
ZTM – Przetarg nieograniczony 80/2019                                                                                 Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Umowa 
 
zawarta w dniu ………............. w Warszawie w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego nr ………………., 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, zwanym dalej „Zamawiającym” lub 
„ZTM”, reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa nr ………………………………….. r. przez:  
 
…………………………… – …………………………… Zarządu Transportu Miejskiego 
 
a 
 
… 
reprezentowany przez ……………………………………. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”  
 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oprogramowania wraz ze 
wsparciem producenta na okres 3 lat na dostarczone oprogramowanie zgodnie ze 
szczegółowym Opisu Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ”, stanowiącym załącznik nr 1 
do umowy.  

 
2. Za dostarczenie przedmiotu zamówienia, zgodnie z umową, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości netto ……………… zł, VAT ………….. zł , brutto ………………. zł 
(……………………………………………………………..słownie zł brutto). 

 
3. Zgodność dostarczonego oprogramowania z wymaganiami określonymi w OPZ, potwierdzi 

pisemnie upoważniony pracownik Zamawiającego podczas przyjęcia dostawy. 
 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby 
Zamawiającego w Warszawie przy ul. Żelaznej 61, w terminie 7 dni roboczych (tj. dni tygodnia 
od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), od dnia podpisania 
umowy tj. do dnia …………… 

 
2. Za dzień zrealizowania dostawy rozumie się dzień dokonania pisemnego potwierdzenia przez 

Zamawiającego kompletności i zgodności przedmiotu zamówienia z OPZ. 
 
 

§ 3 

1. Za dostarczony przedmiot zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości określonej w § 1 ust.2 przelewem (po pisemnym potwierdzeniu 
przez Zamawiającego kompletności i zgodności dostawy z zamówieniem) w terminie do 21 dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub przesłania 
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. poz. 2191), na rachunek w niej wskazany. 

2. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 
3. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany przedmiot zamówienia 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  
4. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej1. 

5. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 
wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Wszelkie rozliczenia w tym faktury będą wystawione 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 

 

Odbiorcą i płatnikiem wszelkich rozliczeń, a w szczególności faktur, będzie  Zarząd 
Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa 

Adres do korespondencji: 

Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa 

 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w dostawie kompletnego 
przedmiotu zamówienia, zgodnego ze złożoną ofertą, w wysokości 1% wartości brutto 
wynagrodzenia o którym mowa w §1 ust.2, przysługującego za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

2. W przypadku, gdyby opóźnienie w dostawie przekroczyło 15 dni kalendarzowych, w stosunku 
do terminu z § 2 ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Zamawiający ma również 
prawo do naliczenia kar umownych należnych do dnia odstąpienia. Zamawiający może 
skorzystać z uprawnienia do odstąpienia w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przesłanki 
o której mowa w zdaniu 1.  

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

4. 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 

                                                 
1
 Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  



 

 

umowne). Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę 
o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową. 

 
§ 5 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
będzie służyło interesowi publicznemu, 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.  

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności 
dotyczące jej 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 2014 r. poz. 782 ze zm.). 

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). 

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).  

§ 7 

Integralną częścią umowy są oferta złożona przez Wykonawcę oraz Opis Przedmiotu Zamówienia 
(OPZ), których postanowienia wiążą obie strony umowy. 
 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych 
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. 

 
 



 

 

§ 9 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 10 

Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu do 
niniejszej Umowy. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA 
 


