
 

 

UMOWA ZP                   /2019 -WZÓR 

 

zawarta  dnia        2019r. w Poznaniu pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, reprezentowaną przez: 

.............................................. – ................................... Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 46/50, 60-959 Poznań, NIP 

526-00-13-054, REGON 012513262-00346, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezesa 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr ………………….. z dnia ………………. r. zwaną 

dalej w umowie „Zamawiającym”   

 

a  

……………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w ……………………. przy ul. …………….., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 

pod numerem …………………….., prowadzonym przez ………………….., posiadającą NIP 

……………., REGON ………………………… reprezentowaną przez 

- …………………………………………….., 

zwaną dalej „Dostawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania, do którego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się przepisów ww. ustawy, zawarto umowę 

o następującej treści:  

 

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż regałów przesuwnych do dwóch pomieszczeń 

składnic akt (oznaczonych numerami 27 i 9) Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu, przy 

ulicy Św. Marcin 46/50. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

 inwentaryzację pomieszczeń przed montażem regałów 

 opracowanie studium zagospodarowania pomieszczenia 

 przygotowanie podłoża 

 wykonanie, transport i montaż torów jezdnych oraz regałów 

 oznakowanie regałów  

 opracowanie dokumentacji powykonawczej   

 serwis gwarancyjny. 

3. Wytyczne dotyczące podstawowych parametrów regałów Zamawiający zawarł w Załączniku nr 1 

do umowy. 

4. Dostawca wykona regały o łączniej ilości  ....... mb półek użytkowych – zgodnie z Ofertą 

stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Dostawca zobowiązany jest wykonać 

szczegółowe obmiary pomieszczeń, w których mają zostać zamontowane regały. 

6. Dostawca oświadcza, że znany mu jest zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz wymagania 

Zamawiającego i nie zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie 

niezbędne informacje do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Dostawca oświadcza, iż w przedłożonej ofercie skalkulował wszelkie koszty związane 

z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportowe i montażowe. 

8. Miejsce dostawy i montażu: pomieszczenia piwniczne nr 27 i 9 siedziby Oddziału Regionalnego 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 46/50. 

9. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć produkt fabrycznie nowy, wolny od wad, zgodny z polskimi 

normami oraz normami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami 

ppoż., który umożliwiał będzie bezpieczene użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Dostawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w siedzibie Zamawiającego z zachowaniem 

obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 



 

 

11. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić pomieszczenia do wykonania prac montażowych 

w uzgodnionym przez Strony terminie. 

 

 

§2 

 

1. Termin wykonania umowy ustala się do dnia 20.12.2019r. 

2. Za datę wykonania umowy Zamawiający przyjmuje datę protokolarnego obioru przedmiotu 

zamówienia (po jego dostawie i montażu) wraz z przekazaną dokumentacją powykonawczą 

(z atestami, certyfikatami, kartami gwarancyjnymi).  

3. Dostawca ustali z Zamawiającym szczegółowy termin dostawy oraz montażu. 

4. Dostawa i montaż nastąpi w dniach i godzinach pracy Zamawiającego, tj.  od poniedziałku do 

piątku w godz. 7.00-15.00. 

 

§3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Dostawy wynagrodzenie ryczałtowe 

w łącznej kwocie ........................ zł netto (słownie: ...................) powiększone o podatek VAT 

(23%) w kwocie ................... zł (słownie: ....................) co stanowi łącznie kwotę 

.......................................... zł brutto (słownie: ............................) zgodnie z ofertą Wykonawcy 

z dnia ……………... stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu umowy – podpisany przez 

Dostawcę i Zamawiającego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy). 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony i odebrany przedmiot umowy przelewem 

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe 

Wykonawcy podane na fakturze. 

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Dostawca jest płatnikiem VAT i posiada nr NIP: .............................. 

 

 

§4 

1. Dostawca udziela Zamawiającemu ........ miesięcznej gwarancji jakości (nie mniej niż 24 m-ce) na 

dostarczone regały i ich montaż licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń 

ze strony Zamawiającego. 

2. W ramach udzielonej gwarancji Dostawca zobowiązuje się do dokonania na własny koszt 

usunięcia wad i usterek regałów w terminie 7 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia reklamacji przez 

Zamawiającego e-mailem na adres: ........................ lub na piśmie. Termin ten może ulec 

wydłużeniu jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego, jeśli usunięcie wad/usterek nie jest 

możliwe z przyczyn niezależnych od Dostawcy. 

 

§5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 1% 

wartości wynagrodzenia brutto określonego za każdy dzień opóźnienia, 

b) opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 

1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia 

wad, 

c) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca –

w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności z tytułu kar umownych  

z wynagrodzenia. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 



 

 

§6 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§7 

Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich informacji, 

w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły lub wejdą w związku z 

realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również do zachowania w tajemnicy oraz 

odpowiedniego zabezpieczenia wszelkiej dokumentacji przekazanej przez drugą stronę, uzyskane 

informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych 

z realizacją umowy. 

 

§8 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

realizacji niniejszej umowy. 

§9 

Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

realizacji niniejszej umowy. 

 

§10 

 

1. Strony postarają się spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy rozwiązywać polubownie, a 

jeśli nie będzie to możliwe przekazać je do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy dla miejsca 

siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu. 

2. Sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Oddziału Regionalnego KRUS 

w Poznaniu. 

 

§11 

 

Umowę niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, a  dwa  egzemplarze dla Zamawiającego. 

               

 

         

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Wymagane parametry techniczne regałów 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …………………... 

 

 

 

 

 

 

.........................................                                      ......................................... 

                  ZAMAWIAJĄCY                                   WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy ZP  /2019 z dn.  

 

 

Wymagane parametry techniczne regałów 

 
1. Regały przesuwne: 

 regały  malowane proszkowo, na panelach czołowych zamocowane szyldy do oznaczania 
i numeracji 

 półki- wykonane ze stali o wysokich parametrach wytrzymałościowych, mocowane na 
zaczepach, z możliwością regulacji, posiadające zabezpieczenia przed wypadnięciem lub 
przesunięciem akt na sąsiednie półki 

 głębokość półki – 35 cm 
 ilość półek w pionie – min. 5 użytkowych + 1 kryjąca 
 nośność półki – min. 60 kg na mb  
 ściany tylne – stężenia krzyżowe + tylne ograniczniki 
 napęd ręczny za pomocą mechanizmu korbowego 
 szyny jezdne regałów przesuwnych – tory nawierzchniowe z obustronnymi najazdami 
 odstępy pionowe między półkami – 33 cm 
 wyposażenie regałów w odboje i blokady, brak ostrych krawędzi dla wszystkich 

elementów 
2. Regały stacjonarne: 

 nośność półki – min. 60 kg na mb 
 głębokość półki – 30 cm 
 zabudowa boków i pleców (regał pełny) 
 wykonany z blach o wysokich parametrach wytrzymałościowych, malowanych proszkowo 

 
Oferowane regały winny posiadać: atest higieniczny, klasyfikację ogniową, certyfikat bądź inny 

dokument potwierdzający zgodność produktu z polskimi normami oraz przepisami dotyczącymi bhp 

i ppoż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 3 do umowy ZP  /2019 z dn.  

 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY  

Miejsce dokonania odbioru: ......................................................................................................... 

Data dokonania odbioru: .............................................................................................................. 

Ze strony Wykonawcy:................................................................................................................. 

     ( nazwa adres, imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

Ze strony Zamawiającego: ........................................................................................................... 

      (nazwa i adres) 

Komisja w składzie:  

1......................................................... 

2......................................................... 

3.......................................................... 

Przedmiotem zamówienia  w ramach umowy nr ....................... z dnia.....................  jest: 

Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych do dwóch pomieszczeń składnic akt 

(oznaczonych numerami 27 i 9) Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 

46/50. 

Potwierdzenie kompletności dostawy: 

 TAK * 

 NIE * - zastrzeżenia ............................................................................................................ 

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie: 

 Zgodne * 

 Niezgodne * - zastrzeżenia ............................................................................................... 

Świadczenia dodatkowe ( jeśli były przewidziane w umowie): 

 Wykonane zgodnie z umową * 

 Nie wykonane zgodnie z umową * - zastrzeżenia ........................................................... 

Wykaz dokumentów dostarczonych wraz z przedmiotem umowy (jeśli były wymagane): 

 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Końcowy wynik odbioru: 

8. Pozytywny * 

9. Negatywny * - zastrzeżenia ............................................................................................. 

Podpisy:   

 

1....................................................            

2....................................................    

3...................................................                          

( członkowie komisji Zamawiającego)                               (przedstawiciel Wykonawcy) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


