
 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

Projektowane postanowienia umowne 
(oznaczenie stron) 

została zawarta umowa o następującej treści: 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa źródeł światła (świetlówek LED i opraw) wraz z ich wymianą oraz 
adaptacja do nowych źródeł światła istniejących opraw, zamontowanych w budynkach użytkowanych 
przez Urząd Statystyczny w Warszawie: 

 Siedziba Urzędu, ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; 
 O/Ciechanów, ul. Nadrzeczna 1, Ciechanów; 
 O/Ostrołęka, ul. Insurekcyjna 3, Ostrołęka. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w opisie przedmiotu zamówienia w Zapytaniu 
ofertowym. 

§ 2 
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 21 dni od daty podpisania umowy, ale nie później 

niż do 28 grudnia 2022 r. 
2. Termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca 

dostarczy protokoły potwierdzające wykonanie dostaw z robotami adaptacyjnymi w poszczególnych 
lokalizacjach.  

§ 3.  
1. Za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (Umowy) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

w kwocie ………………… zł (słownie: …………………………………………….). 
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT.  
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy, 

Wykonawcy wskazany w fakturze, nie później jednak niż do 30 grudnia 2022 r. 
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
6. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu 

odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
7. Wszelkie należności wynikające z Umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji wierzytelności (w tym 

również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 
§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w siedzibach Zamawiającego, wskazanych 
w § 1 ust.1 umowy. 

2. Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość realizacji przedmiotu Umowy, z co najmniej 
jednodniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wymiana źródeł światła zostanie zrealizowana w dzień powszedni, co do zasady, w godzinach od 8:00 
do 15:00, jednakże za zgodą stron termin ten może być modyfikowany. Zmiana pory wymiany nie 
wymaga aneksowania Umowy. 

4. Przez realizację przedmiotu Umowy rozumie się dostawę źródeł światła, transport, rozładunek, 
wymianę źródeł światła oraz adaptacje opraw oświetleniowych w pomieszczeniach wskazanych przez 
przedstawicieli Zamawiającego – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy zmagazynowanie zdemontowanych świetlówek, z podziałem na 
sprawne i niesprawne, w miejscach wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego. Świetlówki po 
demontażu winny być zabezpieczone przed stłuczeniem. 

§ 5. 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których 

wykonanie powierzył podwykonawcom. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu informacji zawierających dane 

identyfikujące podwykonawców. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń 

finansowych z podwykonawcami. 
4. Realizacja przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za działania 
i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

§ 6. 
1. Wykonawca odpowiada za wady ujawnione w dostarczonym przedmiocie Umowy, ponosi z tego tytułu 

wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony wyrób: 
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1) stanowi własność osoby trzeciej albo, jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej; 
2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie 

ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego albo, jeżeli dostarczono go w stanie 
niezupełnym. 

2. Wykonawca udzieli zamawiającemu na dostarczany przedmiot Umowy gwarancji na okres 24 miesięcy 
oraz 12 miesięcy na roboty adaptacyjne opraw, licząc od dnia wystawienia faktury oraz zapewni 
wymianę wadliwego przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad. 

3. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów niezależnie 
od uprawnień wynikających z rękojmi. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo 
upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. 

4. Wymiany przedmiotu Umowy Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby cena uległa zmianie. 
§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną wynoszącą 0,1% wartości 
brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeżeli nie 
zostanie zrealizowany w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej Umowy. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach 
ogólnych odszkodowania uzupełniającego. 

4. Kary umowne będą mogły być potrącane z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 
na podstawie noty obciążeniowej. 

§ 8. 
1. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych 

ustawą - Prawo zamówień publicznych.  
2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje zobowiązań 

wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie; 
2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub 

znacznej jego części, a także złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 
3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji. 
3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz 

z podaniem szczegółowego uzasadnienia. 
4. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy 

sporządzi, przy udziale Zamawiającego, protokół zrealizowanego zakresu przedmiotu umowy, który 
stanowić będzie podstawę rozliczeń.  

§ 9. 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej 
działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego i ugodowego oraz o zmianie adresu 
siedziby firmy, w okresach: obowiązywania Umowy, gwarancji i rękojmi oraz niezakończonych rozliczeń 
umownych, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji kierowanej na ostatni adres podany przez 
Wykonawcę. 

§ 10.  
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

§ 11. 
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. 

§ 12. 
Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy. W przypadku, 
gdy którekolwiek z postanowień Umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, w jego miejsce stosuje 
się odpowiedni przepis prawa powszechnego. 

§ 13. 
Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 
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§ 14. 
Wszelkie załączniki stanowią integralną część Umowy. Załącznikami są: 
1) oferta Wykonawcy; 
2) zapytanie ofertowe. 

§ 15. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

Zamawiający Wykonawca 


