
Umowa nr G-27-15/2022 

zawarta w dniu ……………….   w Przemyślu, pomiędzy Sądem Okręgowym w Przemyślu, 

37-700 Przemyśl, ul. Konarskiego 6, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 

przez: 

- Marek Blama – Dyrektor Sądu Okręgowego w Przemyślu, 

a    ................................................................. z siedzibą w ......................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

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

W związku z wyborem oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z § 5 ust 2 

Procedur udzielania zamówień publicznych w Sądzie Okręgowym w Przemyślu została zawarta 

umowa, o następującej treści:  

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 27 sztuk foteli gabinetowych (obrotowych) w tym: 

7 sztuk dla Sądu Okręgowego w Przemyślu, 7 sztuk dla Sądu Rejonowego 

w Przeworsku oraz 13 sztuk dla Sądu Rejonowego w Lubaczowie. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy według złożonej  

w postępowaniu oferty, która stanowi załącznik Nr 1 i jest integralną częścią umowy 

(zgodnie z ilościami, parametrami i cenami z oferty). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym 

niż dwa tygodnie od dnia podpisania umowy. 

4. Fotele będące przedmiotem umowy winny być wyrobami fabrycznie nowymi, 

nieużywanymi. 

5. Fotele będące przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest zgodnie ze złożoną 

specyfikacją dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj.: Sądu Okręgowego  

w Przemyślu, ul. Konarskiego 6 -  7 sztuk, Sądu Rejonowego w Przeworsku, ul. 

Lwowska 9  - 7 sztuk oraz Sądu Rejonowego w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 24 – 13 

sztuk. 

 

§ 2 Wymagania stawiane Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz 

terminowe wykonanie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi  

i jakościowymi określonymi w zapytaniu. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przedmiot zamówienia 

nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub jest uszkodzony, 



posiada wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy 

Zamawiającego Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe na własny koszt. 

3. Odbioru ilościowo – jakościowego przedmiotu umowy dokonają przedstawiciele Sądu 

Okręgowego w Przemyślu i Sądu Rejonowego w Przeworsku oraz Lubaczowie w dniu 

dostarczenia przedmiotów zamówienia. 

4. W przypadku niezgodności (ilościowej, jakościowej lub cenowej) dostawy z ofertą, 

przedstawiciele Zamawiającego mogą odmówić podpisania odbioru całej bądź części 

dostawy. Zamawiający przedstawi wówczas Wykonawcy zestawienie niezgodności na 

piśmie, wskazując jednocześnie nowy termin dostawy całości bądź części dostawy.  

5. Zamawiający dopuszcza zamówienie uzupełniające w zakresie foteli biurowych, 

jednakże łączna wartość zamówienia/ń nie może przekroczyć 60% wartości przedmiotu 

zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji 

zamówienia nieujętego w ofercie przedstawi Zamawiającemu szczegółowe koszty do 

akceptacji.  

§ 3 Nadzór 

1. Osobami do kontaktu ze strony: 

- Zamawiającego  jest: Wojciech Bublewicz,   tel.16 676 13 12, tel. kom. 509 245 524 

           -  Wykonawcy jest: ………………………….. tel. ……………………. 

2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie udzielać niezbędnych wyjaśnień w czasie  

i w formie wymaganej przez Zamawiającego. 

 

§ 4 Wynagrodzenie 

 

1. Za realizację przedmiotu umowy, po dokonaniu dostaw i na podstawie wystawianych 

faktur, Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie.  

2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ustalono na kwotę …...... zł brutto; słownie:  

w tym dla: 

- Sądu Okręgowego w Przemyślu ………zł. brutto słownie: …………………….. 

- Sądu Rejonowego w Przeworsku……… zł. brutto słownie: …………………….. 

- Sądu Rejonowego w Lubaczowie……… zł. brutto słownie: …………………….. 

 

3. Faktury będą płatne w formie przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

4. Podstawą do wystawienia faktur będą podpisane przez obie strony protokoły zdawczo- 

odbiorcze lub dokumenty równoważne. 

5.  Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

6. Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w wypłacie 

należnego mu wynagrodzenia przez Zamawiającego.  

 

 

§ 5 Odstąpienie od umowy 

 



1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji 

rażącego naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a po 

wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, bądź 

naruszenia przepisów prawa przez Wykonawcę, które wpływałyby negatywnie na 

wykonywanie przedmiotu umowy.  

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy dołączyć pisemne uzasadnienie.  

3. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1 i 2 Zamawiający może odstąpić od 

umowy w sytuacji, gdy wykonanie umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,  

w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy.  

 

§ 6 Kary umowne 

 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie  

w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2 

niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy,  

a po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń bądź 

naruszenia przepisów prawa, które wpływałoby negatywnie na wykonywanie przedmiotu 

umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 2.  

3. Strony postanawiają, że należności określone w ust. 1 i 2 mogą być potrącone z faktur.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017r. poz. 459).  

2. Spory wynikające z umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach (trzy dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).  

 

 

 ZAŁĄCZNIKI:  

 załącznik nr 1 – oferta z dnia ………….  2022 r.  



             

 

            Wykonawca:        Zamawiający: 


