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PROJEKT UMOWY 

 

zawarta w dniu ...................  roku w Warszawie 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 GP-OR.0052.5237.2013 z 

dnia 16 grudnia 2013 r. udzielonego przez Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, przez: 

Pana Wiesława Witka – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego  

Zwany w dalszej części umowy Zamawiającym  

 

a  

 

……………….. 

 

 

 

w wyniku udzielenia zamówienia sektorowego o wartości poniżej 443 000 euro w trybie przetargu 

nieograniczonego nr   ….. /2019 - podstawa prawna : art. 132 ust. 1  pkt. 6 oraz art.133 ust. 1 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z 

późn. zm.). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie elementów umundurowania dla pracowników 

Zarządu Transportu Miejskiego zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia dla części 

…………… oraz w liczbie podanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(przedmiot zamówienia).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w celu akceptacji po 

1 egzemplarzu każdego z elementów umundurowania w ciągu 2 dni roboczych (dni robocze w 

rozumieniu  umowy to dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy) od dnia zawarcia umowy.  

3. Zamawiający w terminie 1 dni roboczych dokona akceptacji dostarczonych wzorcowych 

egzemplarzy pod kątem ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności w 

zakresie jakości materiałów, kroju oraz jakości wykonania, bądź przekaże w tym terminie 

uwagi do dostarczonych wzorcowych egzemplarzy. Zamawiający będzie uprawniony do 

przechowywania wzorcowych egzemplarzy w celu umożliwienia porównania ich z elementami 

umundurowania dostarczonymi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie do 5 dni 

roboczych przekaże poprawione wzorcowe egzemplarze. Korespondencja dotycząca akceptacji 

wzorcowych egzemplarzy odbywać się będzie drogą mailową przez upoważnionego 

pracownika Zamawiającego wskazanego w § 10 umowy. 

5. Procedura opisana w ust. 3 i 4 będzie miała odpowiednie zastosowanie w przypadku 

nieusunięcia zgłoszonych uwag do wzorcowych egzemplarzy lub zgłoszenia kolejnych uwag 

przez Zamawiającego. 

6. Po akceptacji wzorcowych egzemplarzy Wykonawca przekażę drogą mailową tabelę 

rozmiarów dedykowaną dla każdego z elementów umundurowania. Upoważniony pracownik 

wskazany w § 10 umowy przekaże drogą mailową w ciągu 7 dni roboczych gotowe 

zestawienie zawierające liczbę oraz rozmiary zgodne z tabelą rozmiarów przesłaną przez 

Wykonawcę. 

7. W przypadku wystąpienia niestandardowych rozmiarów, nieznajdujących się w tabeli 

rozmiarów przesłanej przez Wykonawcę, Wykonawca w trakcie wykonywania umowy 

przeprowadzi pomiar osób i dokona indywidualnego dopasowania elementu umundurowania, 



  

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 

przekazania informacji o konieczności dokonania pomiarów.  

8. Dostawa przedmiotu zamówienia lub jego części zostanie potwierdzona drogą mailową przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego wskazanego w § 10 umowy w dniu dostarczenia 

danej transzy przedmiotu zamówienia.  Zgodność dostarczonego przedmiotu zamówienia z 

wymaganiami określonymi w SIWZ oraz pomiarami, o których mowa w ust. 7, zostanie 

potwierdzona drogą mailową przez upoważnionego pracownika Zamawiającego wskazanego w 

§ 10 umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia dostawy. Wykonanie w całości przedmiotu 

zamówienia zostanie potwierdzone w protokole odbioru przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 9.  

9. W przypadku, gdy w toku czynności odbioru, o których mowa w ust. 8, Zamawiający stwierdzi 

wady, w tym niezgodność dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia z SIWZ, 

rozmiarami, o których mowa w ust. 6 lub pomiarami, o których mowa w ust. 7, w całości lub w 

części, Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad lub 

niezgodności. W takim wypadku protokół odbioru przedmiotu zamówienia zostanie podpisany 

po usunięciu wszelkich stwierdzonych wad i niezgodności, przy czym dniem wykonania 

będzie dzień, w którym Wykonawca ostatecznie dostarczy w całości przedmiot zamówienia 

bez wad i niezgodności. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia będzie uważany dzień 

dostarczenia całości przedmiotu zamówienia bez wad i niezgodności. . 

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy Przedmiot Zamówienia na swój koszt i własnym transportem do 

siedziby Zarządu Transportu Miejskiego - Warszawa, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa w 

terminie do dnia ………….. r. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia uważany będzie dzień dostawy w całości 

przedmiotu zamówienia, a w przypadku gdy Zamawiający stwierdzi niezgodność 

dostarczonych elementów i zastosuje procedurę, o której mowa w § 1 ust. 9, za dzień 

wykonania przedmiotu zamówienia uważany będzie dzień, w którym Zamawiający podpisze 

bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu zamówienia.   

 

§ 3 

1. Za dostarczony przedmiot zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości …………..zł netto ……….VAT………… zł brutto.  

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

prawidłowo wystawionej faktury VAT, która zostanie wystawiona przez Wykonawcę po 

podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

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. 

3. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

4. Faktury wystawiane będą 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 

5. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia 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. 

7. 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 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wszystkie elementy umundurowania 

wykonane w ramach przedmiotu zamówienia na okres 24 miesięcy, który liczony będzie od dnia 

podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Rękojmia będzie udzielona na zasadach 

określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.  

2. Ujawnione wady w okresie rękojmi będą usuwane przez Wykonawcę na własny koszt w 

terminie 20 dni roboczych od daty ich zgłoszenia Wykonawcy w formie elektronicznej.  

3. W przypadku braku możliwości naprawy wadliwych elementów umundurowania, 

Wykonawca w wyżej wymienionym terminie wymieni wadliwe elementy umundurowania na nowe, 

wolne od wad na własny koszt. 

§ 5 

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: 

a) opóźnia się więcej niż 7 dni z wykonaniem dostawy, o której mowa w § 1 ust. 2 lub ust. 4 

umowy; 

b) opóźni się o więcej niż 7 dni z wykonaniem obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 7 

umowy; 

c) opóźni się o więcej niż 2 dni z dostawą kompletnego przedmiotu zamówienia w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 umowy; przedmiotowe postanowienie nie wyłącza prawa do 

odstąpienia od umowy na podstawie art. 610 k.c.;  

d) nie dostarczy kompletnego przedmiotu zamówienia  bez wad i niezgodności, o których 

mowa w § 1 ust. 9, w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiającego do 

niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad i niezgodności w trybie § 1 ust. 9 umowy. 

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

którejkolwiek z przesłanek określonych w ust. 1. 

 

§ 6 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie 

Zamawiającemu należą się kary umowne. 

2. Kara umowna za okres opóźnienia dostawy wzorcowych egzemplarzy wynosi 0,5% wartości 

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

określonego w § 1 ust. 2 lub ust. 4 do dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wykonanych wzorcowych egzemplarzy umundurowania. W przypadku gdy Zamawiający 

przekroczy termin, o którym mowa w § 1 ust. 3, kara umowna nie będzie naliczana za dni 

zwłoki Zamawiającego przenoszącego termin określony w § 1 ust. 3 umowy.  

3. Kara umowna za okres opóźnienia dostawy przedmiotu zamówienia wynosi 0,5% wartości 

brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara liczona jest od terminu dostawy 

określonego w § 2 ust.1 do dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wykonanego 

przedmiotu zamówienia, bez wad i niezgodności, o których mowa w § 1 ust. 9. W przypadku 

gdy Zamawiający przekroczy termin, o którym mowa w § 1 ust. 8, kara umowna nie będzie 

naliczana za dni zwłoki Zamawiającego przenoszącego termin określony w § 1 ust. 8 umowy.  

4. 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 § 4 ust. 2 lub 3 do dnia dostarczenia Zamawiającemu pozbawionych 

wad wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, których dotyczyło poszczególne 

zgłoszenie, o którym mowa w § 4 ust. 2. 



  

5. W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy na podstawie § 5 ust. 1 umowy 

lub z innych przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający obciąży Wykonawcę 

karą umowną w wysokości 20% wartości brutto Umowy.  

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne 

zastrzeżone w Umowie na zasadach ogólnych.  

7. 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 prześlę notę księgową. 

§ 7 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają 

udostępnianiu w trybie ustawy   z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.).  

§ 8 

1. Zmiana miejsca dostawy wymaga formy pisemnej, w formie aneksu do umowy, pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 

 

§ 9 

Integralną częścią Umowy są załączone do niej: Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

oferta złożona przez Wykonawcę, których postanowienia wiążą strony Umowy. 

 

§ 10 

Do kontaktów pomiędzy sobą przy wykonywaniu tej umowy Zamawiający wskazuje:  

 

ze strony Zamawiającego:     ze strony Wykonawcy: 

……………………………     …………………………… 

Zmiana osoby kontaktowej nie stanowi zmiany umowy i może nastąpić w drodze zawiadomienia 

dokonanego pisemnie, faksem lub mailem. 

§ 11 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 
 


