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Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego 
 

UMOWA Nr  ……/NZ-28-7/18/ZOO/UM - WZÓR 
zwana dalej umową 

 

zawarta w dniu …………. 2018 r. w Warszawie, pomiędzy: 
 

Miastem Stołecznym Warszawą, z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac Bankowy 3/5, posiadającym NIP: 525-22-48-
481, REGON: 015259640, reprezentowanym przez:  
Prezydenta m.st. Warszawy – Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, w imieniu której występuje: 
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie – Pan dr Andrzej Grzegorz Kruszewicz, działający 
na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.02.2012 r. nr GP-IX.0052.558.2012, zwanym dalej w treści umowy 
Zamawiającym, 
 

a  
 

firmą ………………………………., z siedzibą …………..…………… ul. ………………………, zarejestrowaną w ……………………………… pod 
numerem ……………., NIP ……………., REGON ……………………, zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną 
przez: 
1. …………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………….                                                                                                                                                           
 
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). 
 

§1  Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie monitoringu dwóch nowych siedlisk żółwi błotnych utworzonych 
23.05.2018 r. pod kątem aklimatyzacji żółwi w ramach programu reintrodukcji w ramach projektu pn. 
„Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V „Gospodarka 
przyjazna środowisku”. Działania 5.4. „Ochrona bioróżnorodności” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik Nr 1 do umowy i stanowi jej integralną część. 
 

§2  Termin wykonania przedmiotu umowy 
 

1. Umowa zawarta została na czas określony. 
 

2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – od daty zawarcia umowy. 
 

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – do dnia 10.05.2019 r. 
 

§3  Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, według swojej najlepszej 
wiedzy i umiejętności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości i doświadczenie oraz mając 
na względzie ochronę interesów Zamawiającego. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i zezwoleń, jeśli są wymagane do wykonania 
przedmiotu umowy. 
 

3. Wykonawca gwarantuje jakość przedmiotu umowy zgodną z wymaganiami zawartymi w Załączniku Nr 1 
do umowy. 

 

4. Potwierdzeniem akceptacji przez Zamawiającego przedmiotu umowy, pod względem zgodności z wymaganiami 
zawartymi w Załączniku Nr 1 do umowy, jest podpisanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 
protokołu odbioru bez zastrzeżeń.   

 

5. W przypadku zastrzeżeń w zakresie wymogów, określonych w Załączniku Nr 1 do umowy, oraz w razie ujawnienia 
wad przy odbiorze, Wykonawca na swój koszt, dokona wymiany przedmiotu umowy na nowy w terminie 3 dni 
roboczych od chwili zgłoszenia w protokole odbioru. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 3 dni robocze liczone od 
chwili dostarczenia przedmiotu umowy. Termin do zgłoszenia reklamacji nie ma zastosowania do wad ukrytych, 
które Zamawiający może zgłaszać w każdym czasie. 

 

6. W przypadku zlecenia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, części zamówienia przez Wykonawcę 
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowy zawarte pomiędzy 
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Wykonawcą a podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. Brak wykonania tego obowiązku powoduje uznanie, 
że Wykonawca realizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców. 

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakty 
z Zamawiającym.  

 

§4  Odpowiedzialność Wykonawcy 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 
i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością. 
 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe, rzetelne i kompletne wykonanie przedmiotu umowy. 
 

 

 §5  Miejsce dostarczenia przedmiotu umowy 
 

Miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, 
ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa.  

 

§6  Rozliczenie przedmiotu umowy 
 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy oraz za przeniesienie na Zamawiającego praw, o których mowa 
w §7 umowy, wynosi: 

 

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

podatek VAT …..%, tj.: ………. zł (słownie złotych: …………………………………………………………………………………..……….), 

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

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy. 

 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wynagrodzenie z tytułu wykonania i dostarczenia przedmiotu 
umowy do siedziby Zamawiającego, w tym między innymi: koszty transportu, koszty materiałów, należne podatki,  
zysk oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu umowy, jak również przeniesienie na 
Zamawiającego praw, o których mowa w §7 umowy.  

 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie może ulec podwyższeniu w trakcie trwania umowy. 
 

5. Podstawą do wypłacenia należności za wykonany przedmiot umowy będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT 
na podstawie protokołu odbioru, podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

 

6. Prawidłowo wystawiona faktura winna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiana. 
 

7. Należność za dostarczony, zgodnie z umową przedmiot umowy płatna będzie odrębnie po wykonaniu każdego 
etapu w dwóch równych częściach przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni 
od daty doręczenia faktury VAT do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie oraz, w przypadku zlecenia 
realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę, po przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

 

8. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 7, za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą 
uznawać datę jej wpływu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 
Warszawa, zgodnie z treścią ww. ustępu. 

 

9. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 
w Warszawie. 

 

10. W przypadku kwestionowania jakości lub ilości przedmiotu umowy Zamawiający, na podstawie §3 ust. 5 umowy, 
ma prawo wstrzymać zapłatę do momentu dostarczenia przedmiotu umowy pozbawionego wad, w ilości zgodnej 
z umową. Ustalenie terminu płatności, wskazane w ust. 7, stosuje się odpowiednio. 

 

11. Fakturę VAT należy wystawić na nabywcę: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 
525-22-48-481. 

 

12. Odbiorcą oraz płatnikiem faktury będzie Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 
Warszawa. 

 

13. Na realizację zamówienia przewidziane są środki w planie wydatków Zamawiającego na programy finansowane z 
UE na 2018 i 2019 rok. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.  
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14. Wykonawcy przysługują należności na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403 ze zm.) za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia 
umownego. 

 

15. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nie przewidziane w umowie, ani 
roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją umowy. 

 

§7  Autorskie prawa majątkowe 
 

1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie wykorzystywał jedynie materiały, dane 
i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności 
nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich lub praw pokrewnych. Gdyby doszło do takiego 
naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca. 

 

2. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, 
w zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osób trzecich: 
1) autorskie prawa majątkowe do wszystkich dzieł powstałych w wykonaniu przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, stanowiących utwór bądź utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2016 poz. 666 ze zm.) zwane dalej łącznie jako „Dzieła”, w zakresie 
poniższych pól eksploatacji: 
a) utrwalania i zwielokrotniania Dzieł, w tym do wytwarzania ich egzemplarzy techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i wprowadzania do pamięci komputera, 
b) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono Dzieła, w tym do wprowadzenia ich do 

obrotu, sprzedaży, użyczania lub najmu, 
c) rozpowszechniania Dzieł w sposób inny niż określony w pkt 1b, w tym do publicznego wystawienia, 

wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także do publicznego udostępnienia Dzieł 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 
w sieci Internet; 

2) prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Dzieł przez osoby trzecie. 
 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dzieł oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego do Dzieł jest nieograniczone terytorialnie. Zamawiający może wykorzystywać Dzieła na całym świecie, 
we wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania 
autorskich praw majątkowych. Zamawiający ma prawo udzielać licencji  do  korzystania z Dzieł przez osoby trzecie 
na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do Dzieł, a także prawo 
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Dzieł, na osoby trzecie. 

 

4. Wykonawca wyraża zgodę, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 umowy, na dysponowanie 
całością lub przekazaną częścią przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub osoby upoważnione przez 
Zamawiającego na potrzeby projektu, w ramach którego realizowana jest umowa. 

 

5. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich objęte jest wynagrodzeniem, o którym mowa w §6 ust. 1  
umowy. 

 

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez 
niego cudzych praw autorskich, w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

 

 §8  Kary umowne 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w wysokości: 
a) 10% wartości brutto umowy, o której mowa w §6 ust. 1, w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia 

niezaakceptowanego przez Zamawiającego przedmiotu umowy; 
b) 1% wartości brutto umowy, o której mowa w §6 ust. 1,  w przypadku dostarczenia przedmiotu umowy 

ze zwłoką za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
 

2. Zamawiającemu przysługuje, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadkach określonych 
w ust. 1 niniejszego paragrafu, prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w przypadku odstąpienia od 
umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 
30% wartości brutto umowy, o której mowa w §6 ust. 1 umowy.  

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30% wartości brutto umowy, o której mowa w §6 ust. 
1, w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego. 
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4. Zamawiający ma prawo dokonania potrącenia kar umownych z kwoty należnego wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy, w związku z realizacją umowy. 

 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, ponad wysokość kar umownych, do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści, na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.  

 

§9  Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku, gdy: 
a) wystąpią okoliczności powodujące, że dalsze wykonywanie 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, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy; 

b) Wykonawca dwukrotnie dostarczył przedmiot umowy inny, niż wynikający z zamówienia, a który nie został 
zaakceptowany przez Zamawiającego i nie dostarczył właściwego w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia 
dostarczenia; 

c) Wykonawca dwukrotnie dostarczył przedmiot umowy wadliwy i nie wymienił go na pozbawiony wad, 
w terminie 3 dni roboczych od chwili powiadomienia przez Zamawiającego. 

 

2. Umowne prawo odstąpienia nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego do naliczenia kar umownych, 
przewidzianych jej postanowieniami. 

 

§10  Udostępnienie informacji publicznych 
 

(wersja dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą): 
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść umowy, a w szczególności 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 (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1764), która podlega udostępnieniu w trybie 
przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w umowie 
dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej – również w zakresie firmy. 

 

(wersja dla przedsiębiorcy – innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą): 
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść 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 (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1764), która podlega 
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 
 

§11  Postanowienia końcowe 
 

1. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego 
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

 

2. W przypadkach nieokreślonych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w 
szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

3. Ewentualne spory związane z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 
 

§12  Wykaz załączników 
 

Następujący załącznik stanowi integralną część umowy: 
 

1) Załącznik Nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 
 

  ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 
 


