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1. Przedmiotem zlecenia jest dostawa 2 szt. foteli pracowniczych obrotowych z zagłówkiem, 

model: DAC MOBEL DAC-D zwanych dalej także towarem, do Biura Urzędu Dozoru 
Technicznego (UDT) w Olsztynie (kod 10-229) przy ulicy Al. Wojska Polskiego 48.  

2. Dostawa realizowana będzie na koszt Wykonawcy.  
3. Integralnymi częściami zlecenia są Formularz oferty złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą 

cenową złożoną w wersji elektronicznej na platformie zakupowej „Open Nexus” - stanowiący 
załącznik nr 1 do zlecenia oraz niniejsze Istotne postanowienia umowne - stanowiące załącznik 
nr 2 do zlecenia. 

4. Dostarczany towar musi być fabrycznie nowy, nie może nosić śladów uszkodzeń zewnętrznych, 
uprzedniego używania oraz musi spełniać wszystkie wymogi określone w Formularzu oferty - 
załączniku nr 1 do zlecenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do jednorazowego dostarczenia foteli będących przedmiotem 
zlecenia do Biura UDT w Olsztynie, w terminie nieprzekraczającym: 14 dni od daty zawarcia 
zlecenia. 

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zlecenia. 

7. Dostawa towaru realizowana będzie w dniach roboczych obowiązujących w UDT tj. od poniedziałku 

do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach od: 8:00 do 15:00. 
8. Odbiór towaru zostanie dokonany na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego przez 

Wykonawcę i podpisanego przez przedstawicieli Stron.  
9. Protokół odbioru będzie zawierać: rzeczywistą datę dostawy, nazwę i adres Biura UDT w 

Olsztynie, asortyment i ilość towaru zgodnie z załącznikiem nr 1 do zlecenia oraz nazwę 
handlową/model fotela, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zlecenia. 

10. W przypadku zgodności dostarczonego towaru z załącznikiem nr 1 do zlecenia, przedstawiciel 
Zamawiającego w Biurze UDT w Olsztynie podpisze protokół odbioru bez zastrzeżeń w terminie 2 
dni roboczych od daty dostawy towaru. 

11. W przypadku braku zgodności dostarczonego towaru z załącznikiem nr 1 do zlecenia bądź w 
przypadku wystąpienia nieprawidłowości w dostawie, przedstawiciel Zamawiającego w Biurze UDT 
w Olsztynie podpisze protokół odbioru ze wskazaniem zastrzeżeń ilościowo-asortymentowych 
bądź jakościowych w terminie 2 dni roboczych od daty dostawy towaru.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji pozycji dostawy, co do których w protokole 
odbioru wskazano zastrzeżenia ilościowo-asortymentowe na własny koszt, w terminie 
nieprzekraczającym 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty za towar, co do którego Zamawiający zgłosił 
zastrzeżenia do czasu realizacji zgodnej ze zleceniem. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowej realizacji elementów dostawy, co do których w 
protokole odbioru wskazano zastrzeżenia jakościowe, na własny koszt w terminie 
nieprzekraczającym 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty za towar, co do którego Zamawiający zgłosił 
zastrzeżenia do czasu realizacji zgodnej z zleceniem. 

14. Ww. protokół odbioru po podpisaniu przez przedstawicieli Stron, będzie wysłany przez 

przedstawiciela Zamawiającego do Wykonawcy w formie skanu, pocztą elektroniczną. Wykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania protokołu odbioru informacją zwrotną. 

15. W przypadku, kiedy na skutek wady towaru stwierdzonej przy jego odbiorze, zaistnieje potrzeba 
wymiany towaru na nowy Wykonawca może zaoferować Zamawiającemu za jego zgodą, inny 
równoważny model towaru objętego zleceniem, spełniający wymagania wskazane w załączniku nr 
1 do zlecenia lub o lepszych parametrach z zachowaniem ceny zaoferowanej w formularzu oferty. 

16. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zlecenia, zgodnie z przedłożoną ofertą Wykonawcy 
przysługuje całkowite wynagrodzenie, które wynosi:  

1) bez podatku VAT: ………………………. zł; 
2) wartość podatku VAT wynosi: …………………. zł; 
3) całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z podatkiem VAT (brutto) wynosi:  …………….. zł. 

17. Cena całkowita zamówienia obejmuje należności, związane z wykonaniem zlecenia, do których 
poniesienia jest zobowiązany Wykonawca, w tym: koszt transportu do miejsca dostawy Biura UDT 
w Olsztynie. 

18. Wykonawca wystawi jedną fakturę za towar dostarczony do Biura UDT w Olsztynie. Do faktury 
należy dołączyć kopię protokołu odbioru podpisanego przez Strony. 

19. Zapisy na fakturze muszą być zgodne z zapisami na protokole odbioru i muszą zawierać 
odniesienie do pozycji z Formularza oferty - załącznika nr 1 do zlecenia.  
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20. Faktura będzie wystawiana i dostarczona na adres: Urząd Dozoru Technicznego, 02-353 
Warszawa ul. Szczęśliwicka 34, NIP 522-000-46-17.  

21. Należność będzie płatna przelewem na wskazany rachunek, w ciągu 21 dni od daty otrzymania 
faktury VAT, do której dołączono kopię protokołu odbioru. Datą zapłaty jest data obciążenia 
rachunku Zamawiającego. 

22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty faktury, w przypadku nie załączenia 
do niej kopii protokołu odbioru towaru, podpisanego bez uwag, przez obie Strony. W takim 
przypadku, termin zapłaty faktury biegnie od dnia uzupełnienia dokumentu.  

23. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na towar będący przedmiotem zlecenia na 
okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, przy czym udzielona gwarancja, 
nie może być krótsza i mniej korzystna dla Zamawiającego niż gwarancja producenta towaru. Jeżeli 
okres gwarancji udzielonej przez producenta towaru jest dłuższy, to obowiązuje gwarancja 
producenta towaru. 

24. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji towaru usterki i wady oraz 
uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania towaru. 

25. Do każdego dostarczonego fotela, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty gwarancyjne 
określające warunki i terminy gwarancji producenta. Karty gwarancyjne dostarczone zostaną wraz 
z towarem lub protokołem odbioru towaru.  

26. Ujawnione w okresie gwarancji wady i usterki, powstałe nie z winy Zamawiającego, będą usuwane 
bezpłatnie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od daty zgłoszenia 
towaru do naprawy gwarancyjnej. W przypadku, gdy naprawa uzależniona jest od dostaw 
producenta towaru lub części zamiennych, Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie ww. 
terminu, na pisemny wniosek Wykonawcy. 

27. Zgłoszenie towaru do naprawy w ramach gwarancji, będzie wykonywane przez pracowników 
Zamawiającego  za pomocą poczty elektronicznej. 

28. W ramach niniejszego zlecenia Zamawiający na własny koszt przekaże do Wykonawcy zepsuty 
towar w celu dokonania naprawy gwarancyjnej w serwisie producenta, a następnie po jej 
zrealizowaniu Wykonawca zwróci naprawiony towar Zamawiającemu na koszt własny. 

29. Zamawiający ma prawo do żądania wymiany wadliwego towaru lub jego elementów na nowy bez 
wad lub zwrotu zapłaconej ceny towaru, jeżeli w okresie gwarancji Wykonawca dokonał 
bezskutecznej dwukrotnej jego naprawy, a towar lub jego elementy mimo to wykazują wady 
uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem. Wymiana towaru w takim przypadku, 
następuje w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego, za 
pomocą poczty elektronicznej lub listu poleconego wysłanego do Wykonawcy. Zwrot zapłaconej 
ceny towaru, następuje w terminie 5 dni roboczych od daty odbioru przez Wykonawcę wadliwego 
towaru od Zamawiającego, który to odbiór musi nastąpić w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia 
przez Zamawiającego żądania zwrotu zapłaconej ceny towaru.  

30. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: 
1) zwłoki w realizacji przedmiotu zlecenia (dostawy) - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, za 

towar, którego dostawa nie została dokonana w terminie, o którym mowa w pkt. 5 - za każdy dzień 
zwłoki, 

2) zwłoki w realizacji elementów (pozycji) dostawy, co do których w protokole odbioru wskazano 
zastrzeżenia ilościowo-asortymentowe - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za towar, którego 
dostawa nie została dokonana w terminie, o którym mowa w pkt. 12 - za każdy dzień zwłoki, 

3) zwłoki w wymianie lub naprawie towaru, w którym stwierdzono wady jakościowe – w wysokości 
2% wynagrodzenia brutto należnego za towar, który okazał się wadliwy – za każdy dzień zwłoki 
od upływu terminu na wymianę, o którym mowa w pkt. 13, 

4) zwłoki w usunięciu wad towaru, co do którego zgłoszono konieczność naprawy w ramach 
gwarancji lub rękojmi – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto należnego za towar, który okazał 
się wadliwy – za każdy dzień zwłoki od upływu terminu na usunięcie wad, o którym mowa  
w pkt. 26, 

5) zwłoki w wymianie towaru, w którym stwierdzono wady – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto 
należnego za towar, który okazał się wadliwy – za każdy dzień zwłoki od upływu terminu na 
wymianę, o którym mowa w pkt. 29, 

6) odstąpienia przez Zamawiającego od zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kara 

umowna wynosi 30% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. 16, ppkt. 3, 

7) odstąpienia przez Wykonawcę od zlecenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

- w wysokości 30% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. 16, ppkt. 3.  

31. Łączna wysokość kar umownych naliczanych z przyczyn opisanych w ust. 1 pkt 1-5 nie przekroczy 
30% brutto kwoty wskazanej pkt. 16, ppkt. 3. 
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32. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego wierzytelności z tytułu kar 
umownych, opisanych w pkt. 30 bez względu na datę ich powstania i wymagalności bezpośrednio 
z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. 

33. Zamawiający ma prawo odstąpić od zlecenia z zachowaniem prawa do kar umownych,  
w przypadku: 

1) niewłaściwego lub niezgodnego z zleceniem wykonywania przedmiotu zlecenia, 
2) dostarczania towaru niezgodnego z zamówieniem lub nie odpowiadającego opisowi towaru 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zlecenia lub o jakości niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego; 
3) gdy zwłoka w realizacji przedmiotu zlecenia w stosunku do terminu ustalonego w pkt. 5 

przekroczy 10 dni roboczych lub w przypadku dostarczenia towaru z wadami fizycznymi lub 
prawnymi; 

4) gdy naliczono kary umowne, o których mowa w pkt. 30 ppkt 1 – 5 w wysokości łącznej nie 
mniejszej, niż wysokość kary za odstąpienie od zlecenia. 

34. Odstąpienie od zlecenia z przyczyn, o których mowa w pkt. 33 ppkt 1 – 4 można dokonać w terminie 
14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

35. Zamawiający może odstąpić od zlecenia w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie zlecenia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawierania zlecenia, lub dalsze wykonanie zlecenia może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienia od zlecenia z 
tego tytułu można dokonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części zlecenia. 

36. Odstąpienie od zlecenia następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy. 
37. Strony zobowiązują się, aby dokumenty, wymienione między Stronami oraz informacje dotyczące 

drugiej Strony, a nieujawnione do wiadomości publicznej, nabyte w trakcie trwania współpracy 
posiadały status informacji prawnie chronionych i bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony nie 
zostały ujawnione żadnej osobie trzeciej. 

38. Wszelkie zmiany zlecenia mogą być dokonywane pod rygorem nieważności tylko w formie 
pisemnej w postaci aneksu do zlecenia.  

39. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej zlecenia, strony zobowiązują się rozwiązywać 
polubownie. W przypadku gdyby okazało się to niemożliwe, spory zostaną poddane rozstrzygnięciu 
przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

40. Zlecenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
41. Wszystkie wymienione w zleceniu załączniki stanowią integralną część zlecenia. 
 


