
UMOWA nr WAW-WA.2720.34.2020 

zawarta dnia …………………….2020 r. w Warszawie pomiędzy: 

(oznaczenie stron) 
 
o treści następującej: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa: 
1) 65 555 sztuk maseczek jednorazowych pakowanych w opakowania indywidualne/ 

pakowanych po 5 sztuk (w zależności od wyboru Wykonawcy) 
2) 7 330 szt. żeli do dezynfekcji rąk o pojemności ……… ml. 

2. Dostawa będzie realizowana według rozdzielnika dostarczonego przez Zamawiającego do 315 
punktów adresowych na terenie województwa mazowieckiego wskazanych w załączniku Nr 1 
do umowy. 

3. Koszt transportu towarów obciąża Wykonawcę. 
4. Dostarczony towar będący przedmiotem Umowy będzie nowy, nieużywany i dopuszczony 

do obrotu w Polsce. 

§ 2 

1. Towar zostanie dostarczony do dnia ………….. 2020 roku w ilościach i na adresy wskazane 
w załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy, w godzinach urzędowania odbiorców. 

2. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przedstawienia dowodów dostawy towaru do miejsc wskazanych 
w ust. 1. W przypadku dostawy osobistej za datę dostawy przyjmuje się datę dostarczenia towaru 
do adresata, a w przypadku korzystania z usług firm spedycyjnych za termin dostawy przyjmuje 
się datę nadania przesyłki. 

§ 3 

1. Strony ustalają cenę towaru na łączną kwotę …………………. zł (słownie: 
………………………………………….) w tym podatek VAT w wysokości …………………….%, przy zachowaniu 
cen jednostkowych z uwzględnieniem kosztów dostawy: 

1) za jedną sztukę maseczki ochronnej w wysokości …….. zł brutto, 
2) za jedną sztukę żelu do dezynfekcji rąk w wysokości …….. zł brutto, 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty prawidłowo wystawionej 
faktury VAT wraz z potwierdzeniami dostarczenia przesyłek do adresatów. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.  

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 4 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 2 p. 1, Zamawiający 
ma prawo: 
1) naliczyć karę umowną za każdy pełny dzień zwłoki w realizacji zamówienia w wysokości 0,1% 

nie zrealizowanej części umowy, przez pierwsze 4 dni i wysokości 0,5% za każdy następny 
dzień. Kara umowna nie może przekraczać 10% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 
umowy.  

2) odstąpić od umowy, jeśli zwłoka w realizacji zamówienia przekracza 14 dni. 
2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub Zamawiający odstąpi od umowy z winy 

Wykonawcy, zostanie on obciążony karą umowną wynoszącą 10% wartości umowy określonej 
w § 3 ust. 1 umowy.  

3. Kary umowne określone w ust. 1 p.1) i ust 2 nie sumują się.  
4. Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. 

 



§ 5 

1. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 
zobowiązań w ramach umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej. Niniejsze postanowienie dotyczy też 
naliczania kar mownych. 

2. Termin „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie 
występujące po zawarciu umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę jej 
obowiązków, w szczególności takie jak katastrofy naturalne, epidemie, wojny, ataki 
terrorystyczne, strajki. 

3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie 
zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, której dotyczą 
okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 5 dni kalendarzowych 
od daty zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę 
i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwie 
osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda 
ze Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań. 

4. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły 
Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna 
za wykonanie swoich zobowiązań. 

5. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości korzystania z regulacji zawartych w aktach 
prawnych powołanych na wypadek zaistnienia Siły Wyższej, odmiennie regulujących zakres praw 
i obowiązków Stron umowy na wypadek wystąpienia Siły Wyższej. 

§ 6 

Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady fizyczne i prawne towaru stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży rzeczy. 

§ 7 

Prawa i obowiązki stron niniejszej Umowy nie mogą być zbywane ani przenoszone na osoby trzecie 
bez zgody drugiej ze stron wyrażonej na piśmie. 

§ 8 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

§ 9 

1. Wszelkie doręczenia związane z wykonaniem niniejszej Umowy dokonywane będą na adresy 
stron wypisane w komparycji. 

2. Strony zobowiązują się pisemnie informować o wszelkich zmianach danych adresowych.  
W razie zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana na adres zgodnie z ust. 1 będzie 
traktowana, jako skutecznie doręczona. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
  



§ 11 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część umowy. Załącznikami są: 
1) Oferta Wykonawcy. 
2) Rozdzielnik. 

§ 12 

1. Niniejsza Umowa stanowi całość uzgodnień pomiędzy stronami. 
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za nieważne lub prawnie 

wadliwe, pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym 
przez prawo. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 
ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 


