WZÓR
UMOWA NR 240/3/2017
W dniu .............................. w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez:
Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych UW – prof. dr hab. Jana Jakuba Michałka
a firmą
....................................................................................................................................................
będącą płatnikiem VAT, NIP: …… , REGON: …., zwaną dalej Sprzedawcą, działającą na
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ................... pod
nr ...................., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego Nr 240/3/2017 na „Dostarczenie danych o preferencjach mieszkańców
Warszawy na temat reklamy zewnętrznej w drodze realizacji badania sondażowego” dla
Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność i dostarczyć dane
określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące przekazanych danych zostały określone w
specyfikacji – opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymagane dane w terminie : 30 dni od daty
podpisania umowy.
§3
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu Umowy na warunkach określonych w niniejszej Umowie, z
należytą starannością uwzględniającą zawodowy charakter swojej działalności oraz
zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr
2,
2) współdziałanie z Kupującym przy wykonywaniu niniejszej Umowy w taki sposób, aby
wszelkie jej postanowienia zostały zrealizowane w sposób należyty,
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3) udzielenie wszelkich wyjaśnień dotyczących sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
§4
Do obowiązków Kupującego należy:
1) zapewnienia nadzoru formalnego nad realizacją przedmiotu umowy,
2) dokonanie odbioru końcowego, w formie pisemnego protokołu odbioru, dostarczonych
danych, najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) dni od daty pisemnej informacji Sprzedawcy o
wykonaniu przedmiotu umowy,
3) odebranie

od

Wykonawcy

przedmiotu

zamówienia

oraz

pełnej

dokumentacji

przeprowadzonego badania (m.in. struktura próby, liczba i przyczyny odmów udziału)
4) terminowa zapłata za przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami § 5 i § 6
niniejszej umowy.
§5
1. Kupujący zapłaci Wykonawcy cenę zawierającą podatek VAT określoną w
formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy w wysokości
……………zł

(słownie:

zł……………………………………………………………………………./100)

w

tym : cena netto: …………zł (słownie:………………………………….zł……/100 ).
Należny

podatek

VAT:

23%,

tj.………….zł.

(słownie:

……………………………….zł ……/100) po zakończeniu badania.
2. Cena obejmuje również koszty i opłaty związane z dostarczeniem przedmiotu
zamówienia, nośnikami oraz dokumentacją niezbędną do dalszego wykorzystania
przedmiotu zamówienia.
§6
1. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Kupującego na
rachunek Sprzedawcy nr............................................................., po doręczeniu prawidłowo
wystawionej faktury z załączonymi odpowiednimi dokumentami określonymi w § 4 pkt. 2
niniejszej umowy, potwierdzonymi przez przedstawiciela Kupującego
2. Kupujący realizuje fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia
rachunku bankowego Kupującego kwotą płatności.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie Kupujący zapłaci Wykonawcy odsetki w ustawowej
wysokości.
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5. Wykonawca bez zgody Kupującego nie może przenieść wierzytelności wynikających z tej
umowy na osoby trzecie oraz dokonywać potrąceń
§7
1. Prawo dysponowania przekazanymi danymi pozostaje przy Kupującym. Jednocześnie
Wykonawca zobowiązuje się do nieupowszechniania wyników badań.,
2. Wykonawca nie może powierzyć realizacji zamówienia objętego niniejszą umową innym
osobom bez zgody Kupującego, z wyjątkiem podmiotów stale współpracujących z
Wykonawcą.
§8
Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem nieważności.
§9
Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku gdy:
1. wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne,
układowe lub egzekucyjne,
2. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
stosownie do postanowień art. 145 ustawa – Prawo zamówień publicznych.
§ 10
Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Kupujący bez uzasadnionej na
piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru dostarczonych danych,
§ 11
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary
umowne.
2. Wykonawca zapłaci Kupującemu kary umowne:
1) za zwłokę w terminowym realizowaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % ceny
określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10%
ceny określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
3) suma kar za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy nie może przekroczyć 10% ceny
określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Kupujący zapłaci Wykonawcy kary umowne:
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1) za nieodebranie przedmiotu umowy – w wysokości w wysokości 0,5 % ceny
określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Kupującego w wysokości 10%
ceny określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w
art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Należność z tytułu kar umownych Kupujący potrąci z należności Wykonawcy.
5. Strony

zastrzegają

sobie

prawo

dochodzenia

odszkodowania

uzupełniającego

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 12
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych,
znaków ochronnych itp. odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń,
technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy.
§ 13
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Kupującego,
jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie które
dokonano wyboru Sprzedawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 14
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe
dla miejsca siedziby Kupującego.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 16
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
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