PROJEKT UMOWY NR 1DP/UM/…../2020
w dniu …… grudnia 2020 r. w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta
Miasta Stołecznego z dnia 15.06.2012 nr GP- IX.0052.2284.2012 r. przez Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej „BUDOWLANI” w Warszawie - Jarosława Sienkiewicza
a
……………………………………………… z siedzibą w ……………………………………,
ul. …………………., zarejestrowaną rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………,
NIP ……………., REGON ………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną
przez:
…………………………………………………………………………….
w wyniku zastosowania art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa drukarko - kopiarek (…….. szt. – format A3,
…… szt. – A4) do Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie, ul. Elekcyjna 6.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że urządzenia, o których mowa w ust. 1, są wolne od wad
fizycznych i prawnych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy: ................................
Miejsce dostawy: Dom Pomocy Społecznej „BUDOWLANI” w Warszawie, ul. Elekcyjna
6.
Dostawa przedmiotu umowy nastąpi transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt.
Odbiór dostarczonego sprzętu odbędzie się w obecności przedstawicieli obydwu stron
i zakończy podpisaniem protokołu odbioru w trzech egzemplarzach, przy czym dwa
egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy przy zachowaniu
należytej staranności.
Odpowiedzialność za dostarczony sprzęt przechodzi na Zamawiającego z chwilą
podpisania protokołu odbioru.

§3
1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi:
1) bez podatku VAT ………………… zł (słownie: ……………………………. złotych),
2) z podatkiem VAT ……………… zł (słownie: ……………………………… złotych),
w tym ……………. podatku VAT.
2. Cena za jedno urządzenie wynosi: format A3 - …………… zł brutto, format A4 …………..zł brutto.
3. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, w formie
pisemnej lub elektronicznej, np. poprzez Centralny Rejestr umów dostępny pod adresem
http://cru.um.warszawa.pl przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie
obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu zamówienia. Zapłata nastąpi
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca oświadcza,

że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym
wyłącznie dla celów rozliczeń tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
4. Faktura Wykonawcy powinna być wystawiona na:
1) Nabywca/Podatnik: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa, NIP: 525-22-48-481,
2) Odbiorca/Płatnik: Dom Pomocy Społecznej „BUDOWLANI” w Warszawie
01-128, ul. Elekcyjna 6
i złożona za pośrednictwem Domu Pomocy Społecznej „BUDOWLANI” w Warszawie
oraz zawierać numer niniejszej umowy.
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy będzie
………………………………………………., tel. …………….………….………………..
2. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy będą
…………………………..…………………., tel. …………………………………………..
§5
1. Wykonawca udzieli gwarancji na urządzenia, o których mowa w §1 ust. 1 na okres …….
miesięcy.
2. Okres gwarancyjny liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa
w §2 umowy.
3. Szczegółowy zakres gwarancji i serwisu znajduje się w załączniku do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich działań serwisu gwarancyjnego
wynikających z niniejszej umowy.
5. Wymienione podczas naprawy części urządzeń podlegają gwarancji na okres nie krótszy
niż 12 miesięcy.
6. W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania
awarii sprzętu objętego gwarancją w siedzibie Zamawiającego
7. Soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy nie są zaliczane do okresu
oczekiwania na naprawę.
8. Zamawiający zgłasza awarię urządzenia przesyłając informację na piśmie lub telefonicznie.
§6
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowić będą kary umowne,
które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) w wysokości 0,5% ceny umowy z podatkiem VAT, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% ceny
umowy z podatkiem VAT za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
ceny umowy z podatkiem VAT.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki, w razie wystąpienia zwłoki
w płatności.
3. Odstąpienie od umowy, jej wygaśnięcie lub rozwiązanie nie wyłącza prawa
Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, niezależnie od jego
podstawy, wywiera ono skutek wyłącznie, co do niewykonanej części umowy, w związku
z czym żadna ze Stron nie będzie zobowiązana do zwrotu świadczeń już otrzymanych
od drugiej strony w ramach realizacji przedmiotu umowy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, za wyjątkiem okresu
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego
w związku z Covid-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako
ostatni w zakresie kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
§7
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z umowy, na rzecz osoby
trzeciej, bez zgody Zamawiającego.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

§8
Wszelkie postanowienia oraz zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych
i stanu faktycznego mających wpływ na realizacje umowy.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z dniem
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub wszczęcia postępowania
naprawczego albo wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową Strony poddają
pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności
dotyczące go dane identyfikacyjne (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia,
nazwiska ewentualnie imienia, nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach
prowadzenia działalności gospodarczej), przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia
podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).

§9
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia/oferta Wykonawcy z dnia ……………….. r.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

