UMOWA nr LMW/…../2020

zawarta w dniu ……....2020 r. w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481
reprezentowanym przez ……….. zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a:
……………….
zwanym dalej WYKONAWCĄ
W wyniku dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY na dostawę
sprzętu komputerowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. DZ. U. 2019 r. poz. 1843) bez stosowania Ustawy, została zawarta
umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia do siedziby Lasów Miejskich
– Warszawa sprzętu komputerowego, których szczegółowy opis określa załącznik nr 1
stanowiący integralną część umowy.
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy oraz do zapłaty
WYKONAWCY za dostarczone urządzenia.
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§2
CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Cena całkowita przedmiotu umowy wynosi:
netto: …….. , VAT według stawki 23%: ……., brutto: …….. (słownie: ….), zgodnie z
załączonym formularzem cenowym stanowiącym zał. nr 2 do umowy.
Ustalona w ust. 1 cena zostanie zapłacona WYKONAWCY na jego konto bankowe
w terminie do 21 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Protokół odbioru zostanie sporządzony po dostarczeniu przedmiotu zamówienia
do siedziby Lasów Miejskich – Warszawa.
Fakturę MPP (metoda podzielonej płatności) należy wystawić na:
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640
Odbiorca i płatnik: Lasy Miejskie – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa
Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest
wystawiana.
Faktura będzie uregulowana w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto
WYKONAWCY: ……..
WYKONAWCA oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania faktur VAT i posiada NIP:
……, oraz numer statystyczny REGON ……
Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku
ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
Lasy Miejskie – Warszawa, oświadczają, że będą dokonywały płatności za wykonaną
usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

§3
TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Ostateczny termin dostawy zgodnie z § 4 ust. 2 umowy ustala się na dzień
12.11.2020 r.
2. Za ostateczny termin uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru,
potwierdzającego dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu umowy.
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§4
ODBIÓR TECHNICZNO – JAKOŚCIOWY I FAKTYCZNY PRZEDMIOTU
UMOWY
WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO telefonicznie bądź za pomocą
wiadomości e-mail o proponowanej dacie dostarczenia przedmiotu umowy. Zawiadomienie
należy skierować pocztą elektroniczną na adres piekielniak@lasymiejskie.waw.pl lub
telefonicznie pod numer 506 395 778.
Dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w uzgodnionym terminie do siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO
Protokół odbioru zostanie podpisany przez obie strony i sporządzony w 2 egzemplarzach,
jeden dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden dla WYKONAWCY.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy usterek lub odstępstw od
wymagań określonych w załączniku nr 1 WYKONAWCA zobowiązuje się do
niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania zmian zgodnie z opisem.
§5
GWARANCJA I SERWIS
WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na przedmiot umowy zgodnie
z obowiązującą gwarancją producenta.

§6
KARY UMOWNE
1. Jeśli WYKONAWCA dopuści się zwłoki w terminie wydania przedmiotu umowy
w stosunku do terminu wskazanego w §3 umowy zapłaci kary umowne w wysokości 1%
wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY,
WYKONAWCA zapłaci karę w wysokości 10 % wartości umowy brutto, o której mowa
w § 2 ust. 1.

3. Odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej poprzez
złożenie oświadczenia drugiej strony i przysługiwać będzie ZAMAWIAJĄCEMU
w ciągu 3 dni od daty, w której zwłoka w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy
2 tygodnie.
4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych
w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych
w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
§7
ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
1. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy
zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.

2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
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§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
WYKONAWCA oświadcza, że jest mu znany fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące ograniczone do imienia, nazwiska i
danych firmy, przedmiot umowy i wynagrodzenia, podlegają udostępnieniu w trybie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1429).
Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zwiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
WYKONAWCA oświadcza, że wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych
osobowych, których Administratorem jest Prezydent m. st. Warszawy i Dyrektor Lasów
Miejskich - Warszawa oraz dostępem do sieci informatycznych Urzędu m. st. Warszawy
lub Lasów Miejskich – Warszawa.
Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnego
aneksu.
Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden dla
WYKONAWCY, jeden egzemplarz dla ZAMAWIAJĄCEGO.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do umowy nr……………………... z dnia………….……………
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:














Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie imię i nazwisko, dane
teleadresowe i dane firmy jest Dyrektor Lasów Miejskich – Warszawa, ul. Korkowa 170A,
04-549 Warszawa;
Z inspektorem Danych Osobowych w Lasach Miejskich – Warszawa można się skontaktować
pod adresem email: iod@lasymiejskie.waw.pl*;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 1 lit. b RODO w celu
zawarcia i wykonania umowy dotyczącej zakupu niszczarek do dokumentów.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja w celu prowadzenia obowiązków kontrolnych zgodnie z przepisami
prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz w celu
archiwizacji przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt uzgodnionym z
Archiwum Państwowym.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 lit. b RODO.

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

