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WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu................................. w wyniku udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30 000 

euro w trybie przetargu nieograniczonego nr ……………………… – podstawa prawna art. 4 pkt 8 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)                      

pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu 

i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, 

reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa nr ………………..       z dnia …………… 

udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, przez……………………., zwanym dalej 

„Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

§ 1. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby ZTM w Warszawie (00-848)                 

przy ul. Żelaznej 61 dwadzieścia pięć sztuk drukarek fiskalnych z elektroniczną kopią 

paragonów wraz z kompletem dokumentacji w terminie ……..dni od dnia podpisania Umowy 

tj………………zwanych dalej „Przedmiotem zamówienia”. 

2. Dostarczone przez Wykonawcę drukarki fiskalne muszą być fabrycznie nowe i posiadać 

parametry techniczne i użytkowe oraz spełniać wszelkie wymagania szczegółowo określone      

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), która jest integralną częścią 

niniejszej Umowy.  

3. Dostarczone drukarki zostaną zafiskalizowane przez dotychczasowy serwis nadzorujący pracę 

drukarek fiskalnych  u Zamawiającego w terminie przez niego ustalonym. 

4. Dostawa Przedmiotu Zamówienia zostanie potwierdzona przez upoważnionego pracownika 

Zamawiającego stosownym pisemnym Protokołem Dostawy w dniu dostarczenia Przedmiotu 

Zamówienia. 

5. Kompletność i zgodność dostarczonych drukarek pod względem ilościowym i wizualnym 

potwierdzi pisemnie upoważniony pracownik Zamawiającego stosownym Protokołem Odbioru 

w terminie………….dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od podpisania Protokołu 

Dostawy. 

6. W przypadku gdy w toku czynności odbioru, o których mowa w ust. 4, Zamawiający stwierdzi 

niezgodność przedmiotu Umowy z SIWZ lub Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę        

do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad i niezgodności. W takim wypadku Protokół 

Odbioru zostanie podpisany po usunięciu wszelkich stwierdzonych wad i niezgodności, przy 

czym dniem wykonania i dostarczenia będzie dzień, w którym Wykonawca ostatecznie 

dostarczy przedmiot Umowy zgodny z SIWZ i Umową.  

7. Sprawdzenie przedmiotu Umowy pod względem technicznym w tym w zakresie ich zgodności  

z Opisem Przedmiotu Zamówienia w SIWZ nastąpi sukcesywnie, w miarę potrzeb 

Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzania drukarek fiskalnych w tym 

zakresie po ich doręczeniu przez Wykonawcę oraz zachowuje roszczenia z tytułu rękojmi         

za wady oraz gwarancji jakości.  
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§2. 

 

1. Za dostarczony w terminie Przedmiot Zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości……………………….. zł netto (słownie: 

…………………………………………………………………………) powiększonej o podatek 

VAT w wysokości 23% tj.…………….zł, co daje łącznie kwotę………. zł brutto. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na wskazany w niej 

rachunek. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie Protokół Odbioru,            

o którym mowa w  § 1 ust. 5 i ust. 6 Umowy.  

 

3. Faktury wystawiane będą w następujący sposób:  

 

Nabywca: 

     Miasto Stołeczne Warszawa 

     Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa 

     NIP: 525-22-48-481 

     Odbiorca i Płatnik: 

     Zarząd Transportu Miejskiego 

     ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa 

 

4. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest (*niewłaściwe skreślić) czynnym podatnikiem podatku 

od towarów i usług. 

5. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany Przedmiot Zamówienia  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

6. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej (*dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą). 

 

 

§3. 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady Przedmiotu Zamówienia       

na okres 24 miesięcy, której okres liczony będzie od dnia podpisania Protokołu Odbioru 

Przedmiotu Zamówienia. 

2. Wraz z dostawą Przedmiotu Zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Karty 

Gwarancyjne Producenta dotyczące sprzętu opisanego w  § 1 umowy. 

3. Ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi wady, w tym wady stwierdzone w toku czynności,          

o których mowa w § 1 ust. 6, będą usuwane przez Wykonawcę na własny koszt w terminie                    

5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia Wykonawcy w formie elektronicznej lub pisemnej.  

4. W przypadku braku możliwości naprawy wadliwych drukarek Wykonawca w terminie, o którym 

mowa w ust. 3, wymieni wadliwe drukarki na nowe, wolne od wad. 
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§4. 

 

1. Niezależnie od podstaw prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy       

w trybie natychmiastowym w całości lub części, jeżeli Wykonawca opóźni się więcej niż 7 dni    

z wykonaniem dostawy Przedmiotu Zamówienia, o której mowa w § 1 ust. 1 lub nie dostarczy 

Przedmiotu Zamówienia Umowy zgodnego z SIWZ i Umową w terminie 7 dni od dnia 

wezwania go do usunięcia stwierdzonych wad i niezgodności, o którym mowa w § 1 ust. 6.  

2. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od stwierdzenia 

którejkolwiek z przesłanek określonych w ust. 1 powyżej. 

 

§5. 

  

1. W przypadku opóźnienia się Wykonawcy z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia                            

lub wadliwego jej wykonania, Zamawiającemu należą się kary umowne. 

2. Kara umowna za okres opóźnienia dostawy wynosi 0,5% wartości brutto Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara liczona jest od terminu dostawy określonego w § 1 ust. 1 lub 

ust. 6 do dnia dostarczenia Zamawiającemu zgodnych z SIWZ  i Umową drukarek fiskalnych.  

3. Kara umowna za okres opóźnienia usunięcia wad w okresie rękojmi lub gwarancji wynosi 0,5% 

wartości brutto Umowy za każdy  rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara liczona jest od terminu 

określonego w § 3 ust. 3 do dnia dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu Zamówienia 

pozbawionego wad. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy, 

Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wartości brutto Umowy.  

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne zastrzeżone 

w Umowie na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez 

Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby 

wierzytelność Zamawiającego nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Przed 

dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości  

i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową.  

 

§6. 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości 

brutto umowy, tj. kwotę ……………zł (słownie:………………………………………………) 

2. Zamawiający zwróci część zabezpieczenia w wysokości 70% w kwocie ……………… zł 

w terminie 30 dni od dnia popisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy i uznania przez 

Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną. 

3. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia tj. ……………………… zł pozostawiona będzie          

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później                           

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania części lub całości kwoty zabezpieczenia,                       

w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym 
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gdy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych lub odszkodowań oraz pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi. 

 

 

 

§7. 

 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży    

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze 

wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub bezpieczeństwa, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od stwierdzenia przesłanki określnej 

powyżej. 

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy oraz poniesionych kosztów. 

 

§8. 

1.  Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy oraz że po jego 

stronie nie występują żadne ograniczenia lub okoliczności, które uniemożliwiałyby zawarcie lub 

wykonanie niniejszej Umowy. 

2. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie 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, s.1). 

3. Strony oświadczają, że dane kontaktowe pracowników, współpracowników i reprezentantów 

Stron udostępniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostępnione drugiej Stronie  

w jakikolwiek sposób w okresie obowiązywania niniejszej Umowy przekazywane są w związku 

z wykonywaniem zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez Zamawiającego 

lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostępniane dane kontaktowe mogą 

obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko służbowe i numer telefonu służbowego. 

Każda ze Stron będzie administratorem danych kontaktowych, które zostały jej udostępnione  

w ramach Umowy. Strony zobowiązują się w związku z tym do przekazania wszystkim osobom, 

których dane udostępnił, informacji, o których mowa w art. 14 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 (RODO). 

 

§9. 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą Stron. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 

wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

                                                                             §10. 
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Wykonawca oświadcza, iż znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 

informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie             

do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), która podlega udostępnianiu                  

w trybie przedmiotowej ustawy. 

 

§11. 

 

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Umowie stanowiące tajemnicę handlową będą 

wykorzystywane przez Strony Umowy tylko i wyłącznie do jej realizacji. Zamawiający zastrzega 

sobie prowadzenie wszelkiej korespondencji z Wykonawcą w języku polskim. 

 

§12. 

 

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie w formie 

aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

 

§13. 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.  

 

§14. 

 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§15. 

 

Integralną częścią Umowy są: Oferta złożona przez Wykonawcę oraz Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia których postanowienia wiążą obie Strony. 

 

 

§16. 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

   

                     ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA 

 


