WZÓR UMOWY
Umowa zawarta w dniu …………………………………….. w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac Bankowy 3/5,
NIP: 525-22-48-481, Regon: 015259640, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a
………………..
z
siedzibą
w
Warszawie
przy
……………………,
zarejestrowaną
w Sądzie Rejonowym dla ……….. Wydział ……. KRS, nr wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………
o
kapitale
zakładowym
w wysokości ………….. zł w całości wpłaconym, NIP …………….. zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
…………………..

- prezesa zarządu/członka zarządu/prokurenta;

…………………..

- …………………

zwanych również z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”
Do niniejszej umowy ze względu na jej wartość poniżej kwoty 130 000 zł nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129).
§1
[Przedmiot umowy]
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę wraz z rozładunkiem
koszy na śmieci w następującej ilości:
1) wzór nr 1 – 81 szt.,
2) wzór nr 2 – 2 szt.
(dalej łącznie jako „kosze”) do zamontowania w parkach i skwerach.
2. Wzory i specyfikację koszy określa załącznik nr 1 do umowy.
§ 2.
[Okres realizacji umowy]
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w ciągu 40 dni od daty zawarcia
umowy, tj. do dnia ……………………..
2. Za datę wykonania umowy Strony uznają dzień podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru,
o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy.
§ 3.
[Warunki wykonania umowy]
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną
ofertą, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, przy dołożeniu odpowiedniej
staranności oraz przy użyciu odpowiedniego sprzętu.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób:
1) zapewniający osiągnięcie przez niego cech i funkcjonalności określonych w umowie;
2) terminowy;
3) zapewniający możliwość odebrania przez Zamawiającego przedmiotu umowy w stanie
wolnym od wad fizycznych i prawnych.
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Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu prototypy koszy do akceptacji w
ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie niezbędne materiały i sprzęt do wykonania
rozładunku i zmagazynowania koszy.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia koszy na adres: Warszawa, ul. Bartycka 175 w
godzinach 8.00-15.00.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o terminie dostawy z co
najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
Potwierdzenie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy nastąpi w protokole odbioru
sporządzonym i podpisanym bez zastrzeżeń przez Strony, będącym podstawą do wystawienia
faktury.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w protokole odbioru wad przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad w
terminie 5 dni od dnia stwierdzenia dostarczenia wadliwego towaru. Dostarczenie nowego
wolnego od wad przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.

2.
3.
4.

§4
[Wynagrodzenie, termin zapłaty]
Za prawidłowe wykonanie prac w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie brutto nie wyższe niż: ……………. zł (słownie złotych:
…………………../100), w tym podatek VAT w wysokości: ………………. zł (słownie złotych:
………………………/100 ).
Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w
załączniku nr 2 do umowy.
Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Strony bez
zastrzeżeń.
Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni
od daty wpływu lub złożenia w siedzibie Zamawiającego (ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa)
prawidłowo wystawionej faktury albo 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. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.) albo
otrzymania faktury elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail Zamawiającego:
kontakt@zzw.waw.pl.

5. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej,
wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami
niniejszej umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że faktury elektroniczne będą przesyłane z następującego adresu
e-mail: …………………………..
7. Wykonawca zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność
faktury elektronicznej.
8. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego uznaje się datę wpływu faktury
elektronicznej w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Zamawiającego
wskazanej powyżej.
9.

Na fakturze należy umieścić numer i datę zawarcia umowy oraz następujące dane:
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a)
Nabywcę:
b) Odbiorcę i płatnika:
Miasto Stołeczne Warszawa
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Plac Bankowy 3/5
ul. Hoża 13a
00-950 Warszawa
00-528 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
10.
Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11.
Wykonawca oświadcza, że jest/nie1 jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako
czynny podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług.
12. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej2
13. Zamawiający oświadcza, że:
1) w przypadku gdy Wykonawca stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług to
dokona płatności za wykonana usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności,
2) płatność za wykonany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 dokonana będzie
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,3
3) posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U.
2021 r., poz. 424 z późn. zm.).

2.

3.

4.
5.
6.

§5
[Kary umowne]
Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania Wykonawcy kar umownych, w następujących
przypadkach i wysokościach:
1) zwłoki w wykonaniu kompletnej dostawy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 w
wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki;
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4
ust. 1.
W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie
przez Zamawiającego z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub pobrania ich
z wniesionego Zabezpieczenia. W sytuacji, gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar
umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub wniesionego Zabezpieczenia
Wykonawca zobowiązuję się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.
Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie przysługują niezależnie od siebie.
Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.
Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu
umowy.

§6
Po wyborze Wykonawcy niepotrzebne skreślić
Dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
3
W przypadku zastosowania pkt. 1) , usunąć pkt.2) (lub odwrotnie)
1
2
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1.

[Gwarancja]
Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone kosze.

2.

Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych
przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w
uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez strony terminie.

3.

Gwarancja obejmuje wady koszy zgłoszone przez Zamawiającego przed upływem okresu
gwarancji.

4.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne.

5.

Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy
uprawnienia z tytułu rękojmi.
Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:
1) o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie
pisemnej, mailem na adres: ………………………………………………………………, celem
komisyjnego ich potwierdzenia i protokolarnego ustalenia terminu ich usunięcia;
2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i
Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym
mowa w ust. 6 pkt 1), nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym wiążącym dla Stron jest protokół jednostronny sporządzony przez Zamawiającego;
3) w razie opóźnienia się Wykonawcy z usunięciem wad Zamawiający - po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu – może powierzyć
usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku niewpłacenia
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oszacowanych przez Zamawiającego
kosztów usunięcia wad, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
poniesionych kosztów na zasadach ogólnych, tj. w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
4) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiającego.

6.

§7
[Ochrona danych osobowych]
1. W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy zwykłe dane
osobowe pracowników Zamawiającego w postaci imion, nazwisk, nr. telefonów oraz adresów
e-mail wskazanych w § 9 ust. 1 pkt 1).
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 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1781).
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.
§ 8.
[Odstąpienie od umowy ]
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku, gdy:
1)
zwłoka w wykonaniu kompletnej dostawy w stosunku do terminu określonego w § 2
ust. 1 przekroczy 14 dni,
2)
suma kar umownych liczonych od dnia rozpoczęcia realizacji umowy przekroczy 10%
wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1,
3)
Wykonawca rażąco narusza swoje obowiązki określone w umowie, pomimo otrzymania
od Zamawiającego pisemnego wezwanie do zaprzestania naruszeń.
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 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.
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, albo zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno
zawierać uzasadnienie.

§ 9.
[Osoby odpowiedzialne za realizację umowy]
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy i wyznaczonymi do kontaktu są:
1) Ze strony Zamawiającego: …………………………………….. tel. ……………………………………………, email
…………………………………………………..
2) Ze strony Wykonawcy: …………………………………………….., tel. ……………………………………....,
e-mail ……………………………………………………………………….……………… .
2. Zmiana osoby lub danych określonych w ust. 1 następuje przez zawiadomienie drugiej strony
pisemnie lub drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany treści umowy.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

§ 10.
[Postanowienia końcowe]
Strony wskazują następujące adresy kontaktowe do korespondencji związanej z umową:
1) Zamawiający – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13 a, 00-528 Warszawa,
2) Wykonawca – ……………………………………………………………………………………….……..
Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie
siedzib lub firm, osób reprezentujących, numerów telefonów.
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu pod
rygorem uznania korespondencji, wysłanej na adres, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lub na
adres zaktualizowany, za doręczoną.
Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a
także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy a w szczególności dane
go identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, podlegają udostępnieniu w
trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U z 2020 r.,
poz. 2176 z późn. zm.).
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8.
9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Właściwym miejscowo do rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
11. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:
- załącznik nr 1 – wzory i specyfikacja koszy,
- załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy.

Zamawiający

Wykonawca

