
Zał. Nr 3 

UMOWA Nr ....../2016     

zawarta zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2015 r. poz. 2164) 

 
W dniu .......... 2016 r.  pomiędzy:  
Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525 22 48 481 - Dzielnicowym 
Biurem Finansów Oświaty –Ursynów 
m.st. Warszawy 
Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa 
reprezentowanym przez: 
Panią Alicję Sujkowską-Szkup - Dyrektora DBFO-Ursynów, działającą na podstawie Pełnomocnictwa 
Prezydenta M.st. Warszawy z dnia 30.01.2012 r. Nr GP –IX.0052.473.2012 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 
................................ 
NIP ..................., REGON ........................... 
działającą w ..........................................: 
................................... – ....................................... – ................................., wpisanej do ......................, . 
 
 
zwaną dalej „Wykonawcą”  
zawarta zostaje umowa następującej treści: 

I. PRZEDMIOT UMOWY 

§1 
Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, dostarczyć oraz zmontować meble biurowe 
w ilości i opisie zamówienia zgodnym z załącznikiem Nr ..., który jest integralną częścią umowy o łącznej 
wartości i cenach określonych w ofercie Wykonawcy z dnia .........2016 r. stanowiącej załącznik Nr .. i ... do 
niniejszej umowy, na zasadach i warunkach określonych w dalszych postanowieniach umowy. 
 
 
II.TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY     

§2 
Dostawa mebli zrealizowana będzie w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 
§3 

1. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest siedziba Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Ursynów 
m.st. Warszawy przy al. KEN 61 w Warszawie. 

2. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.  

III.WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
§4 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie całkowite wskazane w ofercie z dnia .... ... 2016 r. w wysokości ................ zł brutto, 
(słownie: ................ ........... zł).  

2. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie całkowite Wykonawcy uwzględnia wszelkie koszty związane 
z prawidłową realizacją Umowy, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę.  

3. Płatność za przedmiot umowy będzie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, 
w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu tych dokumentów, przelewem z rachunku 
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.  

4. „ Fakturę zakupu należy wystawić z następującymi danymi: 
 Nabywca: 

 „Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481” 

 Odbiorca faktury VAT: „Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Ursynów M. St. Warszawy, Al.  KEN 

 61, 02-777 Warszawa” 

5. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie Protokół Odbioru, którego kopia będzie 
stanowić jej załącznik. W fakturze należy wskazać numer Umowy.  

 



6. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na 
osoby trzecie bez zgody drugiej strony. 

 
§5 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w realizacji niniejszego zamówienia oraz, że 

posiada dostatecznie liczebny zespół wykwalifikowanych specjalistów, aby zrealizować zakres 
obowiązków określonych w Umowie.  

2. Wykonawca zapewnia, że Wyposażenie dostarczone Zamawiającemu będzie fabrycznie nowe, wolne 
od wad fizycznych oraz będzie zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami 
techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały stanowiące przedmiot umowy posiadają wymagane 
atesty jakościowe, certyfikaty dopuszczające wyroby do obrotu i używania i jako takie stanowią 
integralną część umowy. 

4. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu ich 
stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie nie później niż 2 dni po dokonaniu 
oględzin.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów 
na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i prawne 
rzeczy.  

6. Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji na okres wskazany w opisie przedmiotu 
zamówienia, jednak nie krótszy niż 24 miesiące. 

7. W razie stwierdzenia w czasie odbioru lub w okresie eksploatacji wad powstałych z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać, aby Wykonawca naprawił na koszt własny szkody 
poniesione przez Zamawiającego. Koszty związane z realizacją nowej sprzedaży ponosi w całości 
Wykonawca. 

 
 
 IV. KARY UMOWNE                                                

§ 6 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a/ w przypadku odstąpienia od umowy – wysokość 20% wynagrodzenia umownego brutto. 
b/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 
c/ za opóźnienie w dostawie określonego w umowie przedmiotu w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 
d/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uzupełniającego na zasadach ogólnych 
w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody. 

4. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, strony zobowiązują się do zapłaty 
ustawowych odsetek. 

 
 
V.ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 7 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi go pisemnie, iż 
wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań umownych. 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w całości lub w części, w razie zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy w całości lub w części, nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy zgodnie z art. 145 
ustawy Pzp;  



2. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w powyższym ust. 1 
w terminie do trzydziestu dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę 
odstąpienia.  

3. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem 
nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zawierać uzasadnienie i wskazanie podstaw 
prawnych jego zastosowania przez Zamawiającego. Odstąpienie od Umowy staje się skuteczne z 
chwilą doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu w sposób określony w postanowieniach 
Umowy.  

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od części Umowy, Strony, w terminie siedmiu dni roboczych od 
daty odstąpienia, sporządzą szczegółową pisemną inwentaryzację dotychczas zrealizowanych dostaw, 
według stanu na dzień skuteczności odstąpienia od Umowy.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania Umowy według decyzji Zamawiającego w całości 
lub w określonej przez Zamawiającego części za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy, a 
w szczególności:  

1) co najmniej 2 tygodniowa zwłoka w rozpoczęciu realizacji Umowy, liczoną od dnia zawarcia umowy;  
6. Rozwiązanie Umowy przez wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, powinno być dokonane w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Rozwiązanie Umowy w całości lub 
części staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie wypowiedzenia Umowy w sposób 
określony w postanowieniach Umowy.  

 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 8 
 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go 
dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w 
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. 
Nr 112 poz. 1198 z póź. Zmianami), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 
§ 9 

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na 
osobę trzecią. 

3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony będą się starały 
rozstrzygnąć w drodze negocjacji i porozumienia. 

4. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

 
§ 10 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a 
jeden Wykonawca. 
 
 
           Wykonawca                                                           Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


