Umowa nr UD/XI/WIR/……………………………….………………..… (projekt)
zawarta w dniu ………….2019 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym
przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa nr ……..z dnia ……..
reprezentuje:
……………………………..
a
…………………………………., posiadająca NIP:…………………….. Regon: ……………………..;
reprezentowaną przez: …………………………..,
zwaną w dalszej treści umowy „Dostawcą”,
zawarto umowę zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień
publicznych” (Dz.U. z 2018 r., poz.1986, z późn. zm.), o następującej treści:
§1
1. Dostawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do:
Dostawy dodatkowego wyposażenia stołówki, pracowni plastycznej oraz gabinetu
kierownika administracyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci
Warszawy 42 w Warszawie, zwanej dalej „przedmiotem umowy”.
Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa zespołu
szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy w Warszawie”
2. Szczegółowy wykaz wyposażenia będącego przedmiotem umowy określa Opis przedmiotu
zamówienia będący załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
3. Dostawca zobowiązany jest przekazać przedmiot umowy w budynku Szkoły Podstawowej przy
ul. Dzieci Warszawy 42 w Warszawie.
4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na
warunkach ustalonych niniejszą umową.
5. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Dostawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu
wszelkie niezbędne dokumenty i urządzenia z nim związane i przydatne do eksploatacji (w tym:
certyfikaty CE, dokumenty wskazujące na dopuszczenie do sprzedaży, inne dokumenty wydane
przez producenta w języku polskim).
6. Wszystkie zamówione towary muszą posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do
użytkowania w szkołach.
§2
1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy własnym
transportem na własny koszt i odpowiedzialność zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia
w terminie wskazanym w §3.
2. Dostawcę obciążają wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy.
3. Dostawca oświadcza, że sprzęt i wyposażenie nie posiadają wad fizycznych i prawnych.
4. Dostawca zapewnia, że dostarczony sprzęt i wyposażenie są fabrycznie nowe, bez śladów
używania, nieuszkodzone, pełnowartościowe.
5. Dostarczony przez Dostawcę sprzęt musi być tak zapakowany, aby zapobiec jego
uszkodzeniu lub pogorszeniu jego stanu podczas transportu do miejsca jego
przeznaczenia.
6. Koszt transportu sprzętu do miejsc określonych w § 1 ust. 3, jego rozładunek, a także
ryzyko dostawy obciąża w całości Dostawcę.
7. Odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonego przedmiotu umowy dokonują w dniu
dostawy upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.
8. Przedstawicielem Zamawiającego jest: …………………….
Przedstawicielem Dostawcy jest: ……………………….
9. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych przedmiotu
umowy, Zamawiający podpisze protokół odbioru ilościowego dopiero po dostarczeniu przez
Dostawcę przedmiotu umowy zgodnie z Umową.
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10. Strony umowy ustalają, iż z czynności wydania i odebrania Przedmiotu umowy sporządzą
protokół, w którym określą, czy Zamawiający dokonuje odbioru Przedmiotu umowy.
11. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru Przedmiotu umowy, który został przedstawiony
do wydania, jeżeli nie posiada parametrów i cech zgodnych z umową, jest uszkodzony,
niekompletny, nie działa lub nieprawidłowo działa, bądź Dostawca nie przedstawił do
wydania dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.
12. Z chwilą odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiającego, przechodzi na niego własność
Przedmiotu umowy oraz wszelkie korzyści i ciężary, oraz niebezpieczeństwa związane
z Przedmiotem umowy.
13. Strony umowy zgodnie ustalają, że za termin dostarczenia Przedmiotu umowy uznają ten
dzień w którym nastąpił odbiór Przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
§3
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 35 dni od daty zawarcia umowy.
2. Dostawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy oraz montażu
z wyprzedzeniem 2 dni roboczych.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto
……………… zł (słownie: …………………………..).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem obejmującym wszystkie
czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, nawet, jeśli czynności te nie zostały
wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy. Dostawca mając możliwość uprzedniego
ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją Umowy, nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł
przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
3. Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi fakturą końcową po zakończeniu
i odebraniu Przedmiotu umowy, wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego
Przedmiotu umowy.
4. Dostawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT z tytułu prawidłowo wykonanej Umowy
po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru ilościowo –
jakościowego przedmiotu umowy a także po dostarczeniu Zamawiającemu stosownych,
wymaganych przepisami prawa certyfikatów, atestów itp.
5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy nr ……………………………………………………… w terminie 21 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
postanowieniami Umowy. O zmianie numeru konta Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w
formie pisemnej. Zmiana numeru konta nie stanowi zmiany Umowy.
6. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty faktury Dostawcy jedynie w przypadku gdy taka
faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, jak również
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, określającymi warunki jej wystawienia.
7. Strony postanawiają przy tym, że wynagrodzenie Dostawcy będzie uznane przez Strony za
należycie uiszczone w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonaną
dostawę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
9. Dostawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej.
10. Fakturę VAT należy wystawić na:
Nabywca:
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
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NIP: 525-22-48-481
Natomiast odbiorcą i płatnikiem jest:
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
Fakturę należy przesłać na adres Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
Pl. Czerwca 1976r. nr 1 20-495 Warszawa.
11. Strony umowy zgodnie ustalają, że Dostawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń
lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego
§5
1. Poza odrębnymi przypadkami przewidzianymi w umowie oraz w przepisach prawa,
Zamawiający może odstąpić od umowy według swego wyboru w całości lub w części nie
wykonanej, w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu którejkolwiek
z następujących okoliczności:
a. organ egzekucyjny dokona zajęcia wierzytelności Dostawcy z tytułu zawarcia i wykonania
niniejszej umowy,
b. Dostawca dokonał cesji wierzytelności z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego,
c. Dostawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową lub pozostaje w opóźnieniu z
wykonaniem dostawy przez okres 5 dni w stosunku do terminu określonego w §3.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy:
a. Dostawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków celem
zabezpieczenia wykonanego dotychczas przedmiotu umowy na własny koszt, a jeżeli tego
nie wykona wówczas Zamawiający podejmie wszelkie niezbędne środki celem
zabezpieczenia wykonanego dotychczas przedmiotu umowy i kosztami zabezpieczenia
obciąży Dostawcę (koszty te mogą być potrącone z wynagrodzenia umownego Dostawcy);
b. Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia dokończenia wykonania przedmiotu
umowy innemu Dostawcy na jego koszt i niebezpieczeństwo. Dostawca w takim przypadku
udzieli Zamawiającemu wszelkich informacji i będzie współpracować z Zamawiającym
wcelu umożliwienia zakończenia realizacji przedmiotu umowy;
c. Dostawca będzie uprawniony do żądania zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za przedmiot
umowy, który został prawidłowo wykonany, udokumentowany i odebrany przez
Zamawiającego jako wolny od wad, zgodnie z postanowienia niniejszej Umowy.
4. Postanowienia powyższe stosuje się także w każdym innym przypadku rozwiązania niniejszej
umowy lub stwierdzenia jej nieważności. Rozwiązanie umowy z jakiegokolwiek powodu nie
zwalnia Stron z odpowiedzialności ponoszonej przez Strony w chwili rozwiązania lub mogącej
powstać po tym terminie z tytułu działania lub zaniechania mającego miejsce przed jej
rozwiązaniem.
§6
1. Dostawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej rękojmi na dostarczone wyposażenie
i sprzęt na warunkach kodeksu cywilnego.
2. Dostawca udziela Zamawiającemu 24 gwarancji jakości na dostarczone wyposażenie i sprzęt
na warunkach kodeksu cywilnego, okres ten nie dotyczy przypadku, gdy Dostawca nie jest
producentem wyposażenia, a warunki gwarancji producenta wyposażenia przewidują dłuższy
okres gwarancji niż zastrzeżony w niniejszej Umowie, wówczas gwarancja Dostawcy udzielona
jest na okres wskazany w gwarancji producenta wyposażenia. Gwarancja producenta udzielona
jest niezależnie od gwarancji Dostawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta
wyposażenia potwierdzą załączone przez Dostawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości.
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych
uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy też z gwarancji
Dostawcy. Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577
kodeksu cywilnego.
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3. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez
Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbiorczego jakościowo – ilościowego.
4. Sprzedający ponosi wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków z rękojmi za wady lub
gwarancji jakości.
5. Sprzedający jest obowiązany wykonywać wszelkie obowiązki wynikające z gwarancji jakości
na własny koszt w miejscu siedziby Kupującego, a usunięcie stwierdzonych wad powinno
nastąpić w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia wady.
6. Sprzedający nie może odmówić usunięcia wad Przedmiotu umowy ze względu na koszty z
tym związane.
§7
1. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy w budynku podczas
wykonania przedmiotu umowy i zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt.
2. Dostawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków powstałych w związku z prowadzonym zamówieniem, dotyczącą pracowników i
osób trzecich.
3. Dostawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym w celu sprawnej
realizacji przedmiotu umowy.
4. Zamawiający udostępni Dostawcy pomieszczenie na magazyn dostarczonego wyposażenia.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zgromadzone na terenie obiektu wyposażenie
Dostawcy.
§8
1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Dostawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o
którym mowa w § 4 ust. 1,
b. z tytułu opóźnienia w wydaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 za każdy dzień
opóźnienia, liczony od terminu o którym mowa w §3 ust. 1 do dnia wydania przedmiotu
umowy,
c. z tytułu opóźnienia w usunięciu stwierdzonych wad przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1,
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia.
2. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez
Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego
Dostawcy bez dodatkowych wezwań do zapłaty.
4. Jeżeli Dostawca wyrządzi szkodę Zamawiającemu w wyniku zaistnienia przypadków
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę, innych niż wymienione w
ust. 1, wówczas Dostawca będzie ponosił wobec Zamawiającego odpowiedzialność na
zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
§9
1. Wszelkie oświadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu postanowień niniejszej umowy, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wymagają formy pisemnej i będą przesłane
listem poleconym na adres strony za potwierdzeniem odbioru określony w niniejszej umowie. W
razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na
ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną, uważa się za
doręczoną w dacie zwrotu korespondencji.
2. Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową i dokonały interpretacji jej poszczególnych
postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych mogących powstać w przyszłości sporów na
tle jej wykonania.

4

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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), dla
których Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem
zawartym w zdaniu drugim.
Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych określone w
przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Dostawcy, w sytuacji, w której jest on osobą
fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych
osobowych osób, które Dostawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.
§ 11
1. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 dla Dostawcy.
Załącznik do umowy:
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWCA

ZAMAWIAJACY

5

