
W dniu

UMOWA NR TAD/T/ projekt t2016

roku w warszawie pomigdzy Miastem Stolecznym warszawa,
Pl' Bankowy 315,00 - 950 Warszawa, NIP 525-22-48-4'81 w imieniu i narzecikt6rego dziala
TutzEd Dr6g Miejskich. ulica Chmielna 120, 00-801 Warszawa, powolanym uchwal4 Rady
Miasta Stolecznego warszawy z dnia 26 kwietnia 1993 r. m XLV tisgtgz w sprawie
utworzenia Zatz4du Dr6g Miejskich, dzialaj4cym na podstawie uchwaly Rady Miasta
Stolecznego Warszawy z dnia 29 maja 2008 mku nr XXXIV /1023/200g # sprawie statutu
zarzqdu Drr5g Miejskich, reprezentowane na podstawie pelnomocnictwa ff ....
z dnia .... ... przez..

zwanym dalej,,Zamawiaj 4cym",

KRS . REGON: NIP:
zwafiym dalej ..Wykonawc4"
zostala zawarta umowa nastgpuj4cej treSci:

$1
Zamawiaj4cy zleca, na podstawie rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zam6wienia
publicznego o wartoSci nie przekraczaj4ce.j r6wnowartoSci krvoty 30 000 EURO,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy w 2016 roku odzieZy roboczej i ochronnej
- ODZIEZL WIERZCHNIA - zgodnej z opisem przedmiotu zamowienia i formul arzem
cenowym stanowi4cym zal4cznik do umowy odpowiednio nr I i 2.

$2
l. Termin rozpoczqciarcalizacji umowy: po zawarciu umowy
2. Termin zakonczenia realizacji umowy: do 30.11.2016 r.

s3
1. Za prawrdlowe i terminowe wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

w wysokoSci:
NETTO zl:. ,.............. (slownie: .... ......)
PodatekVAT: .............o tj. ......... zl
BRUTTO zl: .......... (slownie: ..... ......)

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. I zawiera wszelkie koszty zwiqzane z realizacj4 zadaria,
w szczegolnoSci transport, rozladunek i polo2enie na wskazane miejsce w magazynie
Zarz4du Dr6 g Miej skich.

3. Rozliczenie zaprzedmiot umowy nast4pi na podstawie faktur czgSciowych obejmuj4cych
dan4 dostawg.

4. Fakturg naleiy wystawi6 na Miasto Stoleczne Warszawa, Pl. Bankorvy 3/5, 00 - 950
Warszawa, NIP 525-22-48-481, natomiast odbiorc4 faktury i platnikiem bgdzie
Zarz4d Dr6g Miejskich, ul. Chmielna 120,00 - 801 Warszawa.

5. PiatnoSi bgdzie realizowanaprzezZanqd Dr6g Miejskich w ci4gu 21 dni od daty zlohenia
prawidlowo wystawionej faktury VAT w kancelarii ZarzEdu Dr6g Miejskich na nizej
podany numer rachunku bankowego:

w Banku
6. Za termin realizacji faktury uznaje sig dzierl, w kt6rym Zamawrajqcy polecil swojemu

bankowi dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy.
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3.

Ceny okreSlone przez Wykonawcg w ofercie nie bgd4
przedmiotu zam6wienia i nie bgd4 podlegaly waloryzacji.'

zmieniane w toku realizacii

s4
Warunki dostawy:
1. Wykonawca zobotti4zuje sig do dostarczenia przedmiotu zam6wienia na wlasny koszt

iryzyko na adres: zarzqd Dr6g Miejskich, 03 - 194 warszawa, ul. Goldapska 7.
2. Wykonawca zape*vni transport i rozladunek na wskazane miejsce w magazynie ZanEdu

Dr6g Miejskich.
Dostawy bgdq tealizowane sukcesywnie na podstawie zgloszenia telefoniczn ego przez
Zamawiajqaego z l4-sto dniowym vtyprzedzeniem terminu dostawy, potwierdronrgo
pisemnie.
odzieL powinna byc dostarczona w indywidualnych opakowaniach.
Do kazdej sztuki odziezy musi by6 zal4czona informacja zawieraj4ca co najmniej nazwg
producenta, informacjg o skladzie tkaniny oraz spos6b konserwacji i prania (na
wszywkach).

6. Wykonawca zobor.vi4zuje sig do dostarczenia oryginalnej odzie2y z gwarancjami
producenta i wykonawcy - potwierdzonymi dokumentami gwarancyjnymi.

7, Wykonawca zobowi4zuje sig do usunigcia wszelkich wad objgtych gwarancj4 oraz
dokonania poprawek gdyby okazalo sig 2e wyr6b ich wymaga, w czasie nie dluZszym nrz
2l dni roboczych od chwili pisemnego zgloszenia. Zgloszenie zloaone po godzinie 1500 s4
traktowane jako zlo2one w nastgpnym dniu roboczym. W przypadku niemo2noSci
usunigcia wad Wykonawca zapewnia wymiang wadliwego towaru na nowy.

t.

$s

Gwarancja minimum 12 miesigcy od daty dostawy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiaj1cego za dostawg towaru, kt6ry jest
niezgodny z parametrami ustalonymi w obowi4zuj4cychnormach i przepisach.
OkolicznoSci wskazane w ust. 2 stanowi4 podstawg odst4pienia od Umowy przez
Zamawiajqcego z winy Wykonawcy.
Zanawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia iloSci i wartoSci zam6wieniai ztego
tytulu Wykonawcy nie przysluguj4 Zadne roszczenia wobec Zamawiaj4cego.

$6
ZamawiajEcy moze odst4pi6 od umowy, jeheli:

l) otwarto likwidacjg Wykonawcy;
2) wyst4pila istotna zmiana okolicznoSci powodujqca, 2e wykonanie umowy nie leZy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziet, w chwili zawarciaumowy.
W takim wypadku Wykonawca moze 2qda(, jedynie wynagrodzenia naleznego mu
ztliulu wykonania czg5ci Umowy.

3) Wykonawca opoZnia sig w wykonaniu umowy lub nienaleZycie wykonuje umowg bez

W znaczenia do datkowych term in6w,
4) N1czna wysokoSi naliczonych kar umownych osi4gnie wartoSrl 20o/o wartoSci brutto

umowy.
2. Zamawiaj4cy moze od umowy odst4pi6 w ci4gu 14 dni od dnia powzigcia wiadomoSci

o danej okolicznoS ci oraz naliczyc kary umowne z tego tytulu.

4.
5.

l.
,,

3.

4.
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l.
$7

Wykonawc a zaplaci Zamawiaj qcemu karg umown4:

1) za op62nienie w wykonaniu lub nienaleZytym wykonaniu umowy w wysokoSci 0,5Yo
ustalonego wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w $ 3 ust. I za kazdy
dzieh opoLnienia, licz4c od umownego terminu wykonania umowy, lecz nie wigcej niZ
20o/o v'rynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w $ 3 ust. 1.

2) za odst4pienie od umowy przez Zamawiaj4cego wskutek okolicznoSci, za kt6re
odpowiada Wykonawcalub za odst4pienie od umowy przez Wykonawc7 zprzyczyn,
za kt6re Zamawiaj4cy nie ponosi odpowiedzialnoSci - wysokoSe, L0% ustalonego
wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w $ 3 ust. 1 umowy.

Wykonawca vryraza zgodg na potr4cenie przez Zamawiaj1cego kar umownych
z przedlohonych faktur.
Roszczenie o zaplatg kar umownych z tytulu op62nienia, ustalonych za ktlzdy
rozpoczgty dzien op62nienia, staje sig w1'magalne:
zaprerwszy rozpoczgty dzien op62nienia - w tym dniu,
zakazdy nastgpny rczpoczgty dzieri op62nienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zaplata kar umownych nie ogranicza prawa kazdej ze stron do odszkodowania
uzupelniaj4cego na zasadach og6lnych.
Zamawiajqcy ma prawo kumulowania kar umownych naleZnych z ro2nych tytul6w.
Zamawiaj4cy ma prawo do naliczenia kar umownych niez,aleznie od wykonania prawa
odst4pienia od umowy.

$8

Zamawiaj4cy przewiduje w szczeg6lnoSci zmiany zawartej umowy dotyczEce
odpowiednio wartoSci zam6wienia lub terminu realizacji zam6wienia w przypadku
zaistnienia nastgpuj 4cych okolicznoSci :

1) ograniczenia $rodk6w budzetowychprzeznaczonych narealizacjg zam6wienia;

2) w razie koniecznoSci podjgcia dzialan zmierzaj4cych do ograniczenia skutk6w
zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zev,ngtrzne, kt6rego nie mo2na bylo
przewidziei z pewnoiciq, szczeg6lnie zagrulajqce bezpoSrednio Zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grolqce powstaniem szkody niewsp6lmiernie wigkszej niz spowodowana
dzialaniem lub zaniechaniem naruszaj 4cym dyscypling Srodk6w publicznych.

se
Wszelkie zmiany treSci umowy mog4 by6 dokonywane wyl4cznie w formie pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem niewa2noSci.
Wykonawca bez zgody Zamawial4cego nie skorzysta z prawa przeniesienia
wierzytelnoSci na osobg trzeci4.
W sprawach nie unormowanych niniejsz4 umow4 maj4 zastosowania przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Kodeksu postgpowania cywilnego.
Spory mog4ce wynikad z realizacji niniejszej umowy bgd4 rozstrzygane przez s4d
powszechny wlaSc ir,vy miej scowo dla siedzib y Zamawiaj4ce go.

Strony powinny d42y(, do ugodowego rozwiqzywania spor6w, w szczeg6lnoSci poprzez
zawezwanie do pr6by ugodowej okre5lonej przepisami art. 184 186 Kodeksu
postgpowania cywilnego.

7
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$10

Wykonawca oSwiadcza, i,n anarryjest mu fakt, i2 tre$i niniejszej umowy, aw szczeg6lnoSci
dotycz4ce dane identyfikuj4ce, przedmiot umowy i wysoko$6 wynagrodzeniq stanowiq
informacjg publicznq w rozumieniu art. I ust. I ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2001 r.
o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. po2.2058), kt6ra podlega udostgpnieniu
w trybie przedmiotowej ustawy.

$11

IntegralnE czgS6 umowy stanowi4:
l) Opis przedmiotu zam6wienia
2) Formularz cenowy

$12

Umowgsporzqdzonow3jednobrzmi4cychegzemplarzach- 2pozostaj4uZanawiajqcego,
I otrzynuje Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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