wzór
UMOWA nr ……………………
zawarta w Warszawie w dniu …………………………… 2018 roku pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP: 5252248481, Regon: 015259640, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Pana Marka Piwowarskiego - Dyrektora Zarządu Zieleni m. st. Warszawy na podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr 4736/2016 z dnia 10.10.2016 r.
a firmą
……………………………………………………………………………………………………………………..., zwaną dalej
„Wykonawcą” reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanych również z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

Do niniejszej Umowy ze względu na jej wartość, nieprzekraczającą wyrażonej w złotych
równowartości 30.000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
§ 1.
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa fabrycznie nowych telefonów IP Cisco CP-7821-K9
wraz z oprogramowaniem i licencjami LIC-CUCM-11X-BAS-A –UC Manager-11.x Basic Single
User License w ilości 45 sztuk.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczony w ramach Umowy sprzęt był zgodny z ofertą
Wykonawcy stanowiącą załącznik do Umowy i był:
a) fabrycznie nowy, kompletny, sprawny,
b) jednolitej konfiguracji,
c) nieużywany i nieregenerowany, nienaprawiany, niefabrykowany,
d) bez wad fizycznych, prawnych i ograniczających możliwość jego prawidłowego
użytkowania,
e) dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium RP,
f) spełniający wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone
w obowiązującym w Polsce prawie,
g) dopuszczony do użytkowania w Unii Europejskiej,
h) dostarczony w oryginalnym opakowaniu.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację dotyczącą przedmiotu Umowy, w tym:
instrukcje obsługi, karty gwarancyjne/certyfikaty.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Umowy do dnia …………………… 2018 roku.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego na ulicę Krucza 5/11d,
00-548 Warszawa w godzinach 8.00 – 15.00, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Odbiór sprzętu nastąpi dwuetapowo:
a) odbiór ilościowy – w chwili dostawy,
b) odbiór jakościowy – po rozpakowaniu sprzętu i uruchomieniu go zgodnie
z dostarczoną instrukcją przez Zamawiającego z możliwością udziału Wykonawcy.
Brak udziału Wykonawcy przy rozpakowaniu i uruchomieniu nie stanowi

4.

5.

6.

7.

podstawy do kwestionowania ustaleń i sposobu przeprowadzenia odbioru, w tym
prawidłowości uruchomienia sprzętu.
Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów dostawy sprzętu
do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem
i rozmieszczeniem, w szczególności kosztów opakowania i transportu.
W przypadku, gdy sprzęt nie przejdzie pozytywnie odbioru jakościowego, zostanie zastąpiony
przez Wykonawcę nowym sprzętem takiego samego modelu, o tych samych parametrach.
Sprzęt, który nie przejdzie pozytywnego odbioru jakościowego, po usunięciu
nieprawidłowości, może zostać ponownie przedstawiony przez Wykonawcę do odbioru
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, jednak
nie później niż do ostatecznego terminu realizacji Umowy. Ponowny odbiór jakościowy będzie
polegał na stwierdzeniu zgodności sprzętu z wymogami przewidzianymi w umowie
i powtórzeniu procedury odbioru jakościowego.
Odbiór sprzętu zakończony jest podpisaniem przez Strony protokołu zdawczo - odbiorczego
z wyszczególnieniem ilościowym sprzętu wraz z numerami seryjnymi oraz potwierdzeniem
jego kompletności (odbiór ilościowy) i sprawności (odbiór jakościowy). Protokół sporządza
Wykonawca.
Za datę wykonania Umowy uznaje się datę podpisania bez zastrzeżeń przez Strony protokołu
zdawczo – odbiorczego.
§ 3.

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt, licząc od daty zrealizowania całości
dostawy po odbiorze ilościowym i jakościowym na 48 miesięcy.
2. Serwis gwarancyjny może być realizowany przez autoryzowanego partnera serwisowego
producenta sprzętu w miejscu eksploatacji.
3. Zamawiający wymaga dołączenia do sprzętu instrukcji obsługi w języku polskim.
4. W przypadku niemożności wykonania skutecznej naprawy w ciągu 7 dni od momentu
zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na swój koszt sprzęt zastępczy
o parametrach nie gorszych niż ten poddany naprawie, a ostateczny termin usunięcia wady,
awarii bądź usterki nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zgłoszenia awarii.
5. Zamawiający nie jest zobowiązany do przechowywania oryginalnych opakowań zakupionego
sprzętu.
6. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo
od daty dostarczenia i uruchomienia prawidłowego sprzętu, co zostanie potwierdzone
podpisanym przez Strony bez zastrzeżeń protokołem zdawczo - odbiorczym.
7. Wszelkie koszty związane z odbiorem i dostawą reklamowanego sprzętu ponosi Wykonawca.
8. Zamawiający
może
wykonywać
uprawnienia
z
tytułu
gwarancji
niezależnie
od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu dostawy.
§ 4.
1.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości ……………………. zł brutto (słownie: ……………………… złote), w tym podatek VAT
w wysokości ………………….. zł (słownie: ………………………………….. złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności koszty dostawy sprzętu do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego (koszt opakowania, transportu, ubezpieczenia itp.).
Wynagrodzenie obejmuje również licencje na dostarczone oprogramowanie.
3. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez Strony bez
zastrzeżeń.
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4. Na fakturze należy wskazać jako:
a)
Nabywcę:
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 5252248481

5.

6.
7.
8.

b) Odbiorcę i płatnika:
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13 A
00-528 Warszawa

oraz dostarczyć ją na adres: Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13 A,
00-528 Warszawa.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty Strony uznają dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu
bankowego.
Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonany przedmiot Umowy, o którym mowa
w § 1, dokonana będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
Wykonawca oświadcza, ze wskazany w fakturach rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej (w przypadku, gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą).
§ 5.

1. W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4
ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących
po
stronie
Wykonawcy,
Wykonawca
zapłaci
Zamawiającemu
karę
umowną
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie przez
Zamawiającego z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W sytuacji, gdy Zamawiający
nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia,
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.
4. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych za poniesioną szkodę, jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przekroczy
wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych lub powstanie z innych przyczyn.
5. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie mogą przysługiwać niezależnie od siebie,
z zastrzeżeniem, że w przypadku kumulacji kar umownych naliczonych z tytułu opóźnienia
oraz kary naliczonej z tytułu odstąpienia od Umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie
wyłącznie kara umowna naliczona z tytułu odstąpienia. W takim przypadku Wykonawca
upoważnia Zamawiającego do zaliczenia zapłaconych przez Wykonawcę kar umownych
z tytułu opóźnienia na poczet kary umownej należnej z tytułu odstąpienia.
§ 6.
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu
w przypadku:
a) gdy opóźnienie w realizacji dostawy przedmiotu Umowy w stosunku
do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy przekroczy 10 dni,
b) gdy stwierdzone przy odbiorze nieprawidłowości uniemożliwiają wykonanie Umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca odmawia dostarczenia
przedmiotu Umowy wolnego od wad,
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c) stwierdzenia
jakiejkolwiek
niezgodności
dostarczonego
przedmiotu
Umowy
z ofertą stanowiącą załącznik do Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku
Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
Umowy.
3. Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia
od Umowy nie później niż w terminie 20 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie
uzasadniającej odstąpienie.
4. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i podania
przyczyny odstąpienia.
§ 7.
Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8.
[Ochrona danych osobowych]
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone
w przepisach 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej:
RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych.
Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami
z zakresu ochrony danych osobowych.
Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy zwykłe dane osobowe
pracowników Zamawiającego, tj. imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail do
przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej Umowy dane osobowe
wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji
niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa,
odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w
art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony
danych osobowych.
Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych
danych osobowych.
Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji
niniejszej Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b
RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w szczególności nieudostępniania ich
innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas
trwania Umowy, jak i po jej ustaniu.
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom
jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego,
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie
zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji
ochrony powierzonych danych osobowych.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie
przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub
prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed
rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes
publiczny.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie
z treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki,
nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o próbie lub fakcie
naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy.
Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie pisemnej i mailowej.
Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych
osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania Umowy,
do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane
na podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni.
Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca
powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone
w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on
osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych
osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.
§ 9.

1. Wykonawca
nie
może
dokonywać
przeniesienia
wierzytelności
wynikających
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż treść niniejszego zamówienia, a w szczególności
dane go identyfikujące, przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia stanowią
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.), która podlega
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 3,
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym

5

imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie
firmy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
7. Integralną część Umowy stanowi załącznik - oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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