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UMOWA nr………………..……..………….……. 

 

zawarta w dniu ……………………….. w Warszawie pomiędzy:  

 

Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  

NIP: 525-22-48-481, Regon: 015259640, w ramach którego działa jednostka budżetowa  

m. st. Warszawy  Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa,  zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

Panią Renatę Kuryłowicz – pełniącą obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Zapewnienia Jakości Terenów 

Zieleni w Zarządzie  Zieleni m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa Nr 33/2019 z dnia  

28 maja 2019 r. 

 

a  

………………………………………………………………. z siedzibą w ………………………………., przy 

ul. ……………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS: ……………………………, NIP: …………………….., REGON: ……………………… zwaną 

dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  

……………………………………………………………………………………………….., 

 

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 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do  dostawy zamówionych przez Zamawiającego tabletów nazwanych 

w dalszej części umowy sprzętem wraz z uchwytem na rękę, folią matową oraz rysikiem 

pojemnościowym w ilości 11 sztuk, o parametrach wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej 

Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż sprzęt  jest fabrycznie nowy, wolny od wad, kompletny i nie noszący 

znamion użytkowania.  

 

 

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego przy ulicy……………………………. w terminie 2 

dni roboczych (gdzie przez „dzień roboczy” Strony rozumieją każdy dzień od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)  od dnia złożenia zamówienia, o którym 

mowa w ust. 2 poniżej, w godzinach 09:00-15:00. 

2. Dokładny termin dostawy uzgodniony będzie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w e-mail, za 

pośrednictwem adresów wskazanych w § 6 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności dostawy pod względem ilościowym 

w miejscu dostawy. 

4. Dowodem zrealizowania dostawy pod względem ilościowym będzie pisemne potwierdzenie  

na kopii faktury, dokonane przez  pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości i rodzaju 

sprzętu. 

5. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych, powiadomi Wykonawcę  e-mailem, na adres wskazany w 

§ 6 ust. 1 Umowy, o  wadliwości sprzętu lub jego zgodności z zamówieniem. 
6. W razie dostarczenia sprzętu wadliwego Wykonawca dokona  wymiany sprzętu na wolny od wad w 

ciągu 3 dni od powiadomienia o wadzie. W razie odmowy wymiany sprzętu lub  nie dokonania 

wymiany w terminie albo  w razie kolejnej dostawy sprzętu wadliwego, Zamawiający naliczy kary 
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umowne określone w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

7. Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na sprzęt. Bieg terminu  gwarancji rozpoczyna się od 

daty dostawy sprzętu wolnego od wad.  

8. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do wymiany sprzętu wadliwego na wolny od 

wad w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia o wadzie. Dla dostarczonego w ramach gwarancji 

nowego sprzętu, okres gwarancji biegnie od dnia dostawy sprzętu wolnego od wad. 

9.  Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest przy realizowaniu Umowy działać z należytą starannością, 

wykorzystując własne środki niezbędne do realizacji Umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za jakość, terminowość i zgodność dostawy z zamówieniem 

Zamawiającego. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy wniesienie sprzętu do pomieszczenia wskazanego przez  

pracownika Zamawiającego oraz weryfikacja wraz z pracownikiem Zamawiającego kompletności 

zamówienia. 

 

§ 4 

1. Za prawidłowo zrealizowaną dostawę Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto nie wyższą 

niż…………………….. zł (słownie złotych: …………..), w tym podatek VAT w wysokości ………………..zł. 

2. Płatność  nastąpi na podstawie faktury po  odbiorze ilościowym i jakościowym przez Zamawiającego, 

dokonanym zgodnie z § 2 ust. 5, 6  Umowy. 

3. Na fakturze każdorazowo należy   podać numer umowy i wskazać jako: 

        a)    Nabywcę: 

               Miasto Stołeczne Warszawa 

               Plac Bankowy 3/5 

               00-950 Warszawa 

               NIP: 525-22-48-481 

 

   b)     Odbiorcę i płatnika: 

           Zarząd Zieleni m.st. Warszawy  

           ul. Hoża 13 A 

00-528 Warszawa  

4. Zapłata należności za prawidłowo zrealizowaną dostawę, będzie dokonana przelewem  

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty wpływu lub 

złożenia w siedzibie Zarządu Zieleni przy ul. Hożej 13a w Warszawie (00-528) prawidłowo wystawionej 

faktury VAT lub przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191).  

5. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający oświadcza, że płatność za  przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, dokonana będzie z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku 

Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą). 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że cena sprzętu będącego przedmiotem dostawy zawiera wszelkie koszty 

związane z realizacją Umowy, w tym koszty transportu i ubezpieczenia na czas transportu. 

 

2. Podstawą rozliczeń finansowych będzie ilość zamówionego sprzętu w cenie określonej  

w  formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 
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§ 6 

1. Nadzór nad prawidłową realizacją Umowy pełni: 

              - ze strony Zamawiającego: ………………………….., e-mail:……………………………………… 

                tel………………………………., 

 

-    ze strony Wykonawcy: …………………………………., e-mail: ………………………………….           

tel ……………………….. 

2. Zmiana osoby lub danych określonych w ust. 1 następuje przez zawiadomienie drugiej Strony 

pisemnie lub drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany  Umowy, wymagającej sporządzenia aneksu. 

§ 7 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w następujących przypadkach 

i w następującej wysokości: 

1) za opóźnienie Wykonawcy w dostawie w wysokości 2% wartości brutto zamówienia 

jednostkowego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie Wykonawcy w wymianie wadliwego sprzętu w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w wymianie wadliwego sprzętu w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia  brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

4) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 20 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego 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.  

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 lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji Umowy. 

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. 

 

 

 

§ 8 

1. Trzykrotne niewywiązywanie się Wykonawcy z postanowień niniejszej Umowy,  

upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia z 

tego tytułu kary umownej, o której mowa w §7 ust. 1 pkt 4 Umowy. 

2. W okolicznościach o których mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający ma prawo skorzystać 

z uprawnienia do umownego odstąpienia od Umowy nie później niż w terminie 3 dni od daty 

powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 

3. 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 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy proporcjonalnie do zakresu wykonanej 
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dostawy. 

 

§ 9 

Zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności,  

z zastrzeżeniem § 6 ust. 2. 

 

§10 

1. W związku z realizacją umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe  dotyczące 

pracowników Zamawiającego w postaci: imion i nazwisk, adresu email i numeru telefonu. 

2. Wykonawca oświadcza, iż znany jest mu fakt, że od momentu udostępnienia danych, o których 

mowa w ust. 1, realizuje on samodzielnie w stosunku do tych danych obowiązki administratora 

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 przepisach 

krajowych z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

3.  Zamawiający nie odpowiada za wypełnianie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 

2. 

4. 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. 

 

§ 11 

1. Wykonawca odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej 

Umowy, jak za działania własne. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dane go 

identyfikujące, przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U z 2018 r. poz. 1330 z 

późn. zm.). 

3. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków z Umowy, w tym wierzytelności, na osoby 

trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

7. Integralną część niniejszej Umowy stanowi załącznik nr 1- formularz cenowy. 

 

 

Zamawiający                                                Wykonawca 


