych  

i informacji dotyczących Zamawiającego, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba, 

że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pisemną zgodę na ich ujawnienie. 

3. Obowiązek nieujawniania danych i informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych  

w związku z wykonywaniem umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po 

odstąpieniu od umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy 

ujawnią informację poufną, Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody 

wynikające z nieuprawnionego udostępnienia tej informacji lub jej udostępnienia przez 

jakąkolwiek osobę, której Wykonawca lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy 

wykonywaniu Umowy przekazał informację poufną. 

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować o treści ust. 2-4 wszystkie osoby, za pomocą 

których będzie wykonywał Umowę. 

6. Ograniczenia określone w ust. 2 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób 

trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nieujawniania 

takich informacji oraz informacji, które są publicznie znane. 

 

§ 10 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności z tym zastrzeżeniem, że każda Strona może jednostronnie zmienić osoby oraz 

dane teleadresowe, o których mowa w § 8, zawiadamiając uprzednio o takiej zmianie drugą 

Stronę na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy polegającej na:  

1) zastąpieniu dostarczanych krzeseł danego asortymentu innymi, podobnymi produktami, 

jeżeli:  

a) zmiana jest konieczna ze względu na brak dostępności produktów/surowców 

niezbędnych do wytworzenia zaoferowanego asortymentu, spowodowanego  

w szczególności zaprzestaniem produkcji; 

b) konieczność zmiany jest spowodowana wycofaniem z obrotu na terytorium Unii 

Europejskiej produktu niezbędnego do wykonania dostawy lub też wynika z zakończenia 

serii produkcyjnej danej bryły meblowej; 



c) zmiana jest uzasadniona w świetle rozwoju technicznego lub technologicznego, czego 

Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć przed terminem 

składania ofert,  

– o ile nowe produkty posiadają parametry techniczne nie gorsze od pierwotnie 

zaoferowanych, a także pod warunkiem zachowania funkcjonalności i pierwotnego 

przeznaczenia zastępowanego asortymentu.  

2) modyfikacji technicznych parametrów dostarczanych produktów, jeżeli taka konieczność 

wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, orzeczenia sądu lub 

decyzji organu administracji publicznej – pod warunkiem zachowania funkcjonalności  

i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego asortymentu;  

3) modyfikacji cech estetycznych (np. kolor, faktura, wzornictwo, itp.) dostarczanych 

produktów – pod warunkiem zachowania funkcjonalności, pierwotnego przeznaczenia,  

a także parametrów technicznych zastępowanego asortymentu. 

4) zwiększeniu ilości krzeseł z pkt 3 poz. 1) – 2) Opisu przedmiotu Zamówienia, o ile jest to 

spowodowane koniecznością zmiany koncepcji aranżacji wnętrz, a zmiana ilości nie 

przekracza 20% pierwotnie przewidywanej do zakupu, maksymalnej  ilości krzeseł danego 

asortymentu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, 

Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 

 

 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy  

Załącznik nr 3 - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Umowy  

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY (wzór) 

 

Spisany w dniu ………………. r. na okoliczność wykonania Umowy Nr        /       /NFK, zawartej 

w dniu ………………….. r. pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCYM – Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, 

przy ul. Konstruktorskiej 3A, NIP: 522-00-18-559, REGON: 142137128,  

a 

WYKONAWCĄ – …………………………………………………………….. 

 

Strony potwierdzają, że w dniu ……………… r. WYKONAWCA przekazał, a ZAMAWIAJĄCY odebrał Krzesła obrotowe 

określone w ww. Umowie, a mianowicie: 

Lp. nazwa / rodzaj dostawy, zgodnie z Opisem przedmiotu 
zamówienia (Zał. nr 1 do Umowy) 

Jednostka  Ilość  

1. Krzesło obrotowe typu 1 szt.  

2. Krzesło obrotowe typu 2 szt.  
 

Czynności przekazania i odbioru Krzeseł oraz podpisania tego protokołu dokonują osoby upoważnione na 

podstawie § 8 Umowy: 

a) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: 

b) ze strony WYKONAWCY: 

ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA stwierdzają, że: 

 Krzesła zostały wykonane i dostarczone zgodnie z Umową, w terminie w niej ustalonym i nie wnoszą 

zastrzeżeń 

 Krzesła nie zostają odebrane z następujących przyczyn: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Z A M A W I A J Ą C Y       W Y K O N A W C A 


