
1 
 

Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego 

dostawę 11 drzwi przeciwpożarowych wewnętrznych 

dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy 

 

Projekt  UMOWY 

UMOWA nr CKiW.DZP.273.22.2019  

zawarta w dniu …………………………………….. r. w Oleśnicy 
 

 

pomiędzy: 

Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy  

z siedzibą przy ul. Zamkowej 4, 56-400 Oleśnica, NIP: 911-17-67-347, reprezentowanym przez 

Dyrektora Przemysława Adama Wróbla, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

....................................................................................................................................................., zwanym 

w dalszej części umowy Dostawcą. 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie poza ustawą – zapytanie ofertowe, na podstawie art. 4 ust.8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu zgodnie  

z warunkami niniejszej umowy oraz ofertą Dostawcy dostawę 11 drzwi przeciwpożarowych 

wewnętrznych z ościeżnicami o następujących parametrach: 

 

- odporność - EI 30 

- szerokość drzwi (otwór drzwiowy 100 cm) - 90 lewe - 3 szt. 

- szerokość drzwi (otwór drzwiowy 100 cm) - 90 prawe - 8 szt.  

- typ- pełne 

- skrzydło drzwiowe z drewna lub obłożone dwiema płytami HDF oklejonymi folią -  

   konstrukcja skrzydła wykonana z materiałów ognioodpornych 

- ościeżnica o podwyższonej ognioodporności wraz z uszczelkami i dymoszczelinami  

   w kolorze drzwi 

- kolor wykończenia - akacja, orzech,  ciemne drewno - kolor jednolity dla całej dostawy 

- z samozamykaczami w zawiasach  z nakładkami na zawisy 

- szyldy z obu stron z klamkami w kolorze srebrnym 

- zamykanie - na klucz (zamek dolny). 

Drzwi powinny posiadać atest i certyfikat dopuszczający do zastosowania w budynku na czasowy 

pobyt ludzi. 

 

2. Integralną częścią niniejszej umowy, jest oferta Dostawcy. 

 

 

        § 2 
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1. Dostawca zobowiązuje się zrealizować wymienioną w §1 ust. 1 dostawę do siedziby Centrum 

Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Oleśnicy, ul. Zamkowa 4, 56-400 Oleśnica 

w terminie do 30 grudnia 2019 r. 

2. Dostawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy w całości innym podmiotom bez 

pisemnej Zamawiającego. 

3. Dostawca ponosi odpowiedzialność za działanie osób trzecich, którymi posługuje się przy 

wykonaniu przedmiotu umowy. 

 

    

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: 

kwota brutto (łącznie z podatkiem VAT): ......................................................................................... zł. 

słownie ............................................................................................................................................... zł. 

w tym: 

kwota netto (bez podatku VAT): ...................................................................................................... zł. 

słownie: ............................................................................................................................................. zł. 

kwota i stawka podatku VAT: .........................................................................................................  zł 

z zastrzeżeniem, że jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zmianie ulegnie stawka podatku VAT 

strony bez sporządzania aneksu do umowy obliczą należność podatkowa oraz kwotę brutto do zapłaty. 

2. Zamawiający nie przewiduje częściowych wypłat wynagrodzenia (zaliczek) w trakcie realizacji 

zamówienia. 

3. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany 

przez Zamawiającego i Dostawcę. 

4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje w ciągu 21 dni od dnia  

otrzymania poprawnie wystawionej faktury, przelewem na podany rachunek bankowy Dostawcy.  

5. W przypadku nieterminowego uregulowania należności Dostawca ma prawo do naliczania 

odsetek za  ustawowych zwłokę w ustalonej wysokości za każdy dzień zwłoki. 

 

§4 

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania w przypadku niedotrzymania warunków 

umowy są kary umowne: 

1.    Za zwlokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia z winy Dostawcy, Dostawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki. 

2.     Za odstąpienie od umowy ustala się karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto. 

Zobowiązanym do jej zapłaty jest Dostawca lub Zamawiający, w zależności po którego stronie leży 

przyczyna odstąpienia od umowy. 

3.   Zamawiający naliczy karę umowną poprzez pomniejszenie kwoty wskazanej na fakturze   

o kwotę naliczonej kary, na co Dostawca wyraża zgodę. 

 

§ 5 

Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie do 30 grudnia 2019 r. 

 

§ 6 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesiące. 

2. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. W okresie gwarancji Dostawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych 

w okresie gwarancyjnym w terminie 7 dni lub w innym uzgodnionym przez strony terminie. 

4. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich nie usunięcia 

przez Dostawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci zastępcze usunięcie 

niniejszych wad, a Dostawca zobowiązany jest do pokrycia w całości wszystkich kosztów dotyczących 

usunięcia przedmiotowych wad.  
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§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 8 

Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują rozwiązywać 

w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

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

 

 ZAMAWIAJĄCY                                                                     DOSTAWCA  


