ZAŁĄCZNIK 2 DO OGŁOSZENIA
UMOWA WAW-FA.2720.11.2018
zawarta w dniu ………………….. 2018 roku w Warszawie pomiędzy:
strony umowy
o następującej treści:
§1
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego artykułów
promocyjnych i reklamowych na potrzeby badania „Budżety gospodarstw domowych”, według
poniższej specyfikacji:
1) kalendarze książkowe – 200 sztuk:
a. format A5,
b. układ tygodniowy na rozkładówce,
c. okładka sztywna, z podkładem z gąbki (lub bez podkładu) obklejonym materiałem
skóropodobnym,
d. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie (jeden kolor),
2) kalendarze biurkowe z piórnikiem – 40 sztuk:
a. wymiary zbliżone do 29,7 x 18 cm,
b. piórnik wykonany z tektury,
c. zawiera kalendarium w układzie tygodniowym,
d. wieczko połączone z piórnikiem w sposób gwarantujący wytrzymałość wielokrotnego
otwierania,
3) torby bawełniane – 200 sztuk:
a. kolor czarny
b. rozmiar ok. 33 x 40 cm (szer. x wys.)
c. dno i boki szerokości ok. 9 cm,
d. dwoje uszu o długości ok. 65 cm i szerokości ok 2 cm,
e. kieszonka w rozmiarze ok. 15 x 25cm w środku,
f.
gramatura materiału min. 140g/m2
g. , z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie(jeden kolor),
4) parasole przeciwdeszczowe – 200 sztuk:
a. model damski,
b. kolor czarny,
c. półautomat (otwierane automatycznie - składane ręcznie),
d. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie (jeden kolor),
5) alarm osobisty – 200 sztuk:
a. urządzenie wielokrotnego użytku,
b. z kompletem baterii,
c. z sygnałem alarmowym o sile nie mniejszej niż 120 -130 dB,
d. w kolorze ostrzegawczym np. pomarańczowy, czerwony, żółty, itp.,
e. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie (jeden kolor),
6) latarki LED – 200 sztuk:
a. kieszonkowe na krótkiej smyczy,
b. wymiary: długość ok. 8,5 cm, średnica 2,4 cm,
c. z kompletem baterii (4 x AAA),
d. 9 diod LED,
e. barwa światła biała,
f.
obudowa metalowa (stop metalu),
g. kolor – czarny,
h. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie (jeden kolor),
7) teczka EXPO A4 – 40 sztuk:
a. kolor czarny,
b. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie (jeden kolor),
c. ilość: 40 sztuk;

8)

9)

teczka z gumką A4 – 200 sztuk:
a. gramatura kartonu min. 290g,
b. lakierowana,
c. mix kolorów granatowego i czarnego,
d. poszerzane boki, teczka zmieści plik dokumentów o grubości do 2 cm,
e. gumka w kolorze teczki,
długopis Bonito – 6 500 sztuk:
a. kolor biały,
b. wkład niebieski,
c. z logo i nadrukiem nazwy Urzędu Statystycznego w Warszawie (jeden kolor).

2.

Strony uzgadniają, że w zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzi ponadto dostarczenie
przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego do dnia 30 listopada 2018 r.
§2
Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 30 listopada 2018 roku.
§3
1.
2.

Strony uzgadniają łączną wartość umowy z podatkiem VAT na ………….. zł (słownie:
………………………………………..)
Cena wymieniona w ust. 1 zawiera w sobie: wartość przedmiotu umowy, wszystkie koszty, w tym
m.in.: związane transportem, ubezpieczeniem, opłatami celnymi oraz podatek VAT.
§4

1.
2.
3.
4.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy w terminie do 21
dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturze.
Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku
Zamawiającego.
Podstawą do wystawienia faktury będzie zrealizowanie dostawy.
Ewentualna sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi może odbyć się za zgodą
Zamawiającego.
§5

Wykonawca zobowiązany zostaje do dostarczenia przedmiotu umowy do magazynu w Urzędzie
Statystycznym w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

§6
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy, pozbawiony wad fizycznych
i prawnych.
Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, która biegnie od daty
wystawienia faktury. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany
uszkodzonego przedmiotu umowy.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeśli
są one spowodowane nie stosowaniem się do instrukcji użytkowania.
Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania zgłoszenia gwarancji powyżej 5 dni, niezależnie
od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o całkowity okres niesprawności
przedmiotu umowy.
Wykonawca wymieni na nowy przedmiot umowy, który był poddany 2 uzasadnionym
zgłoszeniom gwarancyjnym, wynikłym nie z winy użytkownika.
W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wnieść wniosek
o spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwą instytucję.
Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem
ekspertyzy ponosi Wykonawca.
§7
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązań
niniejszej Umowy w formie kar umownych.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, jeżeli nie zostanie zrealizowany w terminie z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca,

2)
3.
4.
5.

6.

w wysokości 1 % jednostkowej wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki w rozpatrywaniu zgłoszeń gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym.
W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej Umowy z przyczyn
nieleżących po stronie Zamawiającego, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wartości umowy brutto.
W przypadku, gdy szkoda powstała na skutek działania lub zaniechania działania Wykonawcy
przewyższa ustanowioną karą umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy, z przyczyn innych niż określonych art. 145
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z późn, zm.) dalej „Pzp”, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10%
wartości Umowy brutto.
W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w § 3
ust.1, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
§8

1.
2.

3.

1.

2.

3.
4.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca
w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
3) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców,
zmiany, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e Pzp.
Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Pzp podlega
unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą postanowienia
umowne w pierwotnym brzmieniu.
§9
Nieterminowa lub niezgodna z zamówieniem pod względem asortymentu bądź ilości realizacja
dostawy oraz istotne uchybienie w zakresie jakości dostarczanych wyrobów, a także
niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie innych postanowień Umowy daje możliwość
Zamawiającemu rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do
naliczania kar umownych.
Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od Umowy
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część
Umowy wykonanej do dnia odstąpienia od Umowy.
Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp,
2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów
prawa Unii Europejskiej,
4) W przypadkach, o których mowa powyżej, tj. w ust. 4 p. 1) – 3), Wykonawca może żądać

5.
6.
7.

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Pzp.
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Niniejszą Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
1.

Kopia oferty Wykonawcy.

WYKONAWCA

