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UMOWA Nr WAW -F A.2720.43.2016
(wz r)

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

Urzędem Statystyc T|ym w Warszawie, ul. l Sierpnia 2l, O2-l34 Warszawa posiadającym
NIP: 52I-052-03_98 oraz REGoN: 000331524, Zwanym dalej ,,Zamawiającym", reprezentowanym
przezi

a

... z siędzibą w , wpisaną do Krajowego Rejestru Są-
dowego pod numerem posiadającą NIP:r"*
REGoN: ...) z\Naną dalej ,,Wykonawcą'', reprezentowanąptzęz:

w rezultacie dokonaniaptzezZamawiającego wyboru Wykonawcy w Ębie zapytaniaofertowe go została
zawarta Umowa treści naĘpującej:

$1.
Przedmiotem Umowy jest dostawa materiał w czystoŚciowych i BHP oraz wybranych materiał w go-
spodarczych i wyposażenia, określonych w załączniku do ,,Formularza oferty'' stanowiącym załącznik
nr 1 do Umowy (obecnie dodatek nr 1 do ogłoszenia).

s2.
1. Zamawiający zastrze3a sobie prawo do zmiany w ilościach asoĄmęnfu określonego w załącniku

nr 1 do Umowy w ptzypadku zaistnienia takich potrzeb, pod warunkiem, Że zmiany te nie spowodują
przekroczęniakwoty określonej w $ 9, ust. l.

2. Wykonawca będzie dostarczał na każde Żądanie Zamawiającego wyspecyfikowane materiĄ będące
przedmiotem Umowy, do siedziby Zamawiającego po cenach jednostkowych określonych w załącz-
niku nr l do Umowy, w terminie 5 dni robocrych od otrzymania zam wienia (tj. |icząc dni od po-
niedziałku do piątku) w godzinach pomiędzy 8:00 a 15:00.

3. Jeśli dostawa danego asoffymentu nie będzie mozliwa w terminię określonym w ust. 2 z ptzycryn
niezaleŻnych od Wykonawcy' na umotywowany wniosek Wykonawcy moŻe być, przyjęty przez
Zamaw iając e go inny term in r ealizacji zam w i en i a.

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczy przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego: przy
ul. 1 Sierpnia 27 w Warszawie, własnym transportem i na własny koszt, łączrtie z wniesieniem
do wskazanego przęz Zamawiającego pomieszc zenia.

5. o terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zarrlawiającego najp zniej poprzedniego dnia robo-
czego.

s3.
1 . Wykonaw ca zapęwnia, Że materiĄ czystościowe i BHP oraz wybrane materiĄ gospodarcze i wy-

posażenie, S4 pełnowartościowe, wolne od wad technicznych i prawnych otaz przydatne do prze-
znaczonego uzytku.

2. okres przydatności do użytku zaoferowanych materiał w czystościowych i BHP orazmateriał w
gospodarczych nie moze by kr tszy niŻ 12 miesięcy licząc od dnia dostawy (data ważności musi
by nadrukowana dowolną techniką na opakowaniu firmowym kazdego produktu, nie akcepfuje
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s4.
Wykonawca udziela na dostarczonę materiały czystościowe i BHP orazvłybrane materiaĘ gospodarcze
i wyposazenie, 12 miesięcy gwarancji, o ile producent nie przewidział innej dfugości trwania gwarancji.
Bieg terminu gwarancjirozpoczyna się od dnia dostawy.

$5.

l. JeŻe|i w trakcie trwania Umowy Zamawiający stwierdzi wady przedmiofu Umołvy, Wykonawca
na Żądanie Zamawiającego wadliwy asoĘment wymieni na wolny od wad.

2. Wykonawca dokona własnym transportem i na własny koszt wymiany wadliwego przedmiotu
Umowy w terminie z dni (w dni robocze od poniedziałku do piątku)
od momenfu zgłoszenia (e-mailem) przez Zamawiąącego. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawia-
jącego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

s6.
Wykonawca zobowipany jest do przyjęcia na siebie odpowiedzialności z $lilu wszelkich roszczeri,
z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przęz niego
zpraw naleŻących do os b trzecich, aw szczeg lności zptaw autorskich, patent w, wzor w lub znak w
towarowych, jeŚli normalne uzytkowanie materiał w czystościowych i BHP oraz wybranych materiał w
go spodar czy ch i wypo s az enia wym aga kor zystania z Ę ch praw.

s7.
l. Wszelkie zam wienia, uwagi i ewenfualne reklamacje Zamawiający będzie przekazywał bezpośred-

nio do Wykonawcy e-mailem na adres: lub pisemnie na adres

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocmego wysłania potwierdzęnia otrzymania informacji
przesłanych e-mailem' o kt rej mowa w ust. 1.

s8.
Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy' do dnia 30 września 20l8 roku
lub do wyczerpania kwoĘ, o kt rej mowa w $ 9, ust. 1, w zależmości od tego, co nastąpi pierwsze.

Ilości wskazane w załączniku do Umowy są wielkościami orientacyjnymi, Wzyjętymi dla celu po-
r wnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuj eroszczenie o rea|iza-
cję dostawy w ilościach podanych w tabeli, albo, gdy nie zostaną zakupione materiĄ na kwotę
określoną w $ 9, ust. 1, a jej termin upłynie.

se.
1. Wartość przedmiotu Umowy zgodnie z załącznikiem do

brutto. .. ...zł.
Umowy wynosi:

Płatroś za zrealizowaną' na podstawie zam wienia złoŻonego w Ębie określonym w $ 2, ust. 2,
dostawę następowaÓ będzie przelewem na rachunęk bankowy wskazany na fakturze w terminie
2l dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Na fakturze musi by wpisany numer Umowy oraz numer zam więnia nadane ptzezZamawiającego.

Za dzięil zapłaĘ należności uwaza się dzieri złożeniaprzez Zamawiającego polecenia przelewu ban-
kowego.

s 10.

Zamawiający nie vłyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z Umowy.

$ 11.

W okresię trwania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego
o następuj ących faktach:

1.

2.

2.

3.

4.
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a) zmianie siedziby Wykonawcy,

b) zmianie os b reprezentujących Wykonawcę,

c) wszczęciu postępowania układowego, W kt rym Wykonawca uczestni"ry,

d) zawięszeniu działalności Wykonawcy,

e) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy.

s 12.

1. Strony ustalają, Żeprzysługuje im prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 30 dni od dnia powzięcia
informacj i, w następujących przypadkach:

l ) Zamawiający moze odstąpi od Umowy, jeŻe|i:

a) zostanie ogłoszona upadłoś lub likwidacja Wykonawcy'

b) zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do WykonawlY, d Wykonawca
uchyla się od uiszczenia kwoty egzekucji,

c) dokonano istotnego naruszenia postanowienia Umowy doĘczącego, jakości ręalizacji
przedmiotu Umowy, jak: nieusprawiedliwiona zwłoka przekłaczająca, co najmniej dwu-
krotnie właściwy termin określony w Umowie, lub co najmniej dwukrotnie dostarczono ma-
teriĄ będące przedmiotem umowy obarczonę wadą techniczną lub prawną.

2) WykonawcamoŻe odstąpi od Umowy, jeŻe|iZamawiającybezuzasadnionych przyczynodstąpi
od odbioru przedmiotu Umowy. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca moze Żąda j"dy-
nie wynagrodzeniana|eŻnego mu zsułuwykonania części Umowy do czasu odsąpienia.

2. odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnego oświadczenia strony wraz z uzasadnieniem,
pod rygorem niewazności.

s 13.

Zamawiający może nalriczy Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od Umowy przez Za-
mawiającego z winy WykonawoY, W wysokości llYo wartości brutto części nięnea|izowanego przed-
miotu Umowy.

s 14.

l. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku niedotrzymania przez Wyko-
nawcę termin w, o kt rych mowaw $ 2, ust.2 i3 oraz $ 5, ust.2 w wysokości l0 złzakażdy
r ozpoczęĘ dzie op źnienia.

Ż. Prry obliczaniu kar, o kt rych mowa w ust. l, nie uwzględnia się sob t i niedzie| oraz innych
dni będących dniami wolnymi od pracy dla Zamawiającego.

s 15.

Naliczenie kar umownych z Ęrtułu odstąpienia od Umowy nie wykluczamoŻ|iwości dochodzeniaprzez
Zamawiającego kar umownych zfy/rułu pozostawania w op źnieniu z realizacją Umowy przez Wyko-
nawcę do terminu odstąpi enia przez Zamawiaj ącego.

s 16.

Wykonaw ca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawow e za nieterminową zapłatę za dostarc zony
przedmiot Umowy, zakaŻdy dzie zwłoki.

$ 17.

1. Wykonawca oświadcza, Że w terminie 10 dni od daty podpisania umowy, zatrudni na podstawie
umowy o pracę' co najmniej jedną osobę w wymiatze, co najmniej Va etatu, wykonującą czynności
przy realizacji przedmiotu zam wienia.

2. Zatrudnienie pracownika przy realizacjizam wienia powinno fiwa nie kr cej ,niż do korica upływu
terminu realizacji zam wienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub
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3.

4.
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przez pracodawcę przed zakoirczeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnie-
nia na to miejsce innego pracownika.

Wykonawca wraz z kolejnymi fakturami zobowiązarty jest do przedstawienia Zamawiającemu
oświadczenia o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę' podając: imię, nazwisko,
miasto zarnieszkania, datę zawarciaumowy oraz wymiar etafu. Wz r oświadczenia zawieraZałącz-
nik nr 2 do Umowy (obecnie dodatek nr 4 do ogłoszenia).

W przypadku niezatrudnienia przy realizacji Umowy, co najmniej jednego pracownika w wymia-
rzę, co najmniej % etatu lub niedostarczenia oświadczenia, o kt rym mowa w ust.3, Wykonawca
będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zanawiającemu' w wysokości 1 5,00 zł zakażdy
dzie nie zatrudnienia pracownikaprry realizacji zam wienia.

s 18.

osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy są:

Ze strony Zamawiającego

Ze strony Wykonawcy - .

s 19.

W prrypadku zmiany prawa skutkującej nnianą obciązeri publicznoprawnych dla Wykonawcy' w wy-
miarze innym niz obowiązujący w dniu podpisania niniejszej Umowy, kwota wynagrodzenia Wyko-
nawcy zsułurea|izacji niniejszej Umowy moŻebyi zmieniana o wartość tychŻe obciążefl' o ile w ter-
minię do 30 dni od dnia wejścia w Ęcie przepis w strona Umowy zwr ci się do drugiej strony z umoty-
wowanym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej nniany wynagrodzęnia.
Zmianę wysokości wynagr odzenia Wykonaw cy naleĘ rozumie 

' 
j uko mozliwo ść zar wno j ego zwięk-

szenia, j ak i zmniej s zenia. Zwaloryzowane wynagrod zenie umowne będzie obowiązywa od daty wej ścia
w zycie nowych przepis w prawa.

$ 20.

ZmianaUmowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazności.

s 21.

Zmiana os b, o kt rych mowa w $ 18 Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

s 22.

W kwestiach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
jeżeli ustawa Prawo zam wieri publicznych nie stanowi inaczej.

s 23.

Spory mogące wynikną ze stosunku objętego umową strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu po-
wszechne go właściwe go dla s ie dz iby Zamawiaj ące go.

$ 24.

Umowę sporządzono w dw ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden d|a Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

Y^
{

r\r-
N'ś

ZAMAWIAJĄCY

Str*v:* 4 z 4

WYKONAWCA


