
WFOŚiGW w Warszawie 

Postępowanie nr ZP-5/2013 

 
Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA  Nr………. 

                                                (wzór) 

zawarta w dniu………………..2013 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  

z siedzibą przy ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, zwanym w dalszej części Umowy 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

………………………..– ………………………….. 

a 

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

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez  

……………………………………………………………………………………. 

 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w ramach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, w trybie przetargu 

nieograniczonego. 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: „Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego dla 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do końca 

2013 roku” zgodnie z opisem i na zasadach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz w Ofercie Wykonawcy. 

2. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  

w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

§ 2 

Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu przedmiot zamówienia o którym mowa w § 1 

sukcesywnie do końca 2013 r., w terminie do 3 dni roboczych od chwili złożenia przez 

Zamawiającego zamówienia cząstkowego e-mailem lub faksem, własnym transportem, zapewniając 

wyładunek we wskazane miejsce i na własny koszt. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu Umowy  

i bierze za to pełną odpowiedzialność. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie osób trzecich, którymi posługuje się przy 

wykonaniu przedmiotu Umowy. 

 

                                                                   § 4                                                        

Odbiór każdej części dostawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (załącznik nr 1 do 

Umowy) spisanego w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
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§ 5 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy za cenę ustaloną w wyniku przetargu w kwocie netto: 

.………. zł (słownie: ………………..zł) powiększonej o należyty podatek VAT w wysokości 

….%, co daje łącznie kwotę brutto: ………… (słownie: ……………………………………..). 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie za dostawy nastąpi na podstawie faktur za dostarczoną  

przez Wykonawcę i odebraną przez Zamawiającego część dostawy stanowiące iloczyn ceny 

………. zł netto powiększoną o należyty podatek VAT w wysokości …. % za jedną ryzę papieru 

ksero formatu A4 oraz liczby zakupionych ryz papieru kserograficznego w danej części dostawy. 

3. Zapłata ceny nastąpi przelewem po wykonaniu części dostawy w terminie do 14 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur na Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa,  

NIP: 525-20-88-391. 

4. Wykonawca wystawi odrębnie fakturę za dostawę 60 ryz papieru kserograficznego, którego 

zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

5. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może dokonać przelewu na rzecz osoby trzeciej 

wierzytelności przysługujących od Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

7. Podstawę do wystawienia faktur za wykonanie każdej części dostawy przedmiotu Umowy 

stanowi protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 4. 

 

§ 6 

1. W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W razie opóźnienia Wykonawcy w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego wad przedmiotu 

Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1,0 % ceny brutto, o której mowa w § 5 

ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy 

przekroczy o 5 dni termin określony w § 2 ust. 1. W takim przypadku Zamawiającemu 

przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% ceny brutto 

określonej w § 5 ust. 1. 

4. Zgłoszone przez Zamawiającego wady przedmiotu Umowy zostaną usunięte w terminie 7 dni lub 

w terminie wyznaczonym w tym celu Wykonawcy w zawiadomieniu o stwierdzeniu wad, nie 

krótszym niż 7 i nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

5. O ile Zamawiający nie zawiadomi Wykonawcy w terminie określonym w ust. 4 o przyjęciu lub 

nie przyjęciu przedmiotu Umowy albo o uzależnieniu przyjęcia przedmiotu Umowy od 

dokonania określonych zmian, przyjmuje się, że Zamawiający przyjął przedmiot Umowy bez 

zastrzeżeń. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych. 

 

§ 7 

Wszelkie uzgodnienia, informacje, wnioski i inne dokumenty, których konieczność bądź obowiązek 

złożenia wynika z niniejszej Umowy powinny być sporządzane pisemnie i będą uważane za 

skutecznie doręczone przy zachowaniu jednej z poniższych form: 
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1) bezpośredniego doręczenia osobie odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym po stronie 

Wykonawcy; 

2) listu poleconego lub poczty kurierskiej kierowanej na adres: 

           a) dla Zamawiającego – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa 

           b) dla Wykonawcy – …………………………………………….. 

      3) faksu lub poczty elektronicznej potwierdzonej w formie pisemnej przez stronę wysyłającą   

kierowanej na adres: 

           a) dla Zamawiającego: 

           faks: (22) 853 53 02, e-mail: azdrojewski@wfosigw.pl  

            b) dla Wykonawcy: 

           faks: …………………., email: ……………………………….. 

 

§ 8 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygały sądy powszechne  

z siedzibą właściwą miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

§ 11 

Integralną część Umowy stanowią: 

Załącznik nr 1 – Protokoły zdawczo – odbiorcze 

Załącznik nr 2 – Kserokopia oferty wykonawcy 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do Umowy  

Nr WFOŚiGW/WO/…/2013 

 

 

 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY 

 

 

Spisany w dniu …............................... 

Dotyczy Umowy Nr WFOŚiGW/WO/…./2013 z dnia ……………………….. 

Przyjmujący: 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Zdający: 

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

(nazwa i adres firmy) 

 

Część zamówienia według w/w Umowy została wykonana zgodnie / niezgodnie* z postanowieniami  

w niej zawartymi. 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

ZDAJĄCY          PRZYJMUJĄCY 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


