Załącznik Nr 1
UMOWA
zawarta w Warszawie w dniu ……………………. pomiędzy Zamawiającym
Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, z siedzibą w
Warszawie ul. Szczęśliwicka 40, reprezentowaną przez:
mgr Macieja Gajewskiego - Kanclerza APS
a Wykonawcą:
………………………………………………………………………………….
z siedzibą w:
………………………………………………..
NIP : ………………….. Regon:…………………………….
zarejestrowanym w ……………………………… pod nr: ………………..
reprezentowanym przez:
…………………………………………….
§1
1. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Wykonawca w okresie
od podpisania umowy do 31 stycznia 2021 roku dostarczy Zamawiającemu
własnym staraniem i na własny koszt artykuły biurowe określone w ofercie
załączonej do niniejszej umowy (załącznik nr 2 – formularz cenowy).
2. Terminy i wielkość każdej partii dostawy strony ustalają w sposób
następujący:
1) Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie rodzaj i ilość
asortymentu danej partii towaru,
2) zamówiona partia towaru winna być dostarczona przez Wykonawcę do
magazynu Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze
od dnia złożenia zamówienia,
3) dostawy będą realizowane w godzinach od 9.00 do 13.00 do magazynu
Zamawiającego Warszawa ul. Szczęśliwicka 40,
4) każda dostawa zawierać będzie asortyment w ilościach określonych w
zamówieniu,
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania całego asortymentu
określonego w ofercie, o czym poinformuje Wykonawcę najpóźniej do
końca grudnia 2020r.
§2
1. Przez cały czas trwania umowy strony wiąże cena podana przez Wykonawcę
w ofercie z dnia podpisania umowy stanowiącej integralną część niniejszej
umowy.
2. Cena sprzedaży jest ceną loco magazyn Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest zgodne
ze złożoną ofertą (formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy) i wynosi łącznie ………………….. (słownie:
……………………………………….zł.) netto, plus należny podatek VAT w
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wysokości 23 % tj. …………. zł.
(słownie:…………………………………………………………..zł.)
co stanowi łącznie kwotę brutto …………………….. zł
(słownie: …………………………………………….zł.)
Rozliczenie między stronami będzie następować na podstawie faktur
wystawianych przez Wykonawcę za dostarczenie każdej partii asortymentu.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione będzie od faktycznie
dokonanych dostaw.
§3
Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę sprzedaży przelewem w terminie 14
dni od daty doręczenia faktury za każdą z dostarczonych partii asortymentu.
W razie zwłoki w zapłacie Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.

§4
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach
określonych w dziale II tytułu XI księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego.
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§5
W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów i wielkości
dostaw określonych w §1 ust.2 Zamawiającemu przysługują kary umowne w
wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonej w terminie partii towaru za
każdy dzień zwłoki.
Za wady stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonej partii towaru
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10%
wartości netto towaru dostarczonego z wadami, jeżeli Zamawiający nie
skorzysta z instytucji rękojmi, wg własnego wyboru.
Za zwłokę w dostarczeniu towaru wolnego od wad zamiast wadliwego albo
w przypadku zwłoki w usunięciu wad – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
kary w wysokości 0,2% wartości netto towaru dostarczonego z wadami – za
każdy dzień zwłoki.
Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania
przewyższającego kary umowne.

§6
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy za uprzednim miesięcznym
wypowiedzeniem tylko w razie zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie
wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy.
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§7
1. W razie powstania między stronami sporu związanego z wykonaniem
niniejszej umowy Zamawiający obowiązany jest wyczerpać drogę
postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Wykonawcy.
2. Wykonawca obowiązany jest ustosunkować się w ciągu 14 dni od
otrzymania reklamacji do roszczeń Zamawiającego.
3. Po upływie terminu określonego w ust.2, gdy Wykonawca nie uzna roszczeń
Zamawiającego lub nie udzieli odpowiedzi na reklamację Zamawiający może
wystąpić z roszczeniem do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§8
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla każdej z umawiających się stron.
Załącznik:
Formularz cenowy z oferty wykonawcy z dnia ………………… r.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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