Umowa nr ………………………………

zawarta w dniu ……………………………. roku w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525224-481, 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:
Pana Witosława Klembowskiego – Zastępcę Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju w Zarządzie
Zieleni m.st. Warszawy, działającego na podstawie Pełnomocnictwa nr 24/2021 z dnia
11.05.2021r.
a

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………….- ……………………………………
zwanych również z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”.
Do niniejszej umowy z uwagi na jej wartość poniżej 130 000 zł nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.).
§1
[Przedmiot Umowy]
1.

2.
3.
4.

5.

Przedmiotem Umowy jest zakup i montaż w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach 6 szt.
odbojnic gumowych o długości 5 metrów i przekroju 20/5mm w bramie Portu Czerniakowskiego oraz
następujących znaków żeglugowych:
1) Zakaz wytwarzania fali - 3 szt.
2) Miejsce do zawracania – 1 szt.
3) Ograniczenie prędkości do 5km/h – 1 szt.
4) Nakaz nadania sygnału dźwiękowego – 2 szt.
5) Nakaz zachowania szczególnej ostrożności – 2 szt.
Dostarczony Przedmiot Umowy winien być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji,
kompletny oraz wolny od wad technicznych.
Wykonawca zapewni sprzęt i materiały niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym
transportu, załadunku, rozładunku i montażu.
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dniu wydania Przedmiotu Umowy
wszelkie związane z nimi dokumenty techniczne i certyfikaty/ deklaracje zgodności, dokumenty
gwarancyjne.
Odpowiedzialność za ewentualnie szkody powstałe w trakcie dostawy, rozładunku czy montażu
Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.
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§2
[Termin realizacji Umowy]

1.
2.

1.

2.

3.

4.

1.
2.

3.
4.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany do dnia 17 grudnia 2021 r.
Wykonawca dostarczy i zamontuje Przedmiot Umowy w Porcie Czerniakowskim po uprzednim
ustaleniu z Zamawiającym dnia i godziny dostawy wraz z montażem.

§3
[Odbiór Przedmiotu Umowy]
Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Zamawiającego
prawidłowości montażu odbojnic oraz znaków żeglugowych oraz zgodności dostarczonych ww.
elementów z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy oraz wymaganiami Zamawiającego
określonymi w Umowie.
W przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, jakościowych dostawy lub wadliwego montażu,
Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych elementów Przedmiotu Umowy na wolne od
wad, w przypadku braków ilościowych do dostarczenia różnicy w ilości elementów Przedmiotu
Umowy na swój koszt oraz w przypadku stwierdzenia wadliwego montażu do poprawienia w sposób
gwarantujący bezpieczną eksploatację w terminie ustalonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż
7 dni.
W przypadku odmowy wymiany wadliwych elementów Przedmiotu Umowy na wolne od wad,
bezskutecznego upływu terminu na ich wymianę lub dostarczenie brakujących elementów
Przedmiot Umowy, w razie kolejnej dostawy elementów Przedmiotu Umowy wadliwych, lub
nieusunięciu wad montażowych Zamawiający może odstąpić od Umowy i naliczyć karę umowną,
zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 pkt 4) Umowy.
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru podpisany
bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.
§4
[Wynagrodzenie, termin zapłaty]
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
……………………………………. PLN brutto (słownie złotych: ……………………………………………………….. 00/100).
Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera wszelkie koszty
niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności koszty dostawy i
montażu odbojnic gumowych oraz znaków żeglugowych do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego, koszty opakowania, transportu, ubezpieczenia, rozładunku itp.
Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4
Umowy.
Na fakturze należy wskazać numer Umowy oraz następujące dane:
a)

Nabywca:
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

b)

Odbiorca i płatnik:
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13 A
00-528 Warszawa

5. Wykonawca dostarczy fakturę za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy do dnia
20.12.2021r.
6. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego
w terminie 21 dni od daty wpływu lub złożenia w siedzibie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy
ul. Hożej 13a w Warszawie (00-528) prawidłowo wystawionej faktury VAT albo przesłania
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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,
nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
7. Za termin zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej,
wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami
niniejszej Umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że faktury elektroniczne będą przesyłane z następującego adresu email: ……………………………………………..
10. Wykonawca zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury
elektronicznej.
11. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego uznaje się datę wpływu faktury
elektronicznej w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Zamawiającego
wskazanej powyżej.
12. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest1 zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej jako
czynny podmiot podlegający podatkowi od towarów i usług.
13. Zamawiający oświadcza, że:
1) płatność za wykonany Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 dokonana będzie z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
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.).
14. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 2.
§5
[Kary umowne]
Wykonawca
zapłaci

1. Strony
ustalają,
że
Zamawiającemu
kary
umowne
w następujących przypadkach:
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu
wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy,
2) za zwłokę w wymianie wadliwych elementów Przedmiotu Umowy, dostarczeniu brakujących
elementów lub opóźnieniu wad montażowych - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu
określonego w § 3 ust. 2 Umowy;
3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad lub wymianie wadliwych elementów
Przedmiotu Umowy w okresie gwarancji - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego
w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w
§ 6 ust. 6 Umowy;

1
2

Niewłaściwe skreślić.
Dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
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4) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 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 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. Kary umowne przewidziane w niniejszej Umowie przysługują niezależnie od siebie.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania ciążących na nim obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy.
6. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia
brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 4 ust. 1.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu
Umowy.

§6
[Zakres odpowiedzialności Wykonawcy, gwarancja]
1. Wykonawca
ponosi
pełną
odpowiedzialność
za
wszelkie
z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

szkody

wynikające

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczony Przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres 24miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 3 ust. 4
Umowy.
3. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający powiadomi
Wykonawcę o wadzie przed upływem tego okresu.
4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres email Wykonawcy wskazany w § 8 ust. 1 Umowy, o stwierdzonych wadach w dostarczonym Przedmiocie
Umowy.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad lub wymiany
wadliwych elementów Przedmiotu Umowy na nowe, wolne od wad w przypadku wystąpienia wad,
których nie da się usunąć lub naprawić lub w przypadku wystąpienia tej samej wady lub uszkodzenia
po raz trzeci, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów
6. Naprawy gwarancyjne lub wymiana wadliwych elementów Przedmiotu Umowy na nowe realizowane
będą przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, a w przypadku wymiany biegnie na nowo od dnia
dostarczenia Przedmiotu Umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
8. W przypadku gdy Wykonawca w celu usunięcia wad dostarczonych elementach Przedmiotu Umowy
będzie musiał zabrać je od Zamawiającego, Wykonawca odbierze wadliwe elementy i dostarczy je po
naprawie na własny koszt i odpowiedzialność do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
9. W przypadku niewykonania naprawy lub wymiany Przedmiotu Umowy na nowy, wolny od wad w
terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Zamawiający ma prawo dokonać odpowiednio naprawy
lub wymiany, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku niewpłacenia w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie oszacowanych przez Zamawiającego kosztów usunięcia wad, zapłatę
poniesionych kosztów Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach ogólnych - to jest
w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
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10. Skorzystanie z uprawnienia określonego w ust. 9 powyżej, nie wyłącza prawa Zamawiającego
do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) Umowy.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem
Umowy i aktami wandalizmu.

Przedmiotu

12. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych
przysługujących mu z tytułu rękojmi.
§7
[Odstąpienie od Umowy]
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) naruszenia przez Wykonawcę w sposób rażący
w szczególności w sytuacji opisanej w § 3 ust. 3 Umowy,

postanowień

niniejszej

Umowy,

2) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy o dłużej niż 14 dni w
stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy,
3) gdy łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 10% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy,
oraz naliczyć karę umowną określoną w § 5 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 30 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 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wskazywać
przyczynę odstąpienia.
§8
[Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą]
1. W
sprawach
bieżących
Wykonawcę
będzie
reprezentować
…………………………………………………………………………………………………………………., a Zamawiającego Paweł
Zagajewski, e-mail: pzagajewski@zzw.waw.pl tel. 723 148 987.
2. O każdej zmianie w zakresie osób wymienionych w ust. 1 powyżej, Strony zobowiązane są
powiadomić się wzajemnie w formie pisemnej. Powiadomienie o powyższym nie stanowi zmiany
Umowy wymagającej sporządzenia aneksu.
§9
[Stosowanie przepisów RODO]
1. W związku z realizacją niniejszej Umowy Zamawiający udostępnia Wykonawcy zwykłe dane
osobowe pracownika Zamawiającego w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu służbowego oraz
adresu e-mail służbowego, wskazane w § 8 ust. 1 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
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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
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.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

§10
[Postanowienia końcowe]
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Umowy.
Wszystkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2176 z późn.
zm.).
Wykonawca nie może przenieść swoich praw i obowiązków z Umowy, w tym wierzytelności, na osoby
trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i
jeden dla Zamawiającego.
Integralną część Umowy stanowi załącznik - oferta Wykonawcy z dnia …………………………..

Zamawiający

Wykonawca
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