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UMOWA WAW-FA.2720.61.2016  

Część 2 

 

(projekt) 

zawarta w Warszawie w dniu  ………… 2017 roku pomiędzy: 

 

Oznaczenie stron 

 

§ 1  

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa artykułów na potrzeby badania „Kształcenie dorosłych” 

w 2017 roku, tj. toreb bawełnianych z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego 

w Warszawie, zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Części 2 Formula-

rza oferty Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy (obecnie dodatek 

nr 1 do Ogłoszenia). 

2. Projekt grafiki umieszczony na torbach zostanie przekazany Wykonawcy drogą elektro-

niczną w pliku CorelDRAW i musi przed realizacją przedmiotu umowy być zaakcepto-

wany przez przedstawiciela Wykonawcy. Wzór grafiki stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy. 

3. Wykonawca zrealizuje dostawę na własny koszt i ryzyko w dzień roboczy dla Zamawiają-

cego, (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach pomiędzy 8:00 a 15:00. 

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

1) niezgodności z asortymentem,  

2) wskazania na fakturze innej ceny niż umówiona,  

3) wad w dostarczonym przedmiocie Umowy. 

§ 2  

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia podpisania Umowy do dnia 16 stycz-

nia 2017 roku. 

§ 3  

1. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzial-

ność za jakość dostarczonego przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku istotnego naruszenia postanowienia Umowy dotyczącego jakości realizacji 

przedmiotu Umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od niej. 

§ 4  

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

§ 5  

1. Wykonawca dokona własnym transportem i na własny koszt wymiany wadliwego przed-

miotu Umowy w terminie 3 dni (w dni robocze od poniedziałku do piątku) od momentu 

przekazania (e-mailem lub faksem) przez Zamawiającego informacji o wadliwym produk-

cie. 
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§ 6  

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały transportem własnym do magazynu 

znajdującego się w siedzibie Zamawiającego.  

§ 7  

1. Wartość przedmiotu Umowy wynosi: ……………….……… zł brutto, (słownie: 

…………………………….………..),  

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

Umowy. 

3. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany 

na fakturze w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Za datę dokonania zapłaty Strony uznają datę złożenia polecenia przelewu w banku Zama-

wiającego. 

§ 8  

1. W razie opóźnienia w dostawie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 

0,5%, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości Umowy. 

2. Za odstąpienie Wykonawcy od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przy-

czyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto za niezrealizowany przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

3. Za odstąpienie Zamawiającego od Umowy lub rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

za niezrealizowany przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

§ 9  

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wyko-

nawca w rażący sposób narusza postanowienia Umowy. 

2. Do rażących naruszeń Umowy zalicza się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu Umowy w wymaganym terminie, 

2) Wykonawca powierzy wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej 

bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, ani którym 

nie dało się zapobiec Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 

5 dni od powzięcia o nich informacji. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, każda ze Stron jest zo-

bowiązana niezwłocznie, nie później niż po upływie 24 godzin od wystąpienia tych oko-

liczności powiadomić drugą Stronę Umowy o ich zaistnieniu. 

§ 10  

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11  

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania 

Umowy wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej. 
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2. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika 

z siły wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowie-

dzialna za wykonanie swoich zobowiązań. 

§ 12  

1. W przypadku zaistnienia sporów między Stronami dotyczących realizacji przedmiotu 

Umowy, Strony zobowiązują się do zgodnego działania celem ich polubownego rozwiązy-

wania. 

2. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego wykonywania zobowiązań objętych Umową, 

spór winien zostać rozstrzygnięty przez przedstawicieli Stron. Z żądaniem rozstrzygnięcia 

sporu może wystąpić przedstawiciel każdej ze Stron, kierując żądanie do przedstawiciela 

drugiej Strony Umowy. 

3. W przypadku, gdy postępowanie polubowne nie doprowadzi do ugody, spór zostanie pod-

dany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkiego rodzaju informacje przekazywane przez Strony związane z prowadzonym spo-

rem, dla zachowania swej ważności wymagają formy pisemnej. 

§ 13  

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.). 

2. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony, a wy-

nikające z postanowień Umowy winny być dokonywane wyłącznie pisemnie. Zawiado-

mienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani fak-

tycznych. 

3. Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy określone Umową 

winny być składane i dokonywane na następujące adresy: 

1) Do Wykonawcy: ……………………………………………………………….……… 

2) Do Zamawiającego: ……………………………………………………..…….……… 

Strona, która zmieniła adres lub inne dane identyfikacyjne, jest zobowiązana poinformo-

wać o tym drugą Stronę w formie pisemnej, pod rygorem uznania doręczenia powiadomie-

nia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy na poprzedni adres Strony za dokonane 

prawidłowo. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzy-

muje Zamawiający, a drugi Wykonawca. 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Odpis Formularza oferty Wykonawcy. 

Załącznik nr 2 – Wzór grafiki. 


