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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 

PROJEKT    UMOWY 

 

  
Umowa nr…… 

 
Dnia  ………………..……………….. w Warszawie, na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy:   
pomiędzy  
Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy-Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie ul. 
Koszykowa 26/28, NIP 526 12 87 150, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Dyrektora Biblioteki -  Michała Strąka 
Główną Księgową - Urszulę Adamską 
z jednej strony, 
a  
z siedzibą w   NIP      KRS:   ,  reprezentowanym przez:  
…………………………………………….. 
zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą 
 
W wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego na podstawie “Regulaminu udzielania zamówień o wartości 
nieprzekraczającej progu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych”, wprowadzonego przez 
Dyrektora Biblioteki Zarządzeniem nr 22/2013 z dnia 27.08.2013 r., została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§1. 

1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywne dostarczanie dla pracowników Biblioteki średniozmineralizowanej 
niegazowanej oraz gazowanej wody mineralnej w butelkach typu PET o pojemności 1,5 litra oraz 0,5 litra.  

2. Dostawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot niniejszej Umowy zgodnie ze złożoną Ofertą oraz wymaganiami 
zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.  

3. Przedmiot umowy realizowany będzie przez Dostawcę jego siłami i sprzętem, przy użyciu własnych narzędzi i 
materiałów, których koszt wliczony został w cenę usługi.  

4. Dostarczanie wody odbywać się będzie zgodnie z warunkami podanymi w Zapytaniu Ofertowym,  maksymalnie w 
ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia przesłanego przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem. 

5. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie podanej w Zapytaniu Ofertowym liczby butelek wody nie więcej niż o 10%. 
O zmniejszeniu Dostawca zostanie poinformowany z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Zmniejszenie 
zostanie uwzględnione w naliczeniu wysokości wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy.   

 
 

§2 
Terminy dostaw : od 8 czerwca 2015 r. do 1 grudnia 2015 r. zgodnie z wykazem podanym w załączniku do Zapytania 
Ofertowego. 

 
§3. 

1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy nie może przekroczyć kwoty brutto………… zł 
w tym ………...% podatku VAT, /słownie……………………………/ 

2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu Umowy, włącznie  
z kosztami własnymi Dostawcy, jak również jego podwykonawców.   
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3. Rozliczanie wynagrodzenia umownego odbywać się będzie na podstawie faktury VAT wystawionej po każdej 
wykonanej dostawie. 

4. Termin płatności faktury wynosi 14 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. 
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
6. Dostawca zobowiązuje się do niedokonywania cesji długów Zamawiającego, wynikających z realizacji 

przedmiotowej Umowy, na rzecz innych podmiotów. 
§4. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Dostawca naruszy w sposób istotny 
postanowienia niniejszej Umowy nie realizując terminowo swoich obowiązków umownych, wykonuje swe 
umowne obowiązki bez należytej staranności, w sposób zakwestionowany przez Zamawiającego i gdy mimo 
dodatkowego wezwania  do prawidłowej realizacji Umowy, Dostawca nie wykonuje swoich obowiązków zgodnie 
z postanowieniami Umowy i treścią wezwania.  

2. Za zwłokę w dostawie, licząc od terminu, o którym mowa w §1 ust. 4 niniejszej Umowy, Dostawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.  

3. Za odstąpienie od umowy  z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, zapłaci on  karę umowną w wysokości 20 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.  

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niedotrzymanie przez 
Dostawcę terminu wykonania przedmiotu Umowy nie będzie skutkowało naliczaniem przez Zamawiającego kar 
umownych jeżeli spowodowane będzie skutkiem działania siły wyższej. 

5. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Dostawcy, na co Dostawca 
niniejszym wyraża zgodę.  

§5. 
1. Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy i upoważnione do kontaktów: 

1) po stronie Dostawcy ……………………………………………………..  
2) po stronie Zamawiającego: ……………………………………………………. 

2. Każda ze Stron ma prawo udzielać upoważnień do występowania w jej imieniu także innym osobom, o czym 
powiadomi  drugą Stronę na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem.  

§6. 
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji  
lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku 
braku porozumienia w drodze negocjacji spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu miejscowo 
właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

§7. 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa właściwych dla przedmiotu Umowy.  
3. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym  egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                   DOSTAWCA                                                                                                                                         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


