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UMOWA 

 
 
zawarta w Warszawie w dniu ....................................... r. w rezultacie udzielenia zamówienia sektorowego o 

wartości poniżej 428 00 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 2018 r., 

poz. 1986 ze zm.) 

 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 z siedzibą z Warszawie 00-848, ul. Żelazna 61, reprezentowany 

przez: 

przez Pana Wiesława Witka – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego na podstawie pełnomocnictwa nr GP-

OR.0052.5237.2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku, udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, , 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i do sukcesywnego dostarczania 

materiałów informacyjno-promocyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (dalej jako „Materiały”), 

których wszystkie szczegóły techniczne zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ), której postanowienia są wiążące dla Stron niniejszej umowy (Przedmiot zamówienia). 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące czynności: 

1) Druk Materiałów 

2) Dostawę Materiałów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy 

3. Poszczególne dostawy realizowane będą na podstawie zleceń, o których mowa w § 3 niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 18 grudnia 2020 r. z tym zastrzeżeniem,  

że Wykonawca jest zobowiązany zrealizować wcześniej złożone zlecenia oraz jest zobowiązany do zapłaty kar 

umownych za okres po 18.12.2020 r. zgodnie z § 6. 

 

§ 3 

1. Zamawiający będzie przesyłać zlecenia faksem lub pocztą elektroniczną. Przedmiot zlecenia przesyłany 

będzie drogą elektroniczną (mai, wetransferl lub FTP) w plikach PDF, programu CorelDraw, Adobe 

Illustrator lub Adobe Photoshop. 

2. Zlecenie będzie zawierać – poza projektem Materiału: 

1) termin wykonania, 

2) format i kolory, 

3) nakład, 

4) sposób pakowania, z podziałem na nakłady oraz stosowny opis paczek 

5) miejsce dostawy na terenie m.st. Warszawy 
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3. Czas realizacji każdego zlecenia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Za dzień wykonania przedmiotu Zamówienia uważany będzie: 

a) dzień dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia - jeżeli czynności odbioru nie wykazały 

żadnych wad wykonania i protokoły odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu zamówienia zostały 

podpisane przez Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń lub, jeżeli w toku przeprowadzonych przez 

Zamawiającego czynności odbioru stwierdzone zostały wady albo niekompletność przedmiotu 

zamówienia, a Wykonawca, wezwany przez Zamawiającego do wykonania niezbędnych napraw i 

uzupełnień, dokonał ich w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 3 dni roboczych od wezwania, 

b) dzień podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołów odbioru ilościowego  

i jakościowego przedmiotu zamówienia - jeżeli po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia 

przedmiotu zamówienia i gotowości do przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamówienia, w toku 

przeprowadzonych przez Zamawiającego czynności odbioru stwierdzone zostały wady albo 

niekompletność przedmiotu zamówienia, a Wykonawca, wezwany przez Zamawiającego do wykonania 

niezbędnych uzupełnień, nie dokonał ich w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 3 dni roboczych od 

wezwania. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania ostatniego zlecenia z wyprzedzeniem umożliwiającym 

Wykonawcy druk do 18 grudnia 2020 r., zgodnie z terminami wskazanymi w SIWZ. 

6. Wykonawca realizować będzie każdą dostawę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia na swój koszt i 

własnym transportem w trzy wskazane przez Zamawiającego lokalizacje na terenie Warszawy. 

Wykonawca zapewnia każdorazowo rozładunek przedmiotu zamówienia. 

7. Lokalizacje dostawy przedmiotu zamówienia będą wskazane w zleceniach Zamawiającego lub drogą 

mailową, co zostanie uwzględnione w zleceniu. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmiany lokalizacji dostawy na terenie m.st. Warszawy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do uzyskania pokwitowania faktu dostawy przy dostawie 

Materiałów objętych danym zleceniem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 i następnych. W przypadku 

lokalizacji, które znajdują się poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca również jest zobowiązany do 

uzyskania pokwitowania przyjęcia danego nakładu Materiałów i przesłania najpóźniej dnia następnego 

skanu pokwitowania na adres mailowy Zamawiającego: promocja@ztm.waw.pl. Pokwitowanie dostawy 

Materiałów nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem, iż dany Materiał został wykonany właściwie. Wszelkie 

odstępstwa w zakresie pokwitowań możliwe będą wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

9. Zamawiający dokona potwierdzenia dostawy liczby zamówionych Materiałów zgodnej z  Zamówieniem w 

ciągu 4 dni roboczych, podpisaniem protokołu odbioru ilościowego. Protokół odbioru ilościowego stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Protokół odbioru ilościowego zostanie przekazany na adres e-mail 

wskazany przez Wykonawcę.  

10. Zamawiający dokona odbioru jakościowego tj. zgodności druków z Zamówieniem, projektem graficznym, 

Umową, a także SIWZ, w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostawy. Odbiór jakościowy zostanie 

dokonany na podstawie weryfikacji kilku wybranych Materiałów w ramach danego zlecenia. Protokół 

odbioru jakościowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. Protokół odbioru jakościowego zostanie 

przekazany na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę.  

11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady w trybie ust. 10, zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru przedmiotu 

Zamówienia wezwania Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia wad lub dostarczenia Materiałów 

zgodnych z umową. Zamawiającemu należna będzie kara umowna w wysokości określonej w § 6 ust. 1, 

naliczana począwszy od dostarczenia wezwania do dokonania poprawek do dnia doręczenia przez 

Wykonawcę  przedmiotu Zamówienia pozbawionego wad. Wezwanie może zostać doręczone według 
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wyboru Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej na adres poczty elektronicznej Wykonawcy:  

………………………………………….. 

12. Jeżeli przedmiot Zamówienia zostanie odebrany zgodnie z procedurą wymienioną w ust. 9 

 i 10 lub Wykonawca usunie wady po wezwaniu opisanym w ust. 11, Zamawiający dokona podpisania 

protokołów odbioru odpowiednio z ust. 9 lub 10. Podpisanie protokołów będzie podstawą do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury obejmującej dane zlecenie.  

13. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wszystkich wad zgłoszonych w trybie ust. 11 w  terminie 3 dni 

roboczych (w postanowieniach umowy określenie dni robocze odnosi się do dni od poniedziałku do soboty 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 11, 

Zamawiający ma prawo do rezygnacji z realizacji danego zlecenia lub zlecenia wykonania zastępczego na 

koszt Wykonawcy.  

14. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń dotyczących danej dostawy w trybie ust. 10-13 nie 

pozbawia go prawa późniejszego dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady, w przypadku późniejszego 

stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości zgodnej z nakładem dostarczanych Materiałów i ich cenami jednostkowymi podanymi  

w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty złożonej przez Wykonawcę.  

2. Łączne wynagrodzenie w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty w wysokości: 

……………..PLN netto, ………………… PLN  brutto (słownie: ………………………………), w tym należny 

podatek VAT w wysokości …………………….. PLN.  

3. Należne wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego 

kompletności i zgodności dostawy ze zleceniem, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

złożoną ofertą, na rachunek wskazany w fakturze. 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. 

4. Prawidłowo wystawiona faktura VAT za ostatnie zrealizowane zlecenie zostanie dostarczona do siedziby 

Zamawiającego nie później niż do 18 grudnia 2020 r. lub w przypadku stwierdzenia uchybień ilościowych 

lub jakościowych przez Zamawiającego i wyeliminowaniu ich przez Wykonawcę, nie później niż  

do 21 grudnia 2020 r.   

5. Dane do faktury: 

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. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 

8. Zamawiający oświadcza, że dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, na co 
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Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
1
. 

10. Wykonawca 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. W przypadku wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części, Wykonawca wykona go na 

własny koszt powtórnie w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji oraz jest 

zobowiązany do odbioru wadliwego przedmiotu zamówienia. Określenie „dni robocze” oznacza dni od 

poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (święta). 

2. W przypadku trzykrotnego przekroczenia wyznaczonego zgodnie z zapisami w §3 ust. 3, 4 oraz 9 terminu 

dostawy kompletnego i pozbawionego wad przedmiotu zamówienia lub w przekazaniu poprawionego przez 

Wykonawcę projektu graficznego w ramach danego zlecenia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia bez podawania 

przyczyny. 

§ 6 

1. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 150,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w 

dostawie kompletnego i pozbawionego wad przedmiotu zamówienia w ramach danego zlecenia. Kara 

umowna naliczana jest do dnia prawidłowej realizacji całości danego zlecenia.  

2. Przez wadliwy przedmiot zamówienia w ramach danego zlecenia rozumie się w szczególności dostawę 

niekompletną, niezgodną ze zleceniem, projektem graficznym, SIWZ, ofertą Wykonawcy 

lub postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób świadczących przedmiot zamówienia na podstawie umowy  

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne  

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 osób 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 

wykonującą czynności wskazane w § 1 ust. 2 umowy niezatrudnioną przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.). 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 zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kary umownej z płatności wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar 

umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o 

                                                 
1
 Dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
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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 

6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

7. Zamawiający w razie rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym obciąży Wykonawcę wszelkimi   

dodatkowymi kosztami poniesionymi w związku z rozwiązaniem umowy, których nie poniósłby gdyby 

umowa trwała. 

§ 7 

1. Zamawiający w czasie obowiązywania umowy zastrzega sobie możliwość zmiany struktury całkowitego 

nakładu, włącznie z rezygnacją z wybranych typów Materiałów. W takim przypadku stosowane mogą być 

ekwiwalenty wartości niezamówionych Materiałów na rzecz innych typów po cenie odpowiedniej dla 

danego typu Materiału, wskazanej w ofercie przez Wykonawcę.  

2. Zamawiający płaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za zrealizowane zlecenia. 

3. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całkowitego nakładu wskazanego w SIWZ.  

 

§ 8 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób świadczących pracę przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

kopii umów o pracę zawartych z pracownikami świadczącymi pracę przy realizacji Etapu II Przedmiotu 

Zamówienia, z uwzględnieniem anonimizacji danych osobowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji przesłanych kopii umów o pracę zgodnie 

z ust. 2, niezwłocznie i każdorazowo w przypadku zmiany pracowników wykonujących pracę w ramach 

przedmiotu zamówienia oraz na każde wezwanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty 

przez Wykonawcę kar umownych w wysokościach określonych w § 6 ust. 3 Umowy.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 9  

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 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 dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

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

wykonania części umowy. 
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§ 10 

Wykonawca oświadcza, że 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 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), 

która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 

§ 11 

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

Umowy. 

2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień niniejszej umowy w  przypadku ograniczenia 

środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia niezależne  

od Zamawiającego.       

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

§ 13 

Ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14  

Integralną częścią umowy są SIWZ i oferta Wykonawcy, których postanowienia wiążą strony umowy. 

 

§ 15 

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

 

       

Zamawiający       Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy 
Opis przedmiotu zamówienia 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 
 

Protokół odbioru ilościowego 
 

 
 
1. Protokół dotyczy zlecenia nr ……….…. do Umowy ZTM-OFM/…………..z dnia…………………, 
 
2. Data i miejsce sporządzenia protokołu: Warszawa, dnia …………………….., 
 
3. Terminy realizacji: 

 

a) Termin wysłania zlecenia nr …..: ……………………..r. 
b) Termin realizacji zlecenia przez Wykonawcę:………………….r.  

 

4. Przedmiot dostawy:………………………………………….. 
5. Adres dostawy:…………………………………………………. 
6. Wykonawca : 
 
(Nazwa, NIP, KRS)……………………………………………. 
(Ulica, nr lokalu)……………………………………………. 
(kod pocztowy, miejscowość)………………………………………. 
 
Potwierdzam, że ilość dostarczonych materiałów odpowiada liczbie wskazanej w zleceniu. 

 
 
 

                 Dostawca      Potwierdzam odbiór dostawy 

 
 

……………………………………………                    ……………………………………………  
 
Podpis, pieczęć oraz termin dostawy          Podpis/ pieczęć osoby przyjmującej dostawę 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 
  

 
Protokół odbioru jakościowego  

 
 
 
7. Protokół dotyczy zlecenia nr ……. do Umowy ZTM-OFM/……………. z dnia ……….. r., 
 
8. Data i miejsce sporządzenia protokołu: Warszawa, dnia ……………. r., 
 
9. Terminy realizacji: 

 

c) Termin wysłania zlecenia nr ……: ……… r. 
d) Termin realizacji zlecenia przez Wykonawcę: ………..  r.  

 

10. Przedmiot dostawy:………………., nakład…………., pozycja nr………. oferty  
11. Adres dostawy:  
12. Wykonawca : 
 
Nazwa i Adres wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Potwierdzam, że dostarczone materiały zostały wykonane wg zakładanych wymogów jakościowych. 

 
 
 

                 Dostawca      Potwierdzam odbiór dostawy 

 
 

……………………………………………                    ……………………………………………  
 
Podpis, pieczęć oraz termin dostawy          Podpis/ pieczęć osoby przyjmującej dostawę 
 


