WZÓR
UMOWA NR DZP-362-111/2017/1,2,3
W dniu ………………………………………….. r. w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym,
posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowanym przez:
Z-cę Kanclerza ds. Ekonomicznych dr Artura Chełstowskiego
a
………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Sprzedawcą,
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta
umowa następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla
Domów Studenta, DPN, obiektów świadczących usługi hotelarskie HERA i SOKRATES, OW-K w Łukęcinie
oraz DPTiW w Kirach i Szeligówce Uniwersytetu Warszawskiego przez okres 2 lat, zwanych dalej jednostkami
UW, wyspecyfikowanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanych
dalej artykułami.
§2
Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania prac lub czynności objętych niniejszą umową, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dysponuje niezbędnymi kwalifikacjami
i doświadczeniem do pełnej realizacji przedmiotu umowy.
§3
Kupujący nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
Ustawy.
§4
1. Sprzedawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać artykuły dla jednostek UW objętych umową, po
uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem danej jednostki, od dnia podpisania umowy przez okres 2 lat lub do
wyczerpania kwoty, o której mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy.
2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć artykuły po cenach jednostkowych wymienionych w formularzu
cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3. Sprzedawca zobowiązuje się, że ceny artykułów, wymienionych w załączniku nr 2 do umowy,
w czasie realizacji umowy nie ulegną zwiększeniu z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 niniejszej umowy.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania zamówionych artykułów w terminie ………………………. dni
od momentu otrzymania zamówienia pod podany w zamówieniu adres jednostki UW. Dokładne terminy
realizacji dostaw artykułów będą uzgadniane bezpośrednio z kierownikami poszczególnych jednostek UW.
5. Pisemne zamówienia będą przekazywane faksem do Sprzedawcy, który potwierdzi na piśmie (faksem)
przyjęcie zamówienia. Zamówienia powinno być każdorazowo zatwierdzane przez kierownika BSSoc.
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§5
1. Artykuły będą dostarczane przez Sprzedawcę własnym transportem, na jego koszt i ryzyko, według
zamówienia Kupującego, zgodnie z załączonymi do umowy kartami produktu, stanowiącymi załącznik nr 3
do niniejszej umowy,

potwierdzającymi spełnianie postawionych przez Kupującego wymagań ujętych

w OPZ.
2. Jeżeli dzień wydania artykułów jest dniem wolnym od pracy, wydanie zostanie zrealizowane pierwszego dnia
roboczego następującego po wyznaczonym dniu wydania. Wraz z wydanymi artykułami Sprzedawca
przekazuje upoważnionemu pracownikowi fakturę za dostarczone artykuły.
3. Kupujący dokona sprawdzenia ilościowego i jakościowego artykułów. W przypadku dostarczenia artykułów
niezgodnie z zamówieniem powiadamia o tym fakcie Sprzedawcę, telefonicznie lub faksem.
4. Sprzedawca odpowiada za jakość dostarczonych artykułów. W przypadku dostarczenia artykułów nie
spełniających wymogów Kupującego, zobowiązany jest do ich wymiany na własny koszt w terminie 5 dni od
powzięcia o tym wiadomości.
5. Kupujący będzie miał prawo zgłaszania uwag dotyczących sprzedanych artykułów po odbiorze, nie później
jednak niż w terminie 7 dni od dostarczenia przez Sprzedawcę prawidłowo wystawionej faktury.
6. Kupujący w ramach kwoty umowy zastrzega sobie prawo do ilościowych zmian i asortymentu
wyszczególnionego w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
§6
1. Cenę za sprzedane i dostarczone artykuły ustala się w wysokości nie przekraczającej kwoty łącznej brutto
………………….. zł. ( słownie:) w tym podatek VAT w wysokości ……..% w kwocie ……………….. zł.
( słownie:…………………………………………………………………………………………).
Formularz oferty stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Płatności będą się odbywały na podstawie faktur wystawianych przez Sprzedawcę odrębnie dla każdego
zamówienia.
3. Jeżeli łączna wartość sprzedaży w ramach umowy osiągnie kwotę, o której mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy,
to umowa wygasa.
4. Sprzedawca bez pisemnej zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osoby trzecie oraz dokonywać potrąceń.
5. Kupujący zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty umowy o której mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
6. Wysokość wynagrodzenia należnego Sprzedawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku gdy Sprzedawca opiera
wynagrodzenie swoich pracowników na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca jest zobowiązany przedłożyć kalkulację oraz udowodnić Kupującemu, że zmiany wymienione
w ust. 6 pkt 2-3 będą wpływały na koszt wykonania zamówienia.
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§7
1.

Kupujący

będzie

przekazywał

należność

na

rachunek

bankowy

Sprzedawcy

nr

…………………………………………………………………….., w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury.
2.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

3.

W przypadku zwłoki w płatności stosuje się odsetki w ustawowej wysokości.
§8

Ostatniego dnia każdego miesiąca Sprzedawca sporządzi zestawienie wystawionych w danym miesiącu faktur
i załączy do niego kserokopie przesłanych w danym miesiącu przez jednostki UW zamówień sprzedaży,
przekazując je jednostce kontrolującej realizację umowy po stronie Kupującego – Biuro Spraw Socjalnych UW.
§9
1.

Sprzedawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej, co
stanowi kwotę ……………………………………………….. zł (słownie:).

2.

Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: ................................ .
Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej
umowy.

3.

Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Kupującego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zamówienia.

4.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje w trybie art. 151 ustawy - Prawo zamówień
publicznych.
§ 10

Sprzedawca udziela gwarancji i rękojmi na dostarczane przez siebie artykuły na okres 12 miesięcy od daty ich
odbioru.
§ 11
1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca
w wysokości 10% ceny ofertowej, o którym mowa w § 6 ust.1 niniejszej umowy,
2) za zwłokę w dostarczeniu artykułów w wysokości 2% wartości konkretnego zamówienia za każdy dzień
zwłoki,
3) w przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 5 ust. 4 w wysokości 100% wartości artykułów
niespełniających wymogów Kupującego.
2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Kupujący, w wysokości 10% szacunkowej wartości zamówienia, o której mowa
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższa
wysokość kar umownych.
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§ 12
1.

Niniejsza umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania
kwoty określonej w § 6 pkt. 1.

2.

Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego terminu
wypowiedzenia.

3.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz w przypadku, gdy w trakcie trwania umowy
Sprzedawca ogłosi upadłość, wszczęte zostanie w stosunku do Sprzedawcy postępowanie likwidacyjne,
układowe lub egzekucyjne, Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

4.

W razie stwierdzenia rażącego uchybienia w wykonaniu usług Kupujący ma prawo rozwiązać umowę bez
wypowiedzenia.
§ 13

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Kupujący może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku
Sprzedawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za wykonaną część umowy.
§ 14
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 16
1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

2.

Kupujący dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane
z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność:
1)

zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2)

zmiany danych identyfikacyjnych Sprzedawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek
bankowy),

3)

zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy;
§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
KUPUJĄCY
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