
 

 

UMOWA NR 

 

 

 

zawarta w Warszawie w dniu                                    pomiędzy: 

 

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

NIP: 5252248481, REGON: 015259640, w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

Panią ……………………………………………… – …………………………………………………………… działającą na podstawie 

pełnomocnictwa nr …………………………………………………………………………………………………………………………….., 

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

zwanymi również z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 
 

 

Z uwagi na wartość umowy nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro,                      

w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  

2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy. Strony zawierają umowę o następującej 

treści: 

 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest zakup wodorozcieńczalnych emalii akrylowych do drewna, metalu               

i innych nawierzchni oraz farb podkładowych w następujących kolorach:  

1) żółty RAL 1018  

2) niebieski RAL 5015 

3) zielony RAL 6018 

4) czerwony RAL 2002 

5) brązowy RAL 8007 

6) fioletowy RAL 4006 

7) farba podkładowa na rdze  

8) farba podkładowa do drewna 

2. Ceny jednostkowe i pojemności opakowań za poszczególne farby określa załącznik nr 1 

- Formularz cenowy. 

3. Zamawiający może dokonać zakupu większej ilości pojemników farby niż przewidziana  

w załączniku nr 1 po cenie z oferty. W tym celu Strony sporządzą aneks do umowy. 

4.  Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w ilościach, o których mowa w załączniku nr 2 -  wykaz 

ilościowy zamawianej farby w terminie do 30 listopada 2020 roku. 

 

 

 

§ 2. 



 

 

1.   Wykonawca dostarczy i dokona rozładunku przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, do magazynu 

Zamawiającego przy ul. Bartyckiej 175 w Warszawie, po uprzednim ustaleniu                             z 

Zamawiającym godziny dostawy (przypadającej pomiędzy godz. 09:00 a 15:00). 

2. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu umowy działać z należytą starannością, wykorzystując 

własne środki niezbędne do realizacji umowy. 

3. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru, podpisany bez 

zastrzeżeń przez obie Strony. 

§ 3. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,określonego w § 1 umowy, ustala się na 

kwotę brutto ………………….. złotych (słownie brutto: ………………………………………………………...), w tym 

podatek VAT w wysokości ………………… złotych (słownie: ………………………………………………………). 

 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy. 

 

3. Faktura wystawiona Zamawiającemu przez Wykonawcę powinna posiadać następujące dane:   

       a)      Nabywca: 

                Miasto Stołeczne Warszawa 

                Plac Bankowy 3/5 

                00-950 Warszawa 

                NIP: 5252248481 

          oraz wskazywać numer umowy. 

          b)     Odbiorca i płatnik: 

                  Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

                  ul. Hoża 13 a 

    00-528 Warszawa 

 

4. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 21 

dni od daty wpływu lub złożenia w kancelarii Zamawiającego  przy ul. Hożej 13a w Warszawie 

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 2018 r., poz. 2191). 

5. Zamawiający oświadcza, że: 

1) dokona płatności za wykonany przedmiot umowy 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. z 2020 r., poz. 935 

z późn. zm.). 

6. Za termin zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, w szczególności koszty dostawy w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego (koszt opakowania, transportu, ubezpieczenia itp.).  

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

służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

§ 4. 

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

1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu  przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 1 

- w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania ciążących na nim zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy. 

5. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie mogą przysługiwać niezależnie od siebie. 

 

§ 5. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku: 

1) gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 1 umowy 

przekroczy 7 dni, 

2)  gdy stwierdzone przy odbiorze wady przedmiotu umowy uniemożliwiają wykonanie umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia do umownego odstąpienia  

od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 

Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i podania przyczyny 

odstąpienia. 

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 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy proporcjonalnie do zakresu wykonanych przez Wykonawcę prac. Strony zgodnie 

ustalają, że zagrożenie wynikające                                  z rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS–CoV-

2) wywołującego chorobę COVID-19 może być podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

kar umownych naliczonych przez Zamawiającego. 

 

 

§ 6. 

 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy i wyznaczoną do kontaktów  

z Wykonawcą jest: Maciej Leszczyński, tel. 502 325 409, e-mail mleszczynski@zzw.waw.pl. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy i wyznaczoną do kontaktów                  

z  Zamawiającym jest: ……………………………………, tel. ………………………….., e-mail …………………………………... 

3. Zmiana osoby lub danych określonych w ust. 1, 2 następuje przez zawiadomienie drugiej strony pisemnie 

lub drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany umowy wymagającej sporządzenia aneksu. 

 

 

 

§ 7. 

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

Zamawiającego w postaci: imienia i nazwiska, adresu email służbowego i służbowego numeru telefonu. 



 

 

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 osób, które Wykonawca 

wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 8. 

1. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z umową powinny być kierowane pod następujące 

adresy: 

1) Zamawiającego: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy, ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa, 

2) Wykonawcy: ……………………………., ul. ………………………………………………………………………………. 

2. Strony uzgadniają, że bieżąca komunikacja przedstawicieli Stron przy realizacji umowy odbywać się 

będzie za pomocą telefonu oraz e-mail, na numery oraz adresy wskazane w § 6 ust. 1 i ust.  2 , przy czym 

każda ze Stron może żądać od drugiej pisemnego potwierdzenia otrzymania komunikatu lub 

oświadczenia woli przesłanego drogą elektroniczną. 

3. Strony postanawiają, że w przypadku uznania za nieważne niektórych postanowień umowy, należy 

ją interpretować w sposób najbardziej zbliżony do treści tych postanowień oraz w sposób odpowiadający 

celom i intencjom Stron umowy. 

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

identyfikujące, ograniczone do danych ujawnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji                     o 

Działalności Gospodarczej, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, podlegają udostępnieniu w 

trybie ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z 

późn. zm.). 

5. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

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

trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 umowy. 

8. Strony  zobowiązują  się  polubownie  rozwiązywać  spory  powstałe  na  tle  realizacji  postanowień  

umowy. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym do jego 

rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

ze Stron. 

10. Integralną część umowy stanowią załączniki: 



 

 

Załącznik nr 1 – formularz cenowy 

Załącznik nr 2 - wykaz ilościowy zamawianej farby 

 

 

 

 

 ……………………………………………                          ……………………………………… 

                     ZAMAWIAJĄCY                                        WYKONAWCA 


