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Umowa WAW-FA.2720.91.2015 

 

zawarta w Warszawie w dniu ……………………..2015 roku pomiędzy: 

/oznaczenie stron/ 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie zapytania 

ofertowego została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż żaluzji zgodnie z formularzem ofertowym 

Wykonawcy stanowiącym załącznik do umowy oraz demontaż i utylizacja starych 

we wskazanej lokalizacji. 

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy posiada cechy wymagane 

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

do przeznaczonego użytku. 

3. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 Wykonawca udziela 24 miesięcznej 

gwarancji liczonej od daty zapłaty. 

4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w razie 

stwierdzenia: 

a) niezgodności z asortymentem, 

b) wskazania na fakturze innej ceny niż umówiona, 

c) wad w dostarczonym przedmiocie zamówienia. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie  

do 15 września 2015 roku. 

2. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym harmonogram 

realizacji zamówienia.  

3. W przypadku istotnego naruszenia postanowienia umowy dotyczącego jakości 

realizacji przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy 

w terminie 14 dni od powzięcia informacji o naruszeniu umowy. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

…………………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całkowitą należność jaką Zamawiający 

jest zobowiązany zapłacić za realizację przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty  

związane z wykonaniem przedmiotu umowy.  

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

wykonywania umowy. 
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§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozliczenia z Zamawiającym na podstawie faktury 

wystawionej po wykonaniu przedmiotu umowy. 

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

3. Płatność 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 uznają datę złożenia polecenia przelewu w banku 

Zamawiającego. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z należytą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, standardami, etyką zawodową 

oraz postanowieniami umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych realizacji 

przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia  

w terminie 14 dni od powiadomienia o stwierdzonych wadach lub brakach. 

3. W przypadku uszkodzenia, z zastrzeżeniem ust. 4, w okresie gwarancyjnym żaluzji,  

z przyczyn nie zawinionych przez użytkownika Wykonawca zobowiązuje 

się do ich naprawy albo zamiany na nowe i zwrotu do Zamawiającego w terminie  

14 dni od powiadomienia o uszkodzeniu. Okres każdej naprawy przedłuża dla danej 

żaluzji okres gwarancji o czas naprawy liczony od dnia zgłoszenia uszkodzenia 

do dnia naprawy żaluzji. 

4. Trzecie uszkodzenie w okresie gwarancyjnym tej samej żaluzji z przyczyn  

nie zawinionych przez użytkownika, oznacza konieczność jej wymiany przez 

Wykonawcę na nową. Jeśli wymiana nie będzie możliwa z przyczyn niezależnych  

od Wykonawcy, ten zobowiązany jest zaoferować za zgodą Zamawiającego inną 

żaluzję o parametrach nie gorszych niż uszkodzona. 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

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

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% 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 realizacji przedmiotu umowy - w wysokości  

0,5% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. 

Nie więcej jednak niż wartość brutto niezrealizowanej części umowy. 

4) za zwłokę w usunięciu wad lub braków w dostawie - w wysokości 50 zł za każdy 

rozpoczęty dzień. Nie więcej jednak niż cena brutto niezrealizowanej części 

umowy. 
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5) za zwłokę w usunięciu uszkodzenia w okresie gwarancji - w wysokości 5 zł (pięć 

złotych) za każdy rozpoczęty dzień, za każdą uszkodzoną żaluzję. Nie więcej 

jednak niż cena brutto uszkodzonej żaluzji. 

2. W przypadku szkody przekraczającej kwotę kar umownych Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§ 7 

1. W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce wynoszącej co najmniej 

10 dni w terminie wykonania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 

2. W przypadku, gdy Zamawiający bezpodstawnie odmówi przyjęcia przedmiotu 

umowy, Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 

§ 8 

1. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory wynikające z realizacji 

niniejszej umowy rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, gdy Strony nie dojdą 

do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

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

pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać 

przeniesienia praw i obowiązków 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. 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

 


