UMOWA NR ……/NA-28-4/18/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 - ……………………., w imieniu którego występuje:
Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie – Pan dr
Kruszewicz, działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia 01.02.2012 r.
nr GP-IX.0052.558.2012, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym.

Andrzej

Grzegorz

a
Firmą……………. , zarejestrowaną w ……………………………………………………. pod numerem
………………………….posiadającym NIP …………….. oraz REGON: …………. zwaną dalej w
treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).
§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa środków czystości oraz artykułów do utrzymania czystości
(zwanych dalej przedmiotem umowy lub towarem) na potrzeby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, określający asortyment, ilość i ceny jednostkowe, zawiera
Załącznik Nr 1 do umowy i stanowi jej integralną część.
3. Ilości środków czystości oraz artykułów do utrzymania czystości w każdym asortymencie są ilościami
szacunkowymi, a ich dostawy mogą ulegać wahaniom w wyniku zwiększenia lub zmniejszenia
zapotrzebowania w skali roku i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń co do ilości zamawianego asortymentu przez Zamawiającego w toku realizacji
umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany poszczególnego asortymentu na inny, objęty umową,
przy zachowaniu cen jednostkowych, wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 do umowy.
5. Ilość i rodzaj poszczególnego asortymentu, wymienionego w Załączniku Nr 1, o którym mowa w ust. 2,
mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto
umowy, określonej w § 5 ust. 1 umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowym
i asortymentowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie
będzie to leżało w interesie Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego
przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
§ 2 Obowiązki Wykonawcy
1.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot umowy sukcesywnie,
w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w każdorazowym zamówieniu, przesłanym przez
Zamawiającego faksem lub e-mailem, w terminie do 3 dni roboczych od momentu złożenia
zamówienia.

2.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do magazynu Zamawiającego, znajdującego się
na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przy ul. Ratuszowej 1/3, w godzinach od 8:00
do 14:00 w dni powszednie, własnym transportem, na własny koszt i niebezpieczeństwo, bez względu
na wartość zamówienia.

3.

Odbiór towaru przez Zamawiającego następować będzie pod kontrolą ilościową i jakościową
przeprowadzoną przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz potwierdzony dokumentem
przyjęcia towaru.
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4.
5.

6.

Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia na określonych warunkach powinien o tym
zawiadomić Zamawiającego najpóźniej w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia.
W przypadku zastrzeżeń przy odbiorze, w zakresie wymogów jakościowych, określonych w Załączniku
Nr 1 do umowy, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia towaru w całości lub w części, spisując
stosowny protokół oraz wyznaczając termin dostarczenia odpowiedniej ilości przedmiotu umowy
pozbawionego wad.
Reklamacje przy zastosowaniu uprawnień wynikających z ust. 5 niniejszego paragrafu mogą stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

7.

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

1.

Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością.
Przy wykonaniu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe, rzetelne i kompletne
wykonanie przedmiotu umowy.

2.
3.

Dostarczane środki czystości muszą posiadać co najmniej 12 miesięczny termin przydatności do użycia,
liczony od dnia odbioru towaru przez Zamawiającego.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za kontakty
z Zamawiającym.
Dostarczany przez Wykonawcę towar, w postaci środków czystości oraz artykułów do utrzymania
czystości, będzie fabrycznie nowy, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowy, bez
odkształceń, kompletny, w oryginalnym opakowaniu, będzie posiadać znak firmowy producenta, termin
ważności, musi spełniać obowiązujące normy i posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia na
dopuszczanie do obrotu na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej, czyli świadectwa, certyfikaty,
atesty lub karty charakterystyki produktu. Wszystkie środki chemiczne wchodzące w skład przedmiotu
umowy będą posiadać etykiety w języku polskim zawierające następujące informacje: nazwa
asortymentu, nazwa producenta lub dystrybutora, nr serii, ciężar lub pojemność opakowania, data
produkcji i okres przydatności do użytku, skład chemiczny, sposób użycia.

5.

6.

7.
8.

W przypadku otrzymania towaru nie spełniającego wymogów jakościowych oraz w razie ujawnienia wad
przy odbiorze, Wykonawca na swój koszt, dokona jego wymiany na nowy, w terminie nie dłuższym niż 3
dni robocze od chwili zgłoszenia reklamacji. Termin zgłoszenia reklamacji wynosi 3 dni robocze liczone
od chwili dostawy. Termin do zgłoszenia reklamacji nie ma zastosowania do wad ukrytych, które
Zamawiający może zgłaszać w każdym czasie.
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z przedmiotowej umowy na stronę trzecią
bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§ 4 Termin realizacji umowy

1. Umowa zawarta została na czas oznaczony od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. lub
do wcześniejszego wykorzystania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.
2. Z dniem następnym po wygaśnięciu umowy wskutek upływu terminu na jaki była zawarta bądź przed
upływem tego terminu, ale po wykorzystaniu kwoty, o której mowa w § 5 wygasają wzajemne
zobowiązania Stron w zakresie niezrealizowanych dostaw.
§ 5 Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostarczony przedmiot umowy, ustalone
na podstawie cen jednostkowych zawartych w Załączniku Nr 1 do umowy oraz na podstawie faktur
częściowych, których łączna wartość całkowita nie może przekroczyć kwoty:
Netto: …….zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………….)
VAT: ……. zł (słownie złotych: …………………………………………………………………………..).
brutto: …….. zł (słownie złotych: …………………………………………………………………..).
2. Ceny jednostkowe poszczególnych towarów zostały określone w Załączniku Nr 1 do umowy i obejmują
koszty ich załadunku, transportu oraz rozładunku oraz ubezpieczenia towaru w czasie transportu.
Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych określonych w Załączniku Nr 1 do umowy przez cały
okres obowiązywania umowy.
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3. Łączne wynagrodzenie brutto przedmiotu umowy nie może ulec podwyższeniu. Ustalona wartość
łącznego wynagrodzenia brutto nie upoważnia Wykonawcy do żądania złożenia przez Zamawiającego
zamówienia do jego pełnej wysokości.
4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za dostarczony i odebrany każdorazowo towar,
przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, doręczonej Zamawiającemu po dostawie i
sprawdzeniu przez niego przedmiotu dostawy pod względem ilościowym i jakościowym.
5. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej).
6. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
(dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
7. Podstawą do wypłacenia należności za wykonany przedmiot umowy stanowić będzie prawidłowo
wystawiona faktura częściowa, na podstawie dokumentów przyjęcia towaru, podpisanych bez zastrzeżeń
przez Zamawiającego.
8. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiana.
9. Należność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od
daty doręczenia faktury VAT do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, ul. Ratuszowa 1/3, 03461 Warszawa oraz, w przypadku zlecenia realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę, po
przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 11, za datę skutecznego doręczenia faktury
Strony będą uznawać datę jej wpływu do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, ul. Ratuszowa
1/3, 03-461 Warszawa.
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, 03461 Warszawa.
13. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w
Warszawie.
14. W przypadku zakwestionowania jakości lub ilości dostarczonego towaru, na podstawie § 2 ust. 4 umowy,
Zamawiający ma prawo, wstrzymać zapłatę do momentu dostarczenia przedmiotu umowy pozbawionego
wad, w ilości zgodnej z zamówieniem. Ustalenie terminu płatności, wskazane w ust. 4 niniejszego
paragrafu, stosuje się odpowiednio.
15. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie nie przewidziane w umowie,
ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją umowy.
16. Wykonawcy przysługują należności na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r.
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 684 t.j. ze zm.) za opóźnienie
w zapłacie wynagrodzenia.
17. Środki na realizację umowy przewidziane są w planie finansowym Zamawiającego na rok 2019.
§ 6 Zmiana postanowień umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w formie aneksu do umowy, w poniższym
zakresie:
a) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami takiej
zmiany regulacji prawnych,
b) zmiany wysokości ceny o kwotę, wynikającą ze stawek podatku od towarów i usług obowiązujących
w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy,
c) zmiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego
w Załączniku Nr 1 do umowy, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, zmiany nazwy
asortymentu, zmiany wielkości opakowań, itp., a czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu
zawarcia umowy, na asortyment równoważny przy zachowaniu jego parametrów,
d) zmiany przedmiotu zamówienia lub terminu wykonania z powodu okoliczności siły wyższej, np.
wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
§ 7 Kary umowne
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1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
kary umowne w wysokości:
a) 30% łącznej całkowitej wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienie od
umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b) 10% wartości brutto nieprzyjętej lub niezrealizowanej dostawy towaru, w przypadku niedostarczenia lub
dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy,
c) 1% wartości brutto dostawy towaru otrzymanej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, począwszy od daty
uzgodnionej dostawy na zasadach określonych w § 2 umowy.
2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu umowy (niezgodnego z wymogami
Zamawiającego, określonymi w Załączniku Nr 1 do umowy), Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu
na koszt Wykonawcy wadliwej partii towaru i odmowy zapłaty za nieodebrany lub zwrócony towar.
3. Zamawiający ma prawo potrącić kwotę należnych kar z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,
w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Zamawiający przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego,
ponad wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8 Odstąpienie od umowy
1. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia umowy, w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, 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, w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy,
b) Wykonawca dwukrotnie nie dostarczył całości lub części zamówionego towaru w terminie
uzgodnionym i pozostawał w opóźnieniu dłużej niż 3 dni robocze od tego terminu,
c) Wykonawca dwukrotnie dostarczył towar, w jakiejkolwiek części, inny niż wynikający z zamówienia,
a który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego i nie dostarczył właściwego towaru w terminie
3 dni roboczych liczonych od dnia dostawy,
d) Wykonawca dwukrotnie dostarczył jakąkolwiek część towaru w ilości innej niż wynikająca
z zamówienia i nie uzupełnił do ilości określonej w zamówieniu w terminie 3 dni roboczych liczonych
od dnia dostawy,
e) Wykonawca dwukrotnie dostarczył towar wadliwy lub jego część i nie wymienił go na pozbawiony wad,
w terminie 3 dni roboczych od chwili powiadomienia przez Zamawiającego,
f) Wykonawca przerwał realizację dostaw, pomimo wezwania Zamawiającego do wznowienia dostawy.
3. Umowne prawo odstąpienia od umowy nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego do naliczenia kar
umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 umowy.
4. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej.
§ 9 Udostępnienie informacji publicznych
1. 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. z
2016 r., poz. 1764), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
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 w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej również w zakresie firmy.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających
z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
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2. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu
prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
3. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w
przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej RODO oraz wydanymi na jego
podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych
4. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Ewentualne spory związane z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
6. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§ 11 Wykaz załączników
Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:
1) Załącznik Nr 1 do umowy – Formularz ofertowy
2) Załącznik Nr 2 do umowy – Formularz cenowy
3) Załącznik Nr 2 do umowy - Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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