
 

     UMOWA nr ……………………………………………….. 

 

 

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: 

Panią Renatę Kuryłowicz – Dyrektora Zarządu  Zieleni m.st. Warszawy na podstawie 

pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-OR.0052.5357.2019 z dnia 9 grudnia 2019 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 2019 poz. 1843).  

 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa trzech sztuk przełączników Switch Catalyst  

WS-C2960-X-48FPS-L wraz z usługą wsparcia technicznego Cisco SMARTnet na 36 miesięcy, 

zwanych dalej łącznie „Sprzętem.”   

2. Zamawiający wymaga, aby dostarczany w ramach Umowy Sprzęt był zgodny z ofertą 

Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do  Umowy i był: 

1) fabrycznie nowy (wyprodukowany w ciągu 6 miesięcy poprzedzających datę dostarczenia 

Sprzętu), kompletny, sprawny, 

2) nieużywany i nieregenerowany, nienaprawiany, niefabrykowany, 

3) bez wad fizycznych, prawnych i ograniczających możliwość jego prawidłowego 

użytkowania, 

4) dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium RP, 

5) spełniający wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone 

w obowiązującym w Polsce prawie, 

6) dopuszczony do użytkowania w Unii Europejskiej, 
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7) dostarczony w oryginalnym opakowaniu. 

3. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie: 

1) pochodziło od jednego producenta w jednolitej konfiguracji (ta sama wersja licencji), 

2) było nieużywane. 

4. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się: 

1) dostarczyć Sprzęt do miejsca dostawy, 

2) przekazać dokumentację dotyczącą Sprzętu, w tym dokumenty licencyjne 

oprogramowania, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne/certyfikaty. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt do dnia 27.02.2020 roku. 

2. Wykonawca dostarczy Sprzęt do siedziby Zamawiającego na ul. Kruczą 5/11d,  

00-548 Warszawa, w godzinach 8.00 – 15.00,  po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym 

terminu i godziny dostawy.  

3. O planowanej dostawie Wykonawca zawiadomi Zamawiającego elektronicznie na adres  

e-mail wskazany w § 8 ust 2 Umowy co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą. 

4. Odbiór sprzętu nastąpi dwuetapowo: 

1) odbiór ilościowy – w chwili dostawy, 

2) 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 

podstawy do kwestionowania ustaleń i sposobu przeprowadzenia odbioru, w tym 

prawidłowości uruchomienia Sprzętu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów dostawy Sprzętu  

do miejsca dostawy wraz z rozładunkiem i rozmieszczeniem do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego, w szczególności kosztów ubezpieczenia, opakowania i transportu. 

6. 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,. Ponowny odbiór jakościowy 

będzie polegał na stwierdzeniu zgodności Sprzętu z wymogami przewidzianymi w Umowie 

i powtórzeniu procedury odbioru jakościowego. 
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7. Odbiór Sprzętu zakończony jest podpisaniem przez Strony protokołu odbioru 

z wyszczególnieniem ilościowym Sprzętu wraz z numerami seryjnymi oraz potwierdzeniem 

jego kompletności (odbiór ilościowy) i sprawności (odbiór jakościowy).  

8. Za datę wykonania Umowy uznaje się datę podpisania przez Strony lub ich upoważnionych 

przedstawicieli protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

§ 3 

1. Wykonawca udziela dożywotnej gwarancji na dostarczony Sprzęt oraz zapewnia usługę 

wsparcia technicznego Cisco SMARTnet na okres 36 miesięcy z czasem wymiany 

uszkodzonego elementu NBD - Next Business Day. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad, awarii i usterek które ujawnią się 

w okresie gwarancji, a w sytuacji niemożności dokonania naprawy- do wymiany Sprzętu  

na nowy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

3. Zgłoszeń o dostrzeżonych wadach, awariach lub usterkach Sprzętu, Zamawiający będzie 

dokonywał drogą mailową na adres e- mail Wykonawcy wskazany w § 8 ust. 1 Umowy. 

4. Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez autoryzowanego partnera serwisowego 

producenta Sprzętu w miejscu eksploatacji. 

5. Zamawiający wymaga dołączenia do Sprzętu instrukcji obsługi w języku polskim 

lub angielskim. 

6. Zamawiający wymaga zapewnienia samodzielnego dostępu do serwisu webowego producenta 

umożliwiającego: 

a) zakładanie zgłoszeń serwisowych w centrum technicznym producenta; 

b) aktualizowanie oprogramowania do najnowszej wersji; 

c) dostęp do dokumentacji urządzeń i oprogramowania; 

d) dostęp do pomocy technicznej producenta. 

7. W przypadku niemożności wykonania skutecznej naprawy w ciągu 1 dnia od momentu 

zgłoszenia awarii Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na swój koszt sprzęt zastępczy 

o parametrach nie gorszych niż Sprzęt poddany naprawie, a ostateczny termin usunięcia 

wady, awarii bądź usterki nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zgłoszenia awarii. 

8. Zamawiający nie jest zobowiązany do przechowywania oryginalnych opakowań zakupionego 

Sprzętu. 

9. W przypadku wymiany Sprzętu na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo 

od daty dostarczenia i uruchomienia prawidłowego Sprzętu, co zostanie potwierdzone 

protokołem odbioru podpisanym bez zastrzeżeń przez Strony lub ich upoważnionych 

przedstawicieli. 
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10. Wszelkie koszty związane z odbiorem i dostawą reklamowanego sprzętu ponosi Wykonawca. 

11.   Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie  

od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Sprzętu. 

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

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

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

w wysokości  …………………… zł (słownie: …………………………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 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. Licencje muszą 

być zarejestrowane na konto wskazane przez Zamawiającego. 

3. Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie 

nieprzewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku  

z wykonaniem umowy lub usuwaniem wad przedmiotu umowy. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Strony lub ich 

upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 Umowy,  bez zastrzeżeń. 

5. Na fakturze 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  

6. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego  

w terminie 21 dni od daty wpływu lub złożenia w siedzibie Zamawiającego (ul. Hoża 13a,  

00-528 Warszawa) 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). 
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7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty faktury  Wykonawcy jedynie w przypadku,  

gdy faktura zostanie wystawiona prawidłowo, tj. zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, 

jak również zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, określającymi warunki  

jej wystawienia.  

9. Zamawiający oświadcza, że: 

1) będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, 

2) posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 

 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. 2019 r., poz. 118 z późn. zm.). 

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

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej (dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 

 

§ 5 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostawie Sprzętu w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dokonaniu naprawy Sprzętu lub wymiany Sprzętu  

na nowy w okresie gwarancji w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 7 Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

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

3. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

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

4. 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.  

5. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie przez 

Zamawiającego, z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W sytuacji, gdy Zamawiający  



6 

 

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. 

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

7. Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie mogą przysługiwać niezależnie od siebie. 

 

§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu  

w przypadku: 

a) gdy opóźnienie w realizacji dostawy Sprzętu 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. 

2. Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia  

od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej 

odstąpienie. 

3. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i podania 

przyczyny odstąpienia. 

§7 

1.  Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 Umowy. 

§ 8 

1. Wykonawca wyznacza Panią/Pana …………………..……………, adres e-mail: ………………………..….., 

tel. ……………..……. do współpracy z Zamawiającym. 

2. Zamawiający wyznacza Panią/Pana …………………..……………, adres e-mail: ………………………..….., 

tel. ……………..……. do współpracy z Wykonawcą. 

3. Strony uzgadniają, że bieżąca komunikacja przedstawicieli Stron przy realizacji umowy 

odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej, przy czym każda ze Stron może żądać 

od drugiej pisemnego potwierdzenia otrzymania komunikatu lub oświadczenia woli 

przesłanego drogą elektroniczną. 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie 

powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty zaistnienia 

zmiany. 
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§9 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji na oprogramowanie  Cisco 

OS stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.), zwanej dalej 

„Prawo autorskie” oraz, że korzystanie z tegoż utworu nie narusza majątkowych i osobistych 

praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. Ponadto Wykonawca oświadcza, że 

oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu jest wolne od wad prawnych i fizycznych oraz, 

że jest zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-

eksploatacyjnymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Wykonawca oświadcza, że Zamawiający otrzymuje prawo do niewyłącznego korzystania 

z oprogramowania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji 

określonych przez producenta, w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu eksploatację 

oprogramowania dla jego potrzeb, zgodnie z warunkami licencji producenta. 

 

§10 

1. W związku z realizacją Umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe zwykłe 

pracowników Zamawiającego w postaci: imienia i nazwiska, adresu email służbowego 

i służbowego numeru telefonu, określone w § 8 ust. 2 Umowy. 

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

mowa w ust. 1 powyżej, 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 powyżej. 

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. 
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§11 

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

go identyfikujące, przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, podlegają udostepnieniu  

w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1429). 

 

§12 

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

Umowy, jak za działania własne. 

2. Wykonawca nie może dokonywać przeniesienia wierzytelności wynikających  

z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Postanowienia Umowy dotyczące ochrony danych osobowych, zapłaty kar umownych  

i odszkodowań pozostają ważne i wiążą nadal Strony również w przypadku rozwiązania lub 

wygaśnięcia Umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

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

ze Stron. 

7. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

a)  załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                            WYKONAWCA: 


