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U M O W A  nr ……. /2017 

 

zawarta w dniu ………października 2017 r. w Warszawie 

 

pomiędzy:  

Skarbem Państwa-Izbą Administracji Skarbowej w Warszawie, z siedzibą 01-513 Warszawa, 

ul. Felińskiego 2B, NIP 525-100-72-78, REGON 001021100,  

reprezentowaną przez: 

 

Marię Pierzchała-Bandolet – Zastępcę Dyrektora Izby Administracji Skarbowej  

w Warszawie 

 

zwaną w dalszej części umowy  „Zamawiającym” 

a  

…………………………………………………….    

reprezentowaną przez:  

……………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy  „Wykonawcą” 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie 

zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej Ustawą, zawarto umowę o 

następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa pojemników do selektywnej segregacji odpadów  dla 

Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz podległych jednostek w następującej ilości: 

1) pojemniki na sztuki wyposażone w uchylną kolorową pokrywę: 

a) o pojemności 12 litrów:  

    10 szt. - kolor żółty 

    5 szt. – kolor niebieski, 

b) o pojemności 28 litrów: 

   16 szt. – kolor brązowy 

   1 szt. – kolor zielony, 
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c) o pojemności 45 litrów: 

    21szt. – kolor niebieski 

    11 szt. - kolor zielony 

    12 szt. – kolor żółty 

    23 szt. - kolor brązowy 

    15 szt. - kolor szary; 

 

2) pojemniki posiadające kolorową pokrywą z otworem o pojemności 50 litrów: 

9 szt. – kolor brązowy 

9 szt. – kolor szary; 

 

3) pojemniki w zestawach po 5 szt. wyposażone w kolorową uchylną pokrywę: 

a) o pojemności 12 litrów  

    15 zestawów, 

b) o pojemności 28 litrów 

    153 zestawy, 

c) o pojemności 45 litrów 

    120 zestawów. 

   § 2       

Integralną częścią składową niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia 

………………………. 

  § 3 

 

1. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana nie później niż do dnia 27             

    listopada 2017 r. 

2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy jest podpisany bez zastrzeżeń protokół     

    odbioru przedmiotu umowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

3. W przypadku niezgodności pojemników do selektywnej segregacji odpadów  

    z zamówieniem Wykonawcy, Zamawiający odmówi odbioru dostawy  

    a czynność sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy zostanie zawieszona do   

     czasu dostarczenia pojemników zgodnych z zamówieniem, w terminie 14 dni od    

     stwierdzenia   niezgodności.  
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4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego: wad, usterek lub nieodpowiedniej    

    jakości dostarczanych pojemników, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany  

   w ciągu 5 dni od daty telefonicznego powiadomienia. Zawiadomienie telefoniczne zostanie       

   niezwłocznie potwierdzone na piśmie przez Zamawiającego. 

§ 4 

1. Zamawiający ustanawia do kontaktów z Wykonawcą: 

Panią Emilię Leja tel. : 22 56 18 332, e-mail: emilia.leja@mz.mofnet.gov.pl 

2. Wykonawca ustanawia do kontaktu z Zamawiającym: 

………………………………………………………………………………………………. 

 

§ 5 

1. Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi …………….. złotych brutto (słownie 

………………………..złotych brutto). 

2. Wszelkie płatności w ramach niniejszej umowy Zamawiający dokonywać będzie na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na konto wskazane  

w fakturze Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. 

3.  Podstawą  wystawienia faktury będzie protokół podpisany bez zastrzeżeń przez 

upoważnionych przedstawicieli stron umowy stanowiący załącznik do faktury. 

4. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z tytułu 

zrealizowanej umowy na osobę trzecią. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) za niewykonanie przedmiotu  umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność    

Wykonawca – w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy;  

2)  za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartość brutto przedmiotu zamówienia 

za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

mailto:emilia.leja@mz.mofnet.gov.pl
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3) za przekroczenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 4 Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości brutto przedmiotu umowy za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Kary umowne powinny być zapłacone w terminie 14 dni od daty wystąpienia 

Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego w wysokości 

przekraczającej kary umowne wynikające z niniejszej umowy.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy. 

§ 7 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy przed upływem terminu wykonania umowy  

    w następujących przypadkach: 

 

 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie    

       leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia     

       umowy, w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  

       z tytułu wykonania części umowy; 

 2) zajęcia majątku Wykonawcy skutkującego brakiem możliwości realizacji przedmiotu     

  zamówienia; 

 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny i nie może być    

    dokonane później, niż w terminie 10 dni od powzięcia informacji o okolicznościach    

    uzasadniających odstąpienie, wymienionych w ust. 1. 

 

3.W razie niewykonania dostawy Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem  

   natychmiastowym. Zapisy ust. 1 pkt 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  
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§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem 

nieważności. 

§ 10 

Wszelkie spory na tle niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.   

§ 11 

Niniejszą umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

     ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA 

 

 

 

 


