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Umowa

(wzor)

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: 000331 524 reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym

a firmą

.. z siedzib ą. . . .. ... , ul. .. .. wpisaną do Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem.... posiadającą

NlP... ..., oraz REGON:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną pŻez'.

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy W trybie zapytania

ofeńowego została zawarta umowa o następującej treści:
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1. Przedmiotem umowy jest dostawa 4 450 składanych cedzaków silikonowych do 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 nr 1

do ogłoszenia) stanowiącym załącznik do u mowy'

2.Wykonawca oświadcza, Że dostarczany przedmiot umowy posiada cechy Wymagane

przez ZamawiĄącego, jest towarem nowym, wolnym od wad, zdatnym

do przeznaczonego uzytku.

3. Dostawa obejmuje transport, rozładunek oraz wniesienie przedmiotu zamówienia

do magazynu Zamawiającego, tj. ul. 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa W godzinach

8:00 do 14.0o (od poniedziałku do piątku).

A'ZamawiĄący odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w razie

stwierdzenia:

1) niezgodnoŚci z asońymentem,
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2) Wskazania na fakturze innej ceny niż umówiona'

3) wad w dostarczonym przedmiocie zamÓwienia.
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1.Wykonawca zobowiązuje się Wykonac przedmiot umowy w trzech etapach:

1) pierwszy etap realizacji zamówienia: do 11 czerwca2015 r. - 1550 szt.;

2) drugi etap realizacji zamÓwienia: do 8 września 2015 r. - 1450 szt'',

3) trzeci etap realizacji zamowienia: do 27 listopada2015 r. - 1450 szt.

2.Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym dokładnego terminu

realizaĄi zamowienia.

3.Wykonawca oświadcza, iŻ przyjmuje do wiadomości, Że ponosi wyłączną

odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru.

4.W przypadku istotnego naruszenia postanowłenia umowy dotyczącego jakości

realizacji przedmiotu umowy ZamawiĄący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie

14 dni od powzięcia informacji o naruszeniu umowy.
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1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

.. zł brutto

(słownie: 
'

w tym:

1) za dostawę W terminie, o ktorym mowa W s 2 ust. 1 p. 1, wańość

brutto. zł (słownie: . . );

2) za dostawę W terminie, o ktorym mowa W s 2 ust. 1 p. 2, wartoŚÓ

brutto. zł (słownie: );

3) za dostawę W terminie' o którym mowa W s 2 ust. 1 p. 3, wańośó

brutto. zł(słownie:..'.' )

2.Wynagrodzenie okreŚlone w ust. '1 obejmuje całkowitą naleznośÓ jaką Zamawiający

jest zobowiązany zapłacic za realizaĄę przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty

i dopłaty związane z wykonaniem przedmiotu umowy , w szczególności wynagrodzenia

i opłaty za transpoń, rozładunek' wniesienie do magazynu.

3'Wynagrodzenie określone w ust' 1 jest stałe i nie moze ulec zmianie w czasie

wykonywania umowy.
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1'Wykonawca zobowiązuie się do rozliczenia z ZamawiĄącym na podstawie faktur

Wystawianych po kazdej zrealizowanej dostawie przedmiotu umowy przedłozonej

ZamawiĄącemu.

2.Faktura powinna być wystawiana na Zamawiającego z podaniem numeru umowy.

3.Płatnośc dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze W terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez

Wykonawcę.

4.za datę dokonania zapłaty strony uznĄą datę złoŻenia polecenia przelewu w banku

Zamawiającego'
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1.Wykonawca zobowiązuje się zrealizowaÓ zamówienie z naleŻytą starannością, zgodnie

z obowiązującymi przepisami, normami, standardami, etyką zawodową

oraz postanowieniami umowy.

2.W przypadku stwierdzenia wad jakoŚciowych lub brakow iloŚciowych wykonanego

etapu realizaĄi przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia

w terminie do 14 dni od powiadomienia o stwierdzonych wadach lub brakach.
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1 . Wyko n aw ca zapłaci ZamawiĄące m u ka rę u m own ą'

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca W wysokości 10o/o 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 realizaĄi przedmiotu umowy - W wysokości

0'57o wańoŚci niezrealizowanej części przedmiotu umowy za kaŻdy dzień zwłoki;

4) za opóŹnienia w usunięciu wad lub brakow - w wysokoŚci 0,5% wańoŚci

wadliwego lub brakującego towaru zakaŻdy dzień zwłoki.

2.W przypadku naliczenia kar umownych zostaną one potrącone z wańości faktury.

3.W przypadku szkody pzekraczĄącej kwotę kar umownych Zamawiąący zastrzegĄą

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogolnych.
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1.W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje W zwłoce Wynoszącej co najmniej

10 dni w terminie Wykonania umowy, o ktorym mowa W s 2 ust. 1, ZamawiĄącemu

przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

2.w przypadku, gdy ZamawiĄący bezpodstawnie odmowi przyjęcia dostawy,

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
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1.Strony dołozą Wszelkich starań, by ewentualne spory Wynikające z realizaĄi niniejszej

umowy rozstrzygnąó polubownie. W przypadku' gdy Strony nie dojdą do porozumienia,

spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby

ZamawiĄącego.

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

pod rygorem niewaŻności.

3.Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie moze dokonywaÓ przeniesienia

praw i obowiązkow 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.

ZAMAWlAJĄcY WYKONAWCA


