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UMOWA Nr WAW-FA.2720.17.2016 
(wzór) 

 

W dniu ………………….. 2016 roku w Warszawie, pomiędzy: 

Urzędem Statystycznym w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa, posiadającym  
NIP: 521-052-03-98 oraz REGON: 000331524, zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 

a 

……………………….. z siedzibą w ………………………………, wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem …………………., posiadającą NIP: ………………… oraz 
REGON: …………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

………………………………………….. 

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

§ 1. 

Przedmiotem Umowy jest dostawa do Urzędu Statystycznego w Warszawie 1 300 sztuk 
fabrycznie nowych latarek LED z teleskopowym magnetycznym chwytakiem, określonych 
w „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik do Umowy (obecnie dodatek nr 1 
do Ogłoszenia). 

§ 2.  

1. Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć przedmiot Umowy do magazynu Zamawiającego 
do dnia 1 kwietnia 2016 roku. 

2. Dostawa obejmuje transport, rozładunek oraz wniesienie przedmiotu Umowy 
do magazynu Zamawiającego, znajdującego się przy ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa 
w godzinach 8.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku. 

§ 3. 

Wykonawca zapewnia, że przedmiot Umowy stanowi jego własność i nie jest obciążony 
prawami na rzecz osób trzecich. 

§ 4.  

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot Umowy jest pełnowartościowy, wolny od wad 
technicznych. 

2. Przedmiot Umowy będzie dostarczony w opakowaniu prezentowym. 

§ 5.  

W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych przy dostawie 
przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 14 dni (w dni 
robocze od poniedziałku do piątku) od powiadomienia o stwierdzonych wadach lub brakach. 
Wykonawca dokona własnym transportem i na własny koszt wymiany wadliwego przedmiotu 
Umowy. 

§ 6. 

Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot Umowy 12 miesięcy gwarancji. Bieg terminu 
gwarancji rozpoczyna się w dniu dostawy przedmiotu Umowy. 

§ 7. 

1. Wartość przedmiotu Umowy zgodnie z załącznikiem do niniejszej Umowy wynosi: 
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brutto ………………………………………..…………………..zł, w tym …..% podatku VAT, 
(słownie: …………………………………………………………………………….………….zł). 

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 
przelewu bankowego. 

§ 8. 

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z Umowy. 

§ 9. 

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, w wysokości 10% wartości brutto części 
niezrealizowanego przedmiotu Umowy. 

§ 10. 

Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 100 zł/dzień w przypadku 
pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu w stosunku do terminu, o którym mowa 
w § 2 p. 1. 

§ 11. 

Naliczenie kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy nie wyklucza możliwości 
dochodzenia przez Zamawiającego kar umownych z tytułu pozostawania w opóźnieniu 
z realizacją Umowy przez Wykonawcę za okres od wymaganego terminu dostawy do terminu 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. 

§ 12. 

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę 
za dostarczony przedmiot Umowy, za każdy dzień zwłoki. 

§ 13. 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy są:……………………………….. . 

§ 14. 

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 15. 

W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 

§ 16. 

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

§ 17. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


