
ZTM – Przetarg nieograniczony 79/2019                                                                                 Załącznik nr 4 do SIWZ 

UMOWA 
  

zawarta w dniu …................…  r. w rezultacie udzielenia zamówienia sektorowego o wartości 
poniżej 418 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego nr ………….………. - podstawa prawna: 
art. 132 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 133 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze. zm.): 
 
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 z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Żelaznej 61 (00-848 Warszawa), zwany w dalszej części Umowy „Zamawiającym” lub „ZTM”, 
reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa nr …………………….. udzielonego przez Prezydenta 
m.st. Warszawy z dnia ……………………. przez: 
 
……………………………–  ………………………. 
 
a 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  
 
………………………………………… - …………………………………………………. 
 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania w sprawności urządzeń 
Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy, zwanego dalej SPOzP, zgodnie ze Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ, stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 
a) konserwacje urządzeń – okresowe badania stanu technicznego, wykonywanie regulacji, 

wymiany podzespołów, czyszczenia i inne działania wynikające z dokumentacji technicznej 
urządzeń,  

b) naprawy bieżące – usuwanie wszelkich nieprawidłowości i awarii ujawniających się lub 
powstających w trakcie normalnej eksploatacji urządzeń,  

c) naprawy urządzeń uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania, dewastacji, 
wandalizmu,  

d) inne prace zlecone przez ZTM.  
3. Przedmiot umowy nie obejmuje korekt i modyfikacji w kodzie źródłowym oprogramowania 

urządzeń. 
 

§ 2 
1. Zamawiający będzie przekazywać  Wykonawcy, zgodnie z przedmiotem umowy opisanym w § 1 

ust.2 a) i b), w okresach miesięcznych maksymalnie następujące liczby urządzeń: 
a) Kasownik VPE414 (wersja autobus/tramwaj) – 10 sztuk,  
b) Kasownik VPE414mgs (wersja MGS) – 2 sztuki, 
c) Sterownik pokładowy CPE014 (autobus/tramwaj) – 2 sztuki,  
d) Terminal do nagrywania biletów na kartach zbliżeniowych MGS410 - 4 sztuki,  
e) Terminal przenośny TSP z podstawką, zasilaczem i kablami transmisyjnymi – 2 sztuki,  
f) Drukarka-koder do produkcji biletów magnetycznych ICS111 – 1 sztuki. 
g) Czytnik kontrolerski LDP400 – 5 sztuk. 



 

 

2. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby urządzeń SPOzP, będących przedmiotem Umowy. 
W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone w sposób opisany w § 5 
ust.1 począwszy od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o zmniejszeniu liczby urządzeń.  

 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w następujących terminach: 

a) konserwacje – do 10 dni roboczych od dnia wydania urządzenia do serwisu, 
b) naprawy bieżące – do 10 dni roboczych od dnia przesłania przez ZTM pisemnego zgłoszenia 

awarii urządzenia lub w przypadku braku takiego zgłoszenia – od dnia wydania urządzenia do 
serwisu, 

c) naprawy urządzeń uszkodzonych w wyniku niewłaściwego użytkowania, dewastacji, 
wandalizmu – do 15 dni roboczych od dnia przesłania przez ZTM pisemnego zgłoszenia 
awarii urządzenia lub w przypadku braku takiego zgłoszenia – od dnia wydania urządzenia do 
serwisu i po akceptacji przez ZTM kosztorysu, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

d) inne prace zlecone przez ZTM – w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami i po akceptacji 
przez ZTM kosztorysu, o którym mowa w § 5 ust.2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia szczegółowej dokumentacji przeprowadzonych 
konserwacji i napraw. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania z ZTM zgłoszonych urządzeń i dostarczania ich do 
ZTM po wykonaniu działań serwisowych na swój koszt. 

4. Wykonawca udziela 3-miesięcznej gwarancji na wykonane usługi oraz 12-miesięcznej gwarancji 
na wymienione w ramach działań serwisowych podzespoły, części i elementy. 

 
§ 4 

1. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi dnia … 
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony - do dnia … 
3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego z zachowaniem 3-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia biegnie od dnia, w którym oświadczenie 
o wypowiedzeniu zostało doręczone Wykonawcy na piśmie.  

 
§ 5 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy miesięczną kwotę ryczałtu 
w wysokości … zł (słownie: …) brutto – za wykonane konserwacji i napraw bieżących 
poszczególnych urządzeń, i w liczbach wymienionych w § 2 ust.1. 
Rozpoczęcie czynności serwisowych wykonywanych w ramach ryczałtu przez Wykonawcę nie 
wymaga przedstawiania kosztorysu Zamawiającemu. Koszt nabycia części zamiennych i 
podzespołów użytych w ramach objętych ryczałtem wykonywanych czynności serwisowych 
ponosi Wykonawca i zawiera się w kwocie ryczałtu. 
W przypadku zmniejszenia liczby urządzeń wymienionych w § 2 Umowy, wartość miesięcznego 
ryczałtu Wykonawcy z tytułu konserwacji i napraw bieżących ulegnie odpowiedniemu 
zmniejszeniu zgodnie ze stawkami zawartymi w kolumnie 4 formularza ofertowego 
tj. załącznika nr 1 do SIWZ (zmiana nastąpi o kwotę iloczynu stawek za te urządzenia i różnicy 
pomiędzy uprzednio określoną liczbą urządzeń a nową, zmniejszoną liczbą urządzeń. Nowy 
ryczałt zostanie obliczony według wzoru: „X=A x C” gdzie X – nowy ryczałt A – stawka C – nowa, 
zmniejszona liczba urządzeń.). 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie usług serwisowych nie objętych ryczałtem, tj. 
czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt c) i d), kwotę wynagrodzenia obliczoną przy 



 

 

zastosowaniu stawki za jedną roboczogodzinę w wysokości … zł (słownie złotych: …) brutto i 
liczby roboczogodzin oraz ceny części zamiennych.  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kosztorys prac. Wykonawca przystąpi do wykonania 
zleconych czynności serwisowych po uzyskaniu zatwierdzenia przedstawionego kosztorysu 
przez ZTM. 
Koszt części zamiennych nie może być wyższy  od obowiązujących w dniu naprawy średnich cen 
rynkowych. Zamawiający ma prawo do weryfikacji ceny części zamiennych oferowanych przez 
Wykonawcę. W przypadku gdy cena danej części zamiennej będzie wyższa o więcej niż 3 % od 
ceny brutto tej samej części oferowanej do sprzedaży na rynku, Wykonawca ma obowiązek 
dostarczyć część zamienną po cenie zawartej w ofercie, którą Zamawiający uzyskał od innego 
podmiotu w wyniku weryfikacji ceny zaoferowanej przez Wykonawcę. 

3. Całkowite wynagrodzenie brutto wynikające z niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty  … 
zł (słownie: …) – wartość Umowy. 

4. Należne wynagrodzenie wypłacane będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 
21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Jednocześnie 
Zamawiający, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy 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 poz. 2191) wyłącza stosowanie do niniejszej 
umowy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

5. Wszelkie rozliczenia, w tym faktury będą wystawiane na następujące dane:  
Nabywca: Miasto st. Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 
Odbiorca i płatnik: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa 

6. W przypadku zmniejszenia liczby urządzeń objętych serwisem Zamawiający zobowiązany jest 
poinformować o tym pisemnie Wykonawcę w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła 
zmiana. Informacja ta będzie podstawą do dokonania korekty wynagrodzenia ryczałtowego 
Wykonawcy za dany miesiąc. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 
8. Zamawiający oświadcza, że dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

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

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej. 

§ 6 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie 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 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust.1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
 
 
 

§ 7 
Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i bez jej 
wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca nie będzie posiadał: 
1) dokumentu autoryzacji wydanego przez producenta urządzeń SPOzP do wykonywania 

konserwacji i napraw lub oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez Producenta, że udzieli 
mu autoryzacji w okresie do jednego miesiąca od daty podpisania umowy z Zamawiającym, 



 

 

2) stanowisk testowych z oprogramowaniem diagnostycznym działających zgodnie z procedurami 
wymaganymi przez Producenta umożliwiających wykonanie przeglądów okresowych oraz 
diagnozowanie uszkodzeń i sprawdzenie działania urządzeń po naprawach, 

3) personelu technicznego przeszkolonego przez Producenta w zakresie wymaganych usług. 
 

§ 8 
1. W przypadku nie dotrzymania któregokolwiek z terminów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt a) i 

b), Zamawiający naliczy Wykonawcy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki karę umowną w 
wysokości równej 5% miesięcznej stawki ryczałtowej netto przypadającej na urządzenie 
przetrzymane. Miesięczne stawki ryczałtowe szczegółowo określone są w kolumnie 4 
formularza cenowego tj. załącznika nr 1.1 do SIWZ. 

2. W przypadku nie dotrzymania któregokolwiek z terminów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt c) i 
d), Zamawiający naliczy Wykonawcy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki karę umowną w 
wysokości równej 5% wynagrodzenia netto uzgodnionego za naprawę, modyfikację lub 
adaptację danego urządzenia w trybie określonym w § 5 ust2. 

3. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot zamówienia na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty na rzecz ZTM w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w 
chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 
zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) pomnożonego przez  liczbę miesięcy w okresie 
realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę 
poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących przedmiot zamówienia na podstawie 
umowy o pracę. W przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia w okresie niepełnego 
miesiąca kalendarzowego, Wykonawca zapłaci karę umowną obliczoną proporcjonalnie, 
przyjmując że 1 dzień w miesiącu odpowiada 1/30 wysokości kary umownej określonej 
powyżej. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną na 
zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez 
Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby 
wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie 
umowne). Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o 
wysokości i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową. 

 
§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 
dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość stawki oraz wynagrodzenia, 
podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782). 

2. Przez dni robocze należy rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
przypadających w dni wolne od pracy określone w art.1 ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. 
o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015 poz. 90 ze zm.). 

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. 

4. 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). 



 

 

5. 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). 

 
§ 10 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób świadczących Przedmiot Zamówienia, wykonujących 
czynności serwisowe.  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w  ust. 1 w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie 
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w 
wysokości określonej w § 8 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego oświadczeń w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, o których mowa w ust. 2, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 



 

 

 
§ 11 

Integralną częścią umowy są załączone do umowy: Oferta złożona przez Wykonawcę i Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia, których postanowienia  wiążą obie strony umowy. 
 

§ 12 
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu do 
niniejszej umowy. 

 
§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 14 
Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
       Zamawiający                            Wykonawca 
 


