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Umowa 
 
 

Zawarta  w Warszawie w dniu  …………..2016r.  pomiędzy 

 

Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie 00-013, zwanym dalej „Zleceniodawcą’’ 

z  siedzibą    w   Warszawie,   ul Jasna 2/4     posiadającym      NIP     525 22 83 365,  oraz 

REGON 015608709, 

reprezentowanym przez : 

Wojciecha Kitkę - Dyrektora Sądu 

a  

…………………….. - zwaną dalej ,,Zleceniobiorcą” z siedzibą  ………………………., posiadający    

NIP  ………………………, oraz REGON …………………… KRS ………………….. 

reprezentowaną przez:………………………………………….. 

 

Wartość  niniejszej  umowy nie  przekracza  wyrażonej  w  złotych   równowartości  kwoty 

30 000 euro i w  związku z tym umowa została zawarta z  wyłączeniem  przepisów  ustawy z 

dnia  29  stycznia  2004 roku  - Prawo zamówień  publicznych (Dz.U.z 2015r. poz. 2164  tekst 

jednolity z póż. zm.),  w oparciu o dyspozycje  art.4  pkt.8  wspomnianej ustawy.                                                

§1 

Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie remontu obróbki blacharskiej na nadbudówce 

klatki schodowej w  Wojewódzkim Sądzie  Administracyjnym w Warszawie zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą. Formularz zapytania ofertowego stanowi załącznik 

nr. 1 do umowy. 

§ 2 

Zleceniobiorca   zobowiązuje  się  wykonać  zlecenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

podpisania umowy.  

§ 3 

Odbiór  przedmiotu  umowy  odbędzie  się  protokołem  odbioru zawierającym    

 wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. 
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 § 4 

1. Z tytułu zrealizowania niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić 

Zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto wraz z należnym podatkiem VAT za wykonywane 

roboty budowlanej w wysokości ………………….………………………….brutto 

(słownie…………………………………………………………). 

2. Po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia Zleceniodawca wypłaci 

Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie, odpowiadające zrealizowanej robocie 

budowlanej. 

3. Zleceniodawca dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 na podstawie 

faktury VAT, przelewem na konto Zleceniobiorcy wskazane w fakturze, w ciągu 14 dni od 

daty złożenia faktury w siedzibie Zleceniodawcy. 

4. Za datę zapłaty strony ustalają datę uznania konta bankowego Zleceniodawcy. 

5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zleceniobiorca  może żądać od 

Zleceniodawcy odsetek ustawowych. 

6. Faktura będzie wystawiona na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 

00-013 Warszawa. NIP 525-22-83-365. 

§ 5  

Zleceniobiorca  zapłaci karę  umowną:   

1.  W  wysokości  1%  wartości  wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada     

     Zleceniobiorca w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w  § 4. 

                §6 

     Zleceniobiorca udziela ……………… m-c gwarancji na wykonaną usługę. 

§ 7  

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zleceniodawcy za nadzór nad prawidłową realizacją 

umowy oraz uprawnioną, do kontaktowania się ze Zleceniobiorcą jest ………………………… e-

mail: ………………………..@warszawa.wsa.gov.pl; tel. …………………. lub inna osoba wskazana w 

odrębnej korespondencji.  

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zleceniobiorcy za nadzór nad prawidłową realizacją 

umowy oraz uprawnioną, do kontaktowania się ze Zleceniodawcą jest ……………………………, 

 e-mail: ……………………………… , tel. ………………, fax. ………………………… 
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3. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy może być doręczana za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej i powinna być kierowana na adresy poczty 

elektronicznej wskazane w ust. 1 i 2, tak aby można było ustalić bezspornie, kto jest 

nadawcą korespondencji. 

4. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust. 1 i 2 strony wyznaczą inne osoby 

odpowiedzialne i wzajemnie się poinformują o tym fakcie. Zmiana osób, o których mowa 

w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu §8  jednak wymaga powiadomienia, 

z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

5. Przez fakt nadania korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy 

rozumieć moment przesłania danych przez nadawcę korespondencji na adres podany w 

ust. 1 i 2 w taki sposób, że adresat korespondencji mógł się z nią zapoznać. 

                                                    §8  

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej w postaci aneksów. 

                                                    §9  

W sprawach w umowie nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i 

inne obowiązujące przepisy prawa. 

                                                    §10  

Spory powstałe w związku z realizacją umowy, których rozwiązanie w drodze ugodowej nie 

przyniesie rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

                                                    §11  

1. Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jednym  egzemplarzu dla 

Zleceniobiorcy i dwóch dla Zleceniodawcy.     

2. Umowa zawiera ……..(………….) stron parafowanych przez każdą ze stron umowy. 

 

Załączniki: 

1. Formularz zapytania ofertowego  

2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  

 

Zleceniodawca:                                                                       Zleceniobiorca: 


