
  

UMOWA    …………………………………………….                                                                                                                              

z dnia    zwana dalej „Umową” pomiędzy: 
      

…………………………………. z siedzibą w Warszawie, przy ul. ………………………, ………………….., KRS ……………….., NIP 
……………………….., REGON ……………….., Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, …….. Wydział Gospodarczy, kapitał 
zakładowy …………………. zł opłacony w całości, reprezentowaną przez: ……………………………………………………………, 
  
zwaną dalej Wykonawcą, a 

Nazwa firmy Miasto Stołeczne Warszawa 

reprezentowana 
przez 

…………………… p.o. Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa na podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy z dnia …………. r. znak: ………………….. 

ulica, nr lokalu pl. Bankowy 3/5 

miejscowość Warszawa kod pocztowy 00-950 

NIP 525-22-48-481 REGON  KRS  

adres e-mail firmy sekretariat@zmsp.org.pl telefon  +48 22 551-21-00 

  

Osoba kontaktowa / Administrator 
imię i 
nazwisko 

…………………………. 

adres e-mail  ……………………………………. 
telefon 
kontaktowy 

(22) 5512155 

  

Adres firmy do korespondencji (jeśli 
inny)  

Nazwa firmy Zarząd Mienia Skarbu Państwa 

ulica, nr lokalu Ul. Prosta 69 – V p. 
miejsc
owość 

Warszawa kod pocztowy 00-838 

zwaną(-ym) dalej „Klientem”, 

nazwa firmy (Płatnik) Zarząd Mienia Skarbu Państwa 

reprezentowana 
przez 

…………….. – p.o. Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa 

ulica, nr lokalu Ul. Prosta 69 – V p. 

miejscowość Warszawa kod pocztowy 00-838 

NIP ……………………….. REGON  KRS  

adres e-mail firmy sekretariat@zmsp.org.pl telefon  +48 22 551-21-00 
 zwaną(-ym) dalej „Płatnikiem” 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

 

 

Z uwagi na wartość umowy nie przekraczającą kwoty 30 000 EURO w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. ) nie 

stosuje się przepisów ustawy. 

 

  

§ 1 Przedmiot Umowy  

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Klienta usługi polegającej na sporządzeniu, 

wygenerowaniu oraz nadaniu do dłużników Klienta listem poleconym wezwań do zapłaty, zawierających 

ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby 

tego biura  (Wezwania), o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3, art. 15 ust. 1 pkt 3 lub art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. 



Dz.U.2014 poz. 1015) (Ustawa o BIG),  na terenie Polski, w celu przekazania do Biura Informacji Gospodarczej 

informacji gospodarczych. Planowana, szacunkowa liczba Wezwań to 21000 sztuk.   

 

§ 2 Warunki współpracy  

1) Klient potwierdza, iż ramach Umowy udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do podpisywania, nadania Wezwań. 

2) Zasady powierzenia przez Klienta Wykonawcy danych osobowych dłużników reguluje odrębna umowa. 

Zawarcie umowy jest warunkiem realizacji usług, o których mowa w § 1 Umowy. 

3) Osobami uprawnionymi do składania oświadczeń w imieniu Klienta w zakresie zlecania sporządzania  
i wysyłania Wezwań i Powiadomień jest Pani Edyta Stefańska lub osoby zastępujące. 

4) Strony w ramach bieżącej współpracy ustalą formę zlecenia, formę Wezwań lub Powiadomień oraz zakres 
niezbędnych danych zawartych w zleceniu. Wykonawca udzieli Klientowi niezbędnego wsparcia w tym 
zakresie oraz przeszkoli wskazanych przez Klienta pracowników. Wzór pliku, na podstawie którego 
Wykonawca będzie przyjmował zlecenia, stanowi załącznik numer 1 do Umowy. 

5) Klient odpowiada za dostarczenie do Wykonawcy danych niezbędnych do sporządzenia, wygenerowania  
i nadania Wezwań do dłużników. 

6) Dla zleceń do 5 000 sztuk (słownie: pięciu tysięcy) pism w danym Okresie Rozliczeniowym Wykonawca 
sporządzi, wygeneruje i wyśle Wezwania w terminie 7 dni roboczych od otrzymania kompletnych danych i 
uzyskaniu akceptacji po stronie Klienta treści przygotowanych pism. Zlecenia powyżej 5 000 sztuk będą 
realizowane do 14 dni roboczych. Z niniejszego okresu realizacji usługi wyłączony jest okres oczekiwania na 
akceptację wysyłki ze strony Klienta.  

§ 3 Rozliczenia Stron   

1) Strony postanawiają, iż: 
a) cena za sporządzenie, wygenerowanie i nadanie pojedynczego Wezwania (na terenie Polski) do dłużnika 

ustalona zostaje na ……… zł (słownie: ……………………………………) netto, 
b) cena za pojedyncze Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru do Wezwania ustalona zostaje na …… zł 

(słownie: …………………………….). 
2) Łączna wartość Umowy nie przekroczy kwoty: ………………… zł  (słownie: ……………………….) złotych brutto 

(stawka VAT: 23%), netto: ……………………… zł.  

3) Za monitorowanie stopnia wykorzystania kwoty łącznego wynagrodzenia odpowiada Klient. W przypadku 

wykorzystania całej ww. kwoty, Klient poinformuje o tym Wykonawcę  

i Umowa uznana zostanie za zakończoną. Klient nie ma obowiązku wykorzystania kwoty, o której mowa w pkt 

3 w pełnej wysokości, wobec czego Wykonawcy nie przysługuje względem Klienta roszczenie o realizację 

usług do kwoty ……………………… zł brutto. W przypadku wyczerpania ww. kwoty, Klient nie jest uprawniony do 

przekazywania Wykonawcy kolejnych zleceń. 

4) Podstawą naliczania opłat jest potwierdzenie nadania Wezwań (raport wygenerowany z systemu Poczty 
Polskiej) do Dłużników na adresy i dane przekazane przez Klienta. 

5) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, będzie płatne w ciągu 21 dni od wystawienia faktury VAT, 
wystawionej przez Wykonawcę. Załącznik do faktury będą stanowiły Raporty z EPO za miesiąc fakturowany, 
w przypadku skorzystania z tej usługi. Niezależnie od tego Klient w każdym czasie ma prawo zażądać 
Raportów z EPO za dowolny okres. Faktury będą wysyłane do Płatnika, wskazanego w pierwszej części 
Umowy. Płatnik odpowiedzialny jest za płatności na rzecz Wykonawcy.  

6) Strony przyjmują, że Okres Rozliczeniowy jest równy miesiącowi kalendarzowemu.  

7) Płatności będą realizowane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  
8) Klient zastrzega sobie od Wykonawcy karę umowną na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

usługi w wysokości 5 zł netto od każdej ze spraw dla której nie wykonano w terminach określonych w § 2 pkt 

6. 

9) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

10) Klient oraz Płatnik wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji o fakturach na adresy e-mail wskazane  

w Umowie.  
11) Osobą odpowiedzialną za stwierdzenie prawidłowego wykonania Umowy oraz zatwierdzenia rozliczeń 

finansowych po stronie Klienta jest ………………, tel.:  +48 22 551 21 55, e-mail:  …………………….. lub osoby 
zastępujące. 



12) Osobą odpowiedzialną po stronie Wykonawcy  za  kontakt z Klientem w celach bieżącej współpracy, 
rozliczeń oraz prawidłowej realizacji Umowy jest ………………………. tel. …………………….., e-mail: 
…………………………. lub osoby zastępujące. 

13) Miasto st. Warszawa, Ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, jest podatnikiem podatku VAT NIP: 5252248481. 
14) Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT NIP:  ………………………, REGON: ……………………….  
15) Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (MPP). 
16) Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

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

 

§ 4 Zasady odpowiedzialności  

1) ………………………. ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami Ustawy o BIG, Regulaminami i powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.  

2) Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne, niezgodne z Ustawą o BIG i Regulaminami,  

w szczególności za przekazanie nieprawdziwych danych.  

 

§ 5 Postanowienia końcowe  

1) Umowa wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w systemie informatycznym Wykonawcy prawidłowo 
podpisanego i kompletnego oryginału Umowy.  

2) Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2019r. z możliwością jej rozwiązania przez 

każdą ze Stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 3 pkt 3. Okres wypowiedzenia będzie liczony od pierwszego dnia Okresu 
Rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym dokonano wypowiedzenia.  

3) Skuteczne wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.  

4) Wykonawca może rozwiązać Umowę z Klientem bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym lub 

zablokować Klientowi dostęp do usług w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, 

w szczególności w przypadku zwłoki w zapłacie należności.  

5) Korespondencja pomiędzy Stronami, w związku z realizacją Umowy, będzie kierowana na wskazane adresy 
lub podane adresy e-mail. 

6) Klient oświadcza, iż na dzień podpisania Umowy wszelkie dane, które przekazał, są prawdziwe i aktualne, co 

Wykonawca potwierdza poprzez weryfikację w rejestrach publicznych. Wykonawca zastrzega, iż  

w uzasadnionych przypadkach Klient może zostać zobowiązany do dostarczenia kopii dokumentów 

rejestrowych. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wykonawcę o jakichkolwiek 

zmianach tych danych.  

7) Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy,   a także treść umowy o udostępnieniu 

informacji gospodarczych, a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umów i wysokość 

wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku  

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764,  z późn. zm.), która podlega udostępnieniu  
w trybie przedmiotowej ustawy. 

8) Zmiana oznaczenia Stron Umowy, ich adresów lub innych danych kontaktowych oznacza zmianę Umowy.  

O zmianie danych Strona niezwłocznie zawiadamia drugą Stronę na piśmie – dla skuteczności zmiany wymaga 
się aneksu do Umowy.  

9) W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2014r. poz. 121 ze zm.).  

10) Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Klienta, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

  
 

 

 

Data  Klient 

 

Data  Płatnik 



 

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ………………… z siedzibą w Warszawie, ul. …………………., …………………... 
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: ………….., lub pisemnie (adres siedziby Administratora). W ………………. wyznaczony jest 

inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: …………… lub pisemnie (adres siedziby Administratora). Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez ……………………. w celu: 
3.1. zawarcia i realizacji Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność przetwarzania danych do jej zawarcia 

i wykonywania, przy czym niepodanie tych danych uniemożliwiłoby zawarcie Umowy, 
3.2. rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez 
potencjalnymi roszczeniami, 

3.3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora w okresie obowiązywania Umowy - podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych,  

3.4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora po wygaśnięciu Umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 
jest Pani/Pana zgoda, 

3.5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług partnerów Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 
Pani/Pana zgoda.  

4. ………………………… przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, numer PESEL, NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości, telefon, 
adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania/do korespondencji),  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez …………………………w celu określonym w: 

 pkt 3.1 - w okresie obowiązywania Umowy, 

 pkt 3.2 - przez okres trwania Umowy lub do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z Umowy lub z innego 
tytułu, 

 pkt 3.3 - w okresie obowiązywania Umowy, 

 pkt 3.4 oraz 3.5 - do momentu wycofania zgody. 
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: ….. – w związku z powierzeniem mu przez Administratora realizacji czynności związanych z 

wykonywaniem działalności gospodarczej na podstawie art. 7 ust. 4 Ustawy o BIG, a także podmioty korzystające z raportów Administratora, które 
mogą zawierać przekazane przez Panią/Pana informacje gospodarcze. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, 
w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje 
Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. 
Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ………………………..  

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  

 


