
ZAŁĄCZNIK NR 6 PROJEKT  UMOWY 

UMOWA NR   … /Gd/2016 

W dniu ………………….……….………… 2016 r. w Gdańsku pomiędzy: 

Urzędem Statystycznym w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk,   

posiadającym NIP: 584-101-06-95 oraz REGON: 000331576, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

- Jerzego Auksztola   -   Dyrektora Urzędu,  

a 
............................................................................................................................................................................................................................ 

(nazwa, adres oraz nr KRS Wykonawcy lub nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) 

posiadającą (-cym) NIP .................................................................................... Regon ............................................................. 

zwaną (-ego)  w treści Umowy Wykonawcą,  reprezentowaną (-nym) przez: 

-..................................................................................................................................... 

- .................................................................................................................................... 

w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), 

zwanej dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa następującej treści:  

§ 1 

Przedmiotem Umowy jest dostawa: 

 - kawy mielonej MK Cafe Premium 250 g. w ilości 1080 szt., 

 - herbaty czarnej Lipton Yellow Label Tea, opak. 50 torebek w ilości 1088 szt. 

 

§ 2 

1. Dostawę należy zrealizować w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy do siedziby 

Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Danusi 4, w godzinach pracy Urzędu. 

2. Dostawa obejmuje transport, rozładunek oraz wniesienie przedmiotu umowy do 

pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy na co najmniej dzień przed 

dostawą. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością i udziela 

Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że towar jest pełnowartościowy, spełnia wszystkie wymogi sanitarne. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości: 

 Kwota netto:  ........................................................... złotych .............................. groszy, 

(słownie: ..............................................................................................................................) 

  



  Podatek VAT:  ....................................................... złotych .............................. groszy, 

(słownie: ..............................................................................................................................) 

 Kwota brutto:  .......................................................... złotych .............................. groszy, 

 (słownie: ........................................................................................................................) 

 zgodnie z formularzem ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę, stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane 

z wykonaniem zamówienia. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, 

w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy. 

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Odbioru ilościowo – jakościowego dostarczonego towaru dokonają przedstawiciele 

Zamawiającego: Pani Edyta Sztompka – pracownik Wydziału Badań Ankietowych oraz Pan 

Daniel Szreder – pracownik Wydziału Administracyjnego. 

2. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest Pan 

Jakub Jędrzejak – pracownik Wydziału Administracyjnego, tel. 58 76 83 112. 

3. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest 

............................ tel. ..................................... 

 

§ 6 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podwykonawcy, niż 

wymienionemu w Wykazie podwykonawców, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część zamówienia, 

którą wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

3. Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców. 

 

§ 7 

Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi  

od Wykonawcy Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin 

wykonania zamówienia. 

 

§ 8 

1. Jeżeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienależyty Zamawiający może potrącić       

do 10% wartości wynagrodzenia. 

2. Jeżeli w wyniku nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający poniesie szkodę, może 

żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego.  

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 



 

§ 10 

Załączniki do Umowy, będące jej integralną częścią: 

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

- Załącznik nr 2 – Wykaz podwykonawców. 

 

 

 

ZAMAWIAJACY        WYKONAWCA 

 

 

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

 

 


