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UMOWA Nr WAW-FA.2720.54.2015 

zawarta w Warszawie w dniu                              2015 roku pomiędzy:  
Urzędem Statystycznym w Warszawie, ul 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, NIP: 521-052-
03-98, REGON 000331524 reprezentowanym przez: 

Zofię Kozłowską - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym 
a firmą 
………….……….. z siedzibą ..............................., ul. ………………, wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem ……………………., posiadająca NIP: …………….., oraz 
REGON: …………………… zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:  

………………………………………… 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie zapytania 
ofertowego została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§  1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 4450 sztuk fabrycznie nowych patelni dla Urzędu 
Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem na upominki dla respondentów 
biorących udział w badaniu „Budżety gospodarstw domowych”, zgodnie z opisem 
w formularzu ofertowym wykonawcy (obecnie dodatek 1 do Ogłoszenia) stanowiącym 
załącznik do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczane patelnie posiadają cechy wymagane przez 
Zamawiającego, są towarem nowym, wolnym od wad fabrycznych, zdatnym 
do przeznaczonego użytku. 

3. Dostawa obejmuje transport, rozładunek oraz wniesienie przedmiotu zamówienia 
do magazynu Zamawiającego tj. ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa w godzinach pracy 
magazynu, tj. 800 do 1400 (od poniedziałku do piątku). 

4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w razie 
stwierdzenia: 
1) niezgodności z asortymentem, 
2) wskazania na fakturze innej ceny niż umówiona, 
3) wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia. 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się  wykonać przedmiot umowy w trzech etapach:  

1) Pierwszy etap realizacji zamówienia: 
do 8 czerwca 2015 r. – 1550 szt. patelni. 

2) Drugi etap realizacji zamówienia: 
do 8 września 2015 r. – 1450 szt. patelni. 

3) Trzeci etap realizacji zamówienia: 
do 27 listopada 2015 r. - 1450 szt. patelni. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym dokładnego terminu 
realizacji zamówienia, dostarczanego do magazynu Zamawiającego, o którym mowa 
w § 1 ust. 3 umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru. 
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4. W przypadku istotnego naruszenia postanowienia umowy dotyczącego jakości realizacji 
przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy 
w terminie 14 dni od powzięcia informacji o naruszeniu umowy. 

 

§ 3 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ……… zł brutto 
(słownie: ………………………..,  
w tym: 
1) za dostawę 1550 szt. patelni – w terminie, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt 1, wartość 

brutto ……. zł (słownie: …………………..), 
2) za dostawę 1450 szt. patelni  - w terminie, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt 2, wartość 

brutto ……. zł (słownie: ……………………..), 
3) za dostawę 1450 szt. patelni – w terminie, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt 3, wartość 

brutto ……. zł (słownie: ……………………..). 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający jest 

zobowiązany zapłacić za realizację przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty wykonania 
przedmiotu umowy, w szczególności wynagrodzenia i opłaty za transport, rozładunek, 
wniesienie do magazynów i ubezpieczenie. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie może ulec zmianie w czasie 
wykonywania umowy. 

 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozliczenia z Zamawiającym na podstawie faktur 
wystawianych po każdej zrealizowanej dostawie przedmiotu umowy przedłożonej 
Zamawiającemu. 

2. Faktura powinna być wystawiana na Zamawiającego z podaniem numeru umowy. 
3. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze 

w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
4. Za datę dokonania zapłaty strony uznają datę złożenia polecenia przelewu w banku 

Zamawiającego. 

§ 5 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami 
umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych wykonanego etapu 
realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia 

w terminie do 14 dni od powiadomienia o stwierdzonych wadach lub brakach. 

 

§ 6 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot 
umowy, 

2) za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, 

3) za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wartości 
niezrealizowanej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, 
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4) za opóźnienia w usunięciu wad lub braków - w wysokości 0,5% wartości wadliwego 
lub brakującego towaru za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku naliczenia kar umownych zostaną one potrącone z wartości faktury, 
a w przypadku braku takiej możliwości zostanie wystawiona nota księgowa. 

3. W przypadku szkody przekraczającej kwotę kar umownych Zamawiający zastrzegają 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce wynoszącej co najmniej 
10 dni w terminie wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust 1, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający bezpodstawnie odmówi przyjęcia dostawy, Wykonawcy 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 
 

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami w związku z niniejszą umową, 
które nie będą mogły być rozwiązane w drodze negocjacji, podlegać będą 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane za zgodą obu Stron, w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia 
praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 

 
 

…………….……………… …………………….. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik do umowy nr WAW-FA.2720.54.2015 

 

Protokół odbioru 

 

W dniu ............................... 2015 roku, przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

przeprowadzili odbiór ……. sztuk patelni, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 
o którym mowa w § 1 umowy nr WAW-FA.2720.54.2015, z dnia ........................ 2015 roku. 

W odbiorze uczestniczyli: 

Ze strony Zamawiającego:  

………………………………………… 

Ze strony Wykonawcy:  

………………………………………… 

W trakcie odbioru sprawdzono zgodność dostawy jakościową i ilościową z opisem 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ww. umowy. 

Wynik odbioru:  

1. Bez zastrzeżeń – Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy bez uwag 
i stwierdza, że został on wykonany w terminie, zgodnie z wymaganiami określonymi 
w przywołanej wyżej umowie. 

2. Zastrzeżenia*) – Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu umowy w związku z: 

……………………………………………………………………………………..…….... 

3. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

Za Zamawiającego 

 

 

 

Za Wykonawcę 

Imię i nazwisko, data i podpis:  Imię i nazwisko, data i podpis:  

 
*) niepotrzebne skreślić 
 
 

 
 

 


