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Umowa nr WAW-FA.2720.38.2015 

(wzór) 

 

Zawarta w dniu ……………………… 2015 roku w   
reprezentowanym przez:   
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
…………………………………………………………………………………………. 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1.  

1. Przedmiotem umowy jest dostawa kawy i herbaty zgodnie z opisem w formularzu ofertowym 
Wykonawcy (obecnie dodatek 1 do Ogłoszenia), stanowiącym załącznik do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby 1 150 opakowań kawy rozpuszczalnej 
Nescafe ……(100 g) i 1 150 opakowań herbaty czarnej, ekspresowej Dilmah ……….  
(100 torebek x 2g) do dnia 1 kwietnia 2015 roku. 

3. Wykonawca zrealizuje dostawę na własny koszt i ryzyko w dzień roboczy dla Zamawiające-
go (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach pomiędzy 8:00 a 15:00. 

4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w razie stwierdzenia: 

a. niezgodności z asortymentem,  

b. wskazania na fakturze innej ceny niż umówiona,  

c. że towary będące przedmiotem umowy posiadają w dniu dostawy okres ważności 
krótszy niż ½ terminu wynikającego z daty minimalnej trwałości („najlepiej spożyć 
przed końcem ….” ), 

d. wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia. 

§ 2.  

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy do dnia  
15 kwietnia 2015 roku. 

§ 3.  

1. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność 
za jakość dostarczonego towaru. 

2. W przypadku istotnego naruszenia postanowienia umowy dotyczącego jakości realizacji 
przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od po-
wzięcia informacji o naruszeniu umowy. 

§ 4.  

Przekazanie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie faktury  
w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 

§ 5.  

1. Wartość przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem do umowy wynosi: ……………… zł brut-
to, (słownie: ……………………………………..) 

2. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany  
na fakturze w ciągu 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 

3.  Za dzień zapłaty należności uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia prze-
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lewu bankowego. 

§ 6.  

1. W razie opóźnienia w dostawie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 
10 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

2. W razie niewykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wyso-
kości 10 % wartości niezrealizowanej części lub całości umowy. 

§ 7.  

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, ani którym  
nie dało się zapobiec stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni  
od powzięcia o nich informacji. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust 1, każda ze stron jest zobo-
wiązana niezwłocznie, nie później niż po upływie 24 godzin od wystąpienia tych okoliczności 
powiadomić drugą stronę umowy o ich zaistnieniu. 

§ 8.  

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9.  

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową strony poddadzą pod rozstrzygnięcie 
Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10.  

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodek-
su cywilnego, w szczególności art. od 605 - 612. 

§ 11.  

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  
dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


