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Załqczni k n r,...,,l.,,...

UMCIWś Nr ...-,....,.

za\rańa w Warszawie dnia .......,,.,.ił,..r.i....rrt.......rir;r.r|..łi pomiędzy: Miastem §tołecznym Warszawa,
pl. Bankowy 3/5, §lar§zawa {S0.950}, NIP: 525ł2-48-481 ?§ranyrn dalej .,Kupującym"

Dyr.ektora .........;;il;i1.iili;;;l;;f.....

dzia}e$ącegonapodstawiep*łnomocnictwazrrak.....łii....i.r..!.....}}..:i:i:r.dł'.....

z dnia

(imię i ląrrvisko- adres,zanieszk&ią Fet§el, xl przypadku spólki cr:rilnej wynienić w .szystliich tl'spólnikółv}

prowadząepdch działalność gospodar*żą jako:.

(orłncgenię p,rzęclsisbiorcy, rniejs*o prortadmnia dtia}aln*ści gospodarceoj * siedaib,a; NIP, RE§ON)*

zwanym dalej .,Ęrzed*rrćąs, o następującej treści:

Zgodnie z art. 4 pkt 8 u§talyy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
ZÓtl.gOl zpoźn, zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów w/w u§tawy.

§l

?" Odbiorcą i płatnil(iem fbktury jest :

(łaewa pl aćórłk i oślłiató$ęj}

..).



§3
l. Preędmiot llmowy z§§tani€ dosiarczony Kupującemu w dniu do siedziby

Kuprliącego rłłasnym transpońęm, §przedawcy i na jtgo ko§et.

z. Prsedńioiumorvy zosf*nie dostarczoay Kupr$ącemu w oryginalnym opakowaniu wy,twÓrcy"

§4
1. Kupujący zobowiązany jest do zapłtry ceny preedmiotu urnowyo o którym mowa w § } w terminię 21 dni

od dnia otrrymania faktury.
2" Zapłata dokonana zostanie na rachunek bankowy §prąedaircy skazany rv fakturze.

3. 7,a'dzień zapłaty ulvażany będzie dzień obciązenia rachunku Kupującego.

§§
}:. §przedawea udziela pvarancji na sprzedany tówar na okręs ... nriesięcy od dnia sprzedażył

t§waru"
ż. W przypadku spr.zedaży towsru lvadliwego, Sprzedawca zobowiązany j*st do rvyn,liany na towar bez wad.

§,6
1. §przedawca zapłaci Kuprją§Bmu karę umowną:

a. w razię odstąpierriaprzez §puedaweę od niniejszej umo\ĄT z przyczyn leżących po stronie SprzedaWcy lub

odstąpienia płzez §przedawcę z prąy§zyn nie leżących po stronie Kupującego w wysokości 10%

b, r§ffi*ilY§i;ffiY§:i;§,§,11*J"l§Ęsunku do terminu dostawy _ rv rv.vsokości 0,02 7o

wyn*grodzenia brutto określonego rv § 2 ust. l Um*lł,y za każdy rozpocaęĘ deień opóŻnienia,

c. zapłata llat u:norlrxych nię wyłącza prawa do dochodzenia przez Kupującego odgzkodo'wania

d. §ffiT§: ffij,trXl§;T:*§JlŁ:*§u;*""" Miasto stołeczne r#arszawa potrącenia kar umowrrych

z należmego wynagrodaenia brutto.

§7
}. §preedawea ośłłiadcza, ż* xnany jest mu f§l$, iż trcść niniejszej unroty, a w szcaególności pr.aedn:iot

§ms§Ąl i wysokość tęnagrodzenia, stanowią irrformację publiczna w rozumieniu a*. l ust. } ustawyl z dn.

6 wrzcśnia 2SOłr. o dostępie do informacji publicznej (tj, Dz. U. 2014, poz. 782J, która podlega

udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy z astrzsżeniąn u§t. 2 (ew, i ust. 3)-

?. §przedawca }yyraża zgodę na udostępnianie rv trybie u§t&lry, o której ńową w u§t. 1 zarvertxlch ul

ni*ejsze3 urno*je dotlrcących go danyclr osobowych w eakresi* obejmująłym irnię i nazrvisko a w
przyBadku prowadzenia dsiałalności gospodarczej * rówłiez w zakresie finny_

3. Ze waględu na tąiemnicę przedsiębiorcy udostęprrieniu, o któryrrr msw& tv ust. l, nie będa pod}e.§ał:

informieje §tana*iąs€ dine technicnte, technologiczne, orga*izacyjne przndsiębiorstwa iub inne
posiadająee wa$aść gospodarczą (r,ryłącenie w prąypadku osoby prowadącej działalność gospodarcą).

§s
W sprawac.h nieur*g:Iowanyeh nini§j§zą §m§wą zastosowanie me{ą przepisy Kodeksu cyw_ilnego.

§§
zrniana niniejseej umouly tryą,€a formy pisemnej no rygor§m niew§żności

§ 10 
vłaści*y dla siedziby§pory wynikłe na tle niniejszej umo}lfy będą rozstrzygane przcz Sąd powszechny l

Kupującogo.

§1l
Umowę *porądzono,w dwóch jednobrzmiących egzeinptarraoh, pojednym dla każdej z§ §tren.

§12
Integrainą caęść umowy stanowią:



§13

postanowierria dodatkowe:

KUPUJĄcY §PREEDA\ryCA


