
UMOWA– nr 

zawarta w dniu …………………. r. w Warszawie pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, nr NIP: 5252248481 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a firmą: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez:  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zwanym dalej „Dostawcą”. 

 

W związku z wyborem Oferty „Dostawcy” na podstawie postępowania przeprowadzonego  bez 

stosowania  ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2022 r. poz. 

1710 ze zm ) w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1  ww. ustawy  zwanej dalej Pzp , została zawarta Umowa o 

następującej treści: 

        §1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby ZMSP sprzętu komputerowego, 

akcesoriów komputerowych, szczegółowo opisanych w  załączniku  Nr 1 do Umowy. 

§2 Warunki dostawy 

1. Dostarczenie sprzętu nastąpi  w terminie do 31.12.2022 roku. 

2. Za dzień odbioru, rozumianego jako termin wykonania umowy uważa się dzień podpisania 

przez Strony protokołu odbioru sprzętu bez wad i usterek. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wymieniony w §1 do siedziby Zamawiającego 

w Warszawie przy ulicy Prostej 69 w dniu uzgodnionym z Zamawiającym w dni powszednie w 

godzinach od 8:00 do 15:00. 

4. Dostawa odbędzie się własnym transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. 

5. Dokumentem potwierdzającym gwarancję urządzenia będzie wystawiona faktura, na której  

wyszczególnione będą dostarczone urządzenia wraz z ich numerami seryjnymi. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru wad przedmiotu umowy, 

Wykonawca usunie je w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia i w tym terminie 

ponownie dostarczy do siedziby Zamawiającego zakwestionowany przedmiot umowy. 

7. Urządzenia wskazany w Załączniku Nr 1 do umowy zostaną dostarczone fabrycznie nowe, 

nieużywane, pochodzący z bieżącej produkcji, nieuszkodzone mechanicznie oraz 

elektronicznie. 

 



§3 Gwarancja 

1. Dostawca udziela gwarancji na urządzenia w liczbie miesięcy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do 

Umowy.  

2. Zamawiający może zgłaszać nieprawidłowe działania sprzętu objętego przedmiotem  umowy 

w godzinach 10:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 

……………………………..…… 

3. W razie, gdy naprawa któregokolwiek z urządzeń stanowiących przedmiot umowy potrwa 

dłużej niż 14 dni, lub gdy którekolwiek z tych urządzeń w okresie udzielonej na nie gwarancji 

będzie naprawiane co najmniej 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania 

wymiana urządzenia na nowe, o niezgorszych parametrach technicznych niż objęte niniejszą 

umową. 

 

§4 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za realizację przedmiotu Umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości : 

………………… zł netto (słownie: ……………………………………………………………………… złotych), 

………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………… złotych), 

obliczone w oparciu o cenę, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do 

Umowy. 

2. Termin płatności wynagrodzenia Dostawcy  do 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury MPP  na adres: Zarząd Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69, 00-838 

Warszawa. Faktura powinna został wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru 

potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Płatność zostanie dokonana na konto Dostawcy nr ………………………………………………………………. . 

4. Faktura MPP winna być wystawiona na: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-

950 Warszawa, NIP: 5252248481. Odbiorca/Płatnik: Zarząd Mienia Skarbu Państwa, ul. 

Prosta 69, 00-838 Warszawa. 

5. Za datę zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający złoży w banku 

polecenie przelewu na konto Dostawcy. 

6. Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nie przewidziane  

w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem 

Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłączenie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 

8. Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

9. Dostawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym, służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej. 

10. Zapłata wynagrodzenia Dostawcy nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności.  

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należytego mu wynagrodzenia. 

 

 

 

 

 



§5 

Odstąpienie od umowy i kary umowne 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części i naliczyć karę umowną  

w wysokości 15% ceny łącznej brutto wskazanej w §4, w przypadku: 

a) gdy dostarczony przedmiot umowy będzie niekompletny lub niesprawny, a Dostawca nie 

dostarczy w wyznaczonym terminie wolnego od wad przedmiotu umowy. 

b) gdy Dostawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie 7 dni od upływu terminu 

określonego w § 2 ust 1.  

2. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 2% wartości 

przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu sprzętu objętego 

przedmiotem umowy  w stosunku do terminu określonego w §2 ust.1.  

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych wskazanych w ust. 1 i 2 z ceny 

należnej Dostawcy. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Dostawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, 
a w szczególności  dane osobowe ograniczone do imienia nazwiska i danych firmy oraz  
przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu 
art. 1 ust. ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. 
nr 112 poz. 1198 z późn. zm. ), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych  
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których administratorem, danych 
jest Prezydent m. st. Warszawy lub Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa, co zatem idzie 
nie wiąże się z dostępem do systemów informacji Urzędu m.st. Warszawy i Zarządu Mienia 
Skarbu Państwa.  

3. Bez zgody Zamawiającego Dostawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią  

(art. 509 KC) wynikające z niniejszej Umowy. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie 

za zgodą obu Stron – wyrażoną na piśmie w formie aneksu. 

5. W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

6. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy Strony poddadzą 

pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Dostawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

 

 

 


