
Załącznik nr 2
Proiekt umowy

UMOWA

zawarta w dniu ......................... w Białymstoku, pomiędzy:

Skarbem Państwa- Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez:
................................... - ..............................................................., 15-099 Białystok ul. Legionowa 18, NIP 526-00-13-054,
REGON: 01251326200489, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego .........................................................,., zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

-0-*00-00--------------------------00--00000*----------------0400-----------------------00------------------------- l reprezentowaną przez:
1

zwaną dalej Wykonawcą,
zwanych dalej stronami.

W wyniku przeprowadzenia uproszczonego postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.) nie stosuje się
przepisÓw niniejszej ustawy, zawarto umowę następującej treŚci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa z montażem i ustawieniem mebli oraz demontaż wskazanych
starych mebli w pomieszczeniach biurowych Zamawiającego w:
- OR KRUS w Białymstoku, ul. Legionowa 18
- PT KRUS w Augustowie, ul. Młyńska 29,
- PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Plac Odrodzenia 9,
- PT KRUS w Dąbrowie Białostockiej, ul. Wesoła 23
- PT KRUS w Zambrowie, ul. Obrońców Zambrowa 4,
zgodnie z wykazem mebli, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy wykonać dokładnych pomiarów
pomieszczeń oraz szczegółowych schematów mebli i planów ich rozmieszczenia w pomieszczeniach.
Plan powinien zawierać rozmieszczenie mebli w pomieszczeniu w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Następnie schematy i plan zostaną przekazane do akceptacji Zamawiającego w wersji papierowej
i elektronicznej. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od przekazania może zgłosić swoje poprawki
do wykonanych projektów, po czym Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekty
uwzględniające poprawki.

3. Meble zostaną dostarczone na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego planu z podanymi
ilościami i wymiarami mebli.

4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z pomieszczeniami, do których
mają być dostarczone meble.

5. Meble powinny posiadać kolorystykę ustaloną z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi próbki
kolorów oklein płyt meblowych do akceptacji przez Zamawiającego. Wzornik musi posiadać szeroką
gamę oklein, minimum 10 wzorów.

6. Meble powinny spełniać m.in. następujące parametry:
a) płyta meblowa laminowana 18 mm oraz 25 mm na blaty, wieńce górne i dolne;
b) okleinowane obrzeżem ABS;
c) wszystkie szafy zamykane drzwiami;
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d) wszystkie drzwiczki i szuflady zamykane na zamki patentowe, (co najmniej 2 klucze
w komplecie), kontenery zamykane patentowymi zamkami, centralnie blokującymi wszystkie
szuflady;

e) w szafach odległości pomiędzy półkami powinny być dostosowane do wysokości segregatorów
nie niższe jak 32 cm wysokości.

f) drzwi osadzone na samozamykających się zawiasach;
g) prowadnice do szuflad i wysuwanych półek: metalowe, kulkowe z pełnym wysuwem i cichym

domykiem;
h) uchwyty metalowe nawierzchniowe 2 punktowe (wzór ustalony z Zamawiającym);
i) biurka wyposażone w wysuwane na prowadnicach kulkowych półki pod klawiaturę(70 x 35)

w blacie zamocowane dwie zamykane przejściówki na przewody;
j) wszystkie meble powinny być wyposażone w nóżki, kontenerki mocowane na kółkach;
k) inne niewymienione elementy wg. standardu mebli w OR KRUS Białystok, z którym

Wykonawca się zapoznał.
8. Opis fotela biurowego:

a) nie niższej, jakości i standardów jak Fotel Nova Stee);
b) miękkie skórzane obicie wzór do opiniowania przez Zamawiającego;
c) fotel biurowy powinien posiadać 3 punkty regulacji.

9. Opis Krzeseł Biurowych do PT Zambrów
a) miękkie tapicerowane obicia koloru szarego;
b) metalowa rama koloru czarnego;
c) model ISO lub Signal;

10. W cenie mebli zawarty jest koszt:
a) transportu do OR KRUS Białystok, Placówek Terenowych KRUS w Dąbrowie Białostockiej,
Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem oraz Augustowie;
b) przeniesienie starych mebli w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie posesji;
c) demontaż wskazaiiych starych mebli w ilości ok. 80% , ofoliowanie każdego rozłożonego mebla
oraz oznaczenie go zgodnie z istniejącym numerem inwentarzowym w widocznym miejscu;
d) rozładunek , wstawienie , ustawienie nowych mebli zgodnie z zamówieniem.

§2

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą
do wykonania przedmiotu umowy.

§3

1. Zamówione meble zostaną dostarczone do wskazanego pomieszczenia.
2. Prace w PT mogą być wykonyvvane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 z wyłączeniem

dni wolnych od pracy. Prace będą wykonywane w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość
w funkcjonowaniu placówki.

3. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do zabrania odpadów i wyczyszczenia
zamontowanych mebli, umożliwiającego ich użytkowanie przez pracowników.

4. Za termin zakończenia realizacji zamówienia uważa się termin zakończenia prac, potwierdzony
protokołem odbioru.



§4

1. Dostawa mebli zostanie zrealizowana na koszt Wykonawcy w terminie 80 dni od dnia podpisania
umowy.

2. Szczegółowy termin dostawy zostanie ustalony z Zamawiającym, co najmniej 7 dni przed dostawą.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia towaru przed uszkodzeniem w czasie transportu

i dostawy.
4. W przypadku uszkodzenia budynku, wyposażenia lub mebli podczas transportu i noszenia

odpowiedzialność za wynikłe szkody ponosi wyłącznie Wykonawca.
5. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem podłogi, ściany, wyposażenie i sprzęt znajdujący się

w pomieszczeniach Zamawiającego.

§5

1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy będzie podpisany protokół odbioru przez
Zamawiającego lub przez wyznaczonego Kierownika Placówki KRUS, według wzoru sporządzonego
przez Zamawiającego stanowiący Załącznik nr 3 do umowy.

2. Wykonawca powinien sporządzić wykaz mebli zawierający: 1.p., wskazanie pomieszczeń w, których
są umieszczone meble, nazwę mebli, ilość, cenę jednostkową netto i brutto oraz wartość brutto. Wykaz
mebli będzie załącznikiem do protokołu odbioru.

3. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty związane z realizacją umowy.

§6

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się zgodnie ze złożoną ofertą cenową
z dnia ...................., na kwotę................... zł netto, a wraz z należnym podatkiem VAT
w wysokości ........ kwotę brutto:...................... zł (słownie: )----------..-........-.------------------------------------------------------------------------------- l-

2. Płatność będzie zrealizowana w PLN na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę,
po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru, z wyszczególnieniem ilości poszczególnych mebli,
ich ceny netto i brutto oraz wartości brutto.

3. Płatność z tytułu wykonania dostawy określonej w umowie nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

4. Za dzień zapłaty u'ważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności.
6. Wykonawca jest/nie jest* płatnikiem VAT.

§7

1. Osobą ze strony Zamawiającego do bieżących ustaleń oraz odpowiedzialną za realizację umowy jest
Zastępca Kierownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w OR KRUS w Białymstoku,
tel. 85 749-73-58.

2. Osobą do bie:'ących ustaleń oraz osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy
jest .................................................................. tel. ................................

§8

1. W przypadku wykrycia wad w dostarczonych meblach w trakcie odbioru Wykonawca zobowiązany jest
do ich niezwłocznego usunięcia, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.

2. W razie stwierdzenia wad po odbiorze Zamawiający złoży reklamację Wykonawcy (telefonicznie,
mailowo lub pisemnie), który uzgodni z Zamawiającym sposób jej załatwienia w ciągu 2 dni.

?



Po bezskutecznym upłyvvie tego terminu reklamacja będzie uznana w całości, zgodnie z żądaniem
Zamawiającego.

3. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, od chwili podpisania protokołu
odbioru.

§9

1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku:
a) odstąpienia od realizacji zamówienia wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych,

w wysokości 20% wartości brutto niewykonanego zakresu zamówienia;
b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, a także jej określonej części w wys6kości 1% wartości

wynagrodzenia brutto za ka:'dy dzień opóźnienia,
c) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy, a także jej określonej części w wysokości O,5%

wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie
terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad.
W przypadku niewyvviązania się Wykonawcy z umownych warunków gwaraiicji, Wykonawca zwróci
Zamawiającemu 100% kosztów naprawy.

3. W przypadku uszkodzenia elementów budynku lub wyposażenia Wykonawca poniesie wszystkie
koszty związane z naprawą przez specjalistyczną firmę lub koszty związane z wymianą wyposażenia na
nowe.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania
przewyższającego wysokość kary umownej.
Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2.

5.

6.

§10

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z umową i obowiązującymi Polskimi
Normami.

2. Wykonawca zapewnia pełne wyposażenie swoich pracowników w sprzęt ochrony osobistej (BHP).
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pracowników zatrudnionych do wykonania przedmiotu

umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez pracowników przepisów BHP.
5. Niezależnie od standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpo:'arowych

obowiązujących u Zamawiającego, Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich aktów prawnych
powszechnie obowiązujących dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, p. poż. oraz bieżącej
praktyki w tej dziedzinie, w celu wdrożenia w miarę potrzeby najlepszych standardów pracy.

§11

1. Wykonawca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za nielegalne
ujawnianie, pozyskiwanie danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego lub za inne
naruszenie przez swoich pracowników przepisów w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2016.922).

2. Wszystkie osoby biorące udział w wykonywaniu usługi podpiszą oświadczenie zgodnie z Załącznikiem
nr 2 do umowy.



§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, :'e wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.

§13

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową. mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§14

Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie
Sąd Powszechny w Białymstoku.

§1S

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca

'Niepotrzebne skreślić



Wykaz mebli Załącznik nr 1 do umowy z dnia ..................

nazwa placówki Ip. nazwa towaru ilość tozmiay nr pokoju uwagi
Bialystok 1 Komenerek wolnosłojący 1 45x50x75h 8

2 Biurko Proske 2 l45x60x74h 404

3 P5łka na klawiałurę 3 70x35 404,414
4 Kon(ener na kólkach 1 40x52x50h 404

5 Pomocnik do biurka 1 1 30x35x74h 404

s Pomocnik do biurka 1 80x35x74h 404

Zambrów 7 Lada Prosła 3 j50x80x74h 211,213

a Biurko Prosłe 2 l60x70x74h 213

9 Biurko Proske 2 140x70x74h 211

10 Pólka pod klawiałute 4 70x35 211,213
11 Kon{enet na Kólkach 2 43,2x45x61h 213

12 Konkeney slacionarny 2 43.2x45 x74h 213

13 Komener skac%onarny 1 65x45x72h 211

14 Komener słacjonarny 2 43.5x45x81h 211

15 Wózek z Plyty 4 26x45x20,5h 213,211
16 Szafka pod Drukarkę 1 80.2x85x74h 213

17 Szafka j»od Drukarkę 1 60,2x60x74h 211

18 Nadsławka z Drzwiami 1 80,2x40x46h 213

19 Szafa Ubraniowa 1 80,2x60xl84,1h 213

20 Szafa Ubraniowo Akiowa 1 80,2x60xl84,1h 211

21 S(olik 1 80x60x74h 211

22 Regala z Drzwimi i Przegrodą g 80,2x40xl84,1h 211,213
23 Krzesla 4 60x60x75h 211,213

Dąbrowa Bialosłocka 24 Szafa na Akła 3 80x40xl 95h mf., 11,16
25 Szafka ood Drukarke 1 45x55x60h 17

26 Wieszak na ubrania 1 inf.

Wysokie Mazowieckie 27 Regal do archiwum 1 250x32x235h archiwum

28 Rega} zabudowa ściany 1 400x50x235h 6

29 Zes}aw Kaitołekowy 3 45x55xl46h 206,102 4 szuflady
30 Zesław Kar}o}ekowy 1 45x55xl10h 203 4 szuflady
31 KOntener 1 75x55x75h 107 pólki
32 Nadsławka na Zeskaw Kar}oiekowy 1 90x55x76h 102 1 paka
33 Szafa 3 80x40xl84h 105,204,205
34 Biurko Prosłe (z pólkl na kalwiału+ę) 2 S50x70x75h 105,205
35 Kon(ener 2 45x45x60h 3 szufladV
36 Szafa na akła 5 80x40x220h 202,207

Augusłów 37 Lada Zaokrąglona 1 240x60xl10h sekretari8i

38 Biuiko Proste 3 j20x70x74h 109,11
39 Biurko Prosłe 1 1 20x60x74h 110

40 Biurko Pros(e 2 140x60x74h 109

41 Biurko Pros{e 11 1 90x60x74h 104,105,106,107,108,110
42 Szuflada na klawiałurę 15 70x35 102,104.105.106,107,108,109,110
43 Konłener na kólkach 20 43,2x45x61 h 102,104,105,106,107,108,109,110
44 Kon(ener Stacjonarny z bla(em 120x60 1 43,2x60x66h 109
45 Szafka pod Drukarkę 1 50x60x6lh 102

46 Szafka pod DrukarJ 4 60x50x74h 104,105,106,107
47 Regalz'Drzwiami 6 80,2x40xl84,4 104,105,106,107,108,110
48 Regal z Drzwiami 1 80,2x60x60h 110

49 Regai z Drzwiami 5 60,2x40xll4,5 104,105,106,107,108
so Rega} z Drzwiami 4 80x40x219,5 iog,ii
51 Reqai z drzwiami i szufladami i 120x40xllOh 102 2 drzwi bez zamka

52 Nadsławka z Drzwiami 5 80,2x40x46h 104,105,108,107,108
53 Nadsławka z Drzwiami 4 80,2x60x53h 104,105,106,107

54
Szafa ubraniowo - akłowa do zabudowy
z drzwiami suwanymi 1 165x45x200h 102 drzwi przesówane

55
Szafa ubraniowa - akłowa do zabudowy
z drzwiami suwanymi 1 135x65x250h

80,2x60xl84,lh

109 drzwi przesówane

104,105,106,10758 Szafa ubraniowa akłowa 4

57 Słolik 1 70x70x52h korytarz

Wysokie Mazowieckie 58 Fołel Skórzany Biurkowy 1



Załącznik nr 2 do umowy z dnia

imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE DO UMOWY

z dnia.

przedmiot umowy: dostawa z montaźem i ustawieniem mebli oraz demontaż wskazanych starych mebli
w pomieszczeniach biurowych Zamawiającego w OR KRUS w Białymstoku i Placówkach Terenowych KRUS
w Dąbrowie Białostockiej, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie iAugustowie.

Zobowiązuję się w stosunku do Zamawiającego do niewykorzystywania pozyskanych informacji w związku
z realizacją umowy w celach innych niż określone w niniejszej umowie.

Zobowiązuję się przestrzegać tajemnicy danych osobowych, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 922 tj.).

Zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące Zamawiającego lub działalności
przez niego prowadzonej, które znajdą się w moim posiadaniu w związku z realizacją niniejszej umowy.
Postanowienie to nie odnosi się do informacji, które są powszechnie znane lub zostaną podane do
wiadomości publicznej samodzielnie przez Zamawiającego.

/miejscowość, data/ /podpis/



Załącznik nr 3 do umowy z dnia

PROTOKÓŁ ODBIORU - wzór

Protokół został sporządzony w dniu ............................ na okoliczność odbioru dostawy z montażem
i ustawieniem mebli oraz demontaż wskazanych starych mebli w pomieszczeniach biurowych
Zamawiającego w ............................ .

Zamawiający:

Wykonawca:

Komisja w składzie:
Przedstawiciel Zamawiającego: Przedstawiciel Wykonawcy:

Ustalenia:

Uwagi:

PODPISY KOMISJI:

Zamawiający:
a)

Wykonawca
a)

b)



WYKAZ MEBLI

L.p. Nazwa
Numer

pomieszczenia
Ilość

Cena

jednostkowa
netto

Cena

jednostkowa
brutto

WartoŚĆ

brutto


