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Nr postępowania: ZP/PN/D/04/2020                          Załącznik nr 5 do siwz    

WZÓR UMOWY  

zawarta na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) 

 

w dniu  …………..2020 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5 NIP 525-22-
48-481 - Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji  - zakład budżetowy reprezentowanym na podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy z dnia  GP-OR.0052.1535.2020 z dnia 18.05.2020 r. przez Anitę 
Nasierowską  – Dyrektora UCSiR 
zwanym  dalej  Zamawiającym 
 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. 
zwanym  dalej Wykonawcą,  
zwanych dalej “Stronami”, zaś każdy z osobna “Stroną”, 
o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem lamp LED oraz wymiana istniejącej instalacji 
elektrycznej oświetlenia hali widowiskowo sportowej w Arena Ursynów w Warszawie. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 

3. Elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w pełni 
sprawne i nieregenerowane. 

4. W trakcie prowadzenia montażu oświetlenia, każdorazowo po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany 
jest do pozostawienia miejsca wykonywania przedmiotu umowy w stanie zabezpieczonym i uprzątniętym.   

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w 
czasie realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obiektem i miejscem montażu oświetlenia. 
7. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne możliwości techniczne oraz wiedzę, potrzebne do 

prawidłowej realizacji umowy oraz zobowiązuje się wykonać umowę dochowując najwyższej staranności. 
Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu umowy stosować się do wytycznych Zamawiającego. 

8. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną polisę 
potwierdzającą jego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej ( w zakresie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej), na sumę gwarancyjną nie niższą 
niż 1.000.000 zł. 

 
§ 2 

Terminy oraz warunki realizacji 
 

1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do dnia 31.12.2020 r.   

2. Z uwagi na fakt, że budynek będzie obiektem czynnym  Wykonawca winien przewidywać możliwość 
wykonania zamówienia etapami w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu. Prace mogą przypadać 
na godziny nocne i w dni wolne od zajęć, również w weekendy. Wszystkie etapy prac powinny zostać 
uzgadniane na bieżąco z Zamawiającym. 

§ 3 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości netto – ………. zł. podatek VAT – …………. zł. brutto -………………… zł.  ( słownie: 
…………………………………………………………………..). 

2. W wynagrodzeniu, określonym w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w 
tym między innymi: koszty transportu, prac przygotowawczych,  demontażowych, porządkowych, 
montażowych, koszty udzielenia gwarancji i rękojmi, itp. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania 
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego. 

3. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie faktury po zakończeniu i 
odebraniu przedmiotu umowy, wystawionej po podpisaniu bezusterkowego protokołu           odbioru 
końcowego przedmiotu umowy.    
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4. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać następujące zapisy: 
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 
Odbiorca: Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa. 
Fakturę należy złożyć lub przesłać na adres Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji.  

5. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 4, za datę skutecznego doręczenia faktury strony 
będą uznawać datę jej wpłynięcia do Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji. 

6. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. M.st. Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonaną usługę/zakupiony towar z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 
8. Wykonawca oświadczą że wskazany w fakturze/umowie rachunek bankowy jest rachunkiem 

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

9. Należność z tytułu realizacji  umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy            
wskazany na fakturze w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby 
Zamawiającego. 

10. Kwestie dotyczące odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych uregulowane zostały w 
załączniku nr 2 do umowy. 

 
§ 3a Podwykonawstwo 

 
1. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany przy udziale Podwykonawcy, 

Wykonawca do wystawianych faktur VAT dostarczy Zamawiającemu wraz  
z fakturą oświadczenie Podwykonawcy  o uiszczeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych 
wierzytelności przysługujących Podwykonawcy powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

2. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca winien podać 
Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Zamawiającemu, że nie narusza to 
prawa ani warunków umowy. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu 
umowy, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy. Zlecenie wykonania części prac Podwykonawcy nie 
zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i jego pracowników w takim samym 
stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 

 
 § 4 
Odbiór 

1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru 
przedmiotu umowy. Przez gotowość do odbioru Strony rozumieją także opracowanie i skompletowanie 
przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przepisami dokumentów.  

2. Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć termin i rozpocząć czynności odbioru po otrzymaniu zgłoszenia o 
osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy.  

3. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez 
Strony. 

4. Nieobecność Wykonawcy lub upoważnionego pisemnie pełnomocnika Wykonawcy nie wstrzymuje 
czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń 
i  zarzutów w  stosunku do wyniku odbioru.  

5. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki dające się  usunąć, to  Zamawiający 
odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie. 

6. Data dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy (po usunięciu wad i usterek, o ile 
takie wystąpią) jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy, od której zaczynają biec terminy 
rękojmi i gwarancji. 

§ 5 
Kary umowne 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może Wykonawcy 
naliczyć kary umowne w następujących sytuacjach: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 w wysokości 2% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Gdy 
opóźnienie przekroczy 10 dni Zamawiający może od odstąpić umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy naliczając karę umowną określoną w pkt 3 zamiast kary, o której mowa wyżej. 

2) za opóźnienie  w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub  
w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3, 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 
lub usterek. Gdy opóźnienie przekroczy 10 dni Zamawiający może powierzyć usunięcie wad i usterek,  
o których mowa wyżej  innej osobie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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3) za odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3. 

2. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia należnego  Wykonawcy, 
bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zapłaty tej kary. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z tytułu przedłożonej faktury o wysokość kary 
umownej określonej w wystawionej nocie obciążeniowej. 
  

§6 
Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady lub usterki zmniejszające wartość lub 

użyteczność wykonanego przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca udziela bezpłatnej gwarancji, na przedmiot umowy,  na okres…………miesięcy, zgodnie ze 

złożoną ofertą, liczony od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

3. W przypadku wystąpienia wad lub usterek (w tym wad lub usterek ukrytych) w okresie gwarancyjnym, 
Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy o zaistniałej sytuacji, a 
Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia: 
a) niezwłocznie tj. nie później niż w 48 godz. od zawiadomienia jeśli wada lub usterka uniemożliwia 

zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu umowy. 
b) w ciągu 7 dni w pozostałych przypadkach.  

4. W przypadku niedotrzymania terminów o których mowa w ust. 3 Wykonawca zapłaci karę umowną 
zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2.  

5. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po 
odbiorze końcowym.   

6. Usunięcie wady lub usterki będzie każdorazowo stwierdzone protokołem podpisanym przez 
przedstawicieli Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość związanych z tym 
kosztów. 

8. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 
9. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu gwarancji. 
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej. Wykonawca oświadcza, że pokryje 
koszty usunięcia wad i usterek. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń Zamawiającego zgłoszonych w ramach 
rękojmi lub gwarancji na zasadach określonych niniejszą umową oraz przepisami Kodeksu cywilnego. 

12. Dokumentem gwarancyjnym jest niniejsza umowa. 
 

§ 7 
Odstąpienie od umowy/ zmiany umowy 

1. Poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa, 
Zamawiający jest uprawniony  do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w ciągu 7 dni od zaistnienia 
zdarzeń wymienionych w pkt 1, 2 i 4 lub od daty wyznaczanej przez Zamawiającego na dokonanie 
naprawy w przypadku wymienionym w pkt 3 jeśli Wykonawca:  

1) nie podjął  wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 2 dni od ustalonej 
z Zamawiającym daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, 

2) przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – za 
wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą – zaś przerwa będzie  trwała dłużej niż 2 dni, 

3) realizuje przedmiot umowy niezgodnie z OPZ, bez akceptacji przedstawiciela Zamawiającego i nie 
przystąpi do właściwego wykonania w ciągu 2 dni od daty wezwania Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z tytułów wymienionych w ust. 1: 
1) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3. 
2) Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) 

protokół inwentaryzacji wykonanych prac na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy na swój 
koszt przerwane prace w  zakresie uzgodnionym przez Strony, a następnie protokolarnie przekaże 
Zamawiającemu miejsce realizacji przedmiotu umowy. Do czasu przekazania Zamawiającemu miejsca, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę, 
uszkodzenie lub inne zmniejszenie użyteczności i wartości przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca nie 
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sporządzi protokołu inwentaryzacji robót w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do 
sporządzenia takiego protokołu jednostronnie.  

3) Zamawiający ustali należne Wykonawcy wynagrodzenie za prace faktycznie wykonane i odebrane na 
podstawie protokołu odbioru.  

3. Zgodnie z art. 145 ustawy PZP Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 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. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 

5. W przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający 
może wezwać go do zmiany sposobu  wykonania i wyznaczyć mu odpowiedni termin. Po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić w trybie ust. 2, albo powierzyć 
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu  umowy innej osobie na koszt Wykonawcy. 

6. Zgodnie z art. 145a ustawy PZP Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym 
jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy PZP. 

7. Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności   i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

8. Strony przewidują zmiany w niniejszej umowie, w przypadku: 
1) zgodnie z art. 144 ustawy PZP 

2) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

3) wystąpienia okoliczności wywołanych przez czynniki zewnętrzne, których nie można było przewidzieć z 

pewnością, 

4) decyzji administracyjnych właściwych organów uniemożliwiających prowadzenie działalności 

statutowej Zamawiającego, lub wstrzymujących okresowo taką działalność. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Wykonawca oświadcza, ze znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go 
identyfikujące (gdy jest osoba fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie imiennie, nazwiska i 
firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności gospodarczej), przedmiot umowy i 
wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429). 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, 
w szczególności  Prawo zamówień publicznych,  Kodeks cywilny. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o każdej zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania za 
doręczoną korespondencję przesłaną na adres wskazany w umowie. Obowiązek trwa przez cały okres 
trwania gwarancji i  rękojmi na wykonany przedmiot umowy. 

4. Prawa i  obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez 
pisemnej zgody obu Stron. 

5. Sprawy sporne powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszelkie zmiany warunków umowy oraz oświadczenia jej dotyczące pod rygorem nieważności wymagają 
formy pisemnej. 

7. Umowę sporządzono w 3  jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egz. dla Wykonawcy. 
 
 

Wykonawca         Zamawiający 
 
 
 
 

Integralną część umowy stanowią: 
1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 
2. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 
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załącznik nr 2 do umowy ……………………………………………….…………………………… 
 

Klauzule dotyczące odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych 
 

1. W przypadku transakcji handlowych, przysługują  odsetki w wysokości równej sumie stopy 

referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i dziesięciu punktów procentowych, zwane dalej 

odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych.  

2. W transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, wierzycielowi, bez 

wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia 

wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są spełnione łącznie następujące 

warunki:  

1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie;  

2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie. 

3. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia doręczenia 

dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. W 

przypadku gdy strony ustalą harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, termin 

ten stosuje się do zapłaty każdej części świadczenia pieniężnego. 

4. Jeżeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia doręczenia 

dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, 

wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 30 dni przysługują odsetki ustawowe za 

opóźnienie w transakcjach handlowych.  

5. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających 

dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy faktura lub rachunek zostały doręczone przed dostawą 

towaru lub wykonaniem usługi, termin zapłaty, o którym mowa w ust. 3 jest liczony od dnia 

otrzymania przez dłużnika towaru lub usługi. 

6. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, 

stanowiąca równowartość kwoty:  

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;  
2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 
złotych;  
3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych. 

7. Roszczenie o rekompensatę, o której mowa w ust. 6, nie może być zbyte. 

8. Nieważne jest zrzeczenie się roszczenia o ustalenie, że termin zapłaty jest rażąco nieuczciwy wobec 

wierzyciela, w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403 ze zm. w Dz. U Dz. U. z 2019 r. poz. 

118, 1649). 

9. Nieważne są postanowienia umowy i umowy, określone w art. 13 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403 ze zm. w 

Dz. U Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649). 

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, 

poz. 403 ze zm. w Dz. U Dz. U. z 2019 r. poz. 118, 1649). 

 

zapoznałem się   

……………………………… 

Data, imię i nazwisko 
 


