
 

 

UMOWA nr  PK/UM/     / NO / I /    / 2019  

 

zawarta w dniu .................................... w Warszawie pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą: pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa,  

w imieniu i na rzecz którego Działa Park Kultury w Powsinie reprezentowany przez 

Grzegorza Górskiego - p.o. Dyrektora Parku Kultury w Powsinie z siedzibą  

ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa, działającego na podstawie pełnomocnictwa 

Prezydenta m.st. Warszawy znak: GR.OR.0052.1198.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. 

NIP 525-22-48-481,  zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

firmą ……………….. z siedzibą przy ul. ……………….,  

…………, zwanym dalej „Wykonawcą”, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy …… pod nr KRS ………., 

NIP:……, REGON: ………. 

reprezentowaną przez …………….,  

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 

Niniejsza umowa zawarta została zgodnie z art. 4 pkt. 8 z wyłączeniem przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst. jedn. Dz. U.  

z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).  

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania systemu 
identyfikacji wizualnej basenu kąpielowego Parku Kultury w Powsinie zgodnie 
z projektem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i w ilościach 
określonych w załączniku nr 2 do Umowy. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gotowy system identyfikacji oraz 
dokona jego montażu w miejscach określonych w projekcie do wcześniej 
przygotowanych betonowych fundamentów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zrealizować przedmiot umowy  
w terminie 45 dni od podpisania umowy. 

 
§2 

1. Strony zobowiązują się do dokonywania uzgodnień na każdym etapie 
realizacji systemu identyfikacji wizualnej. 

2. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy, organizacją prac niezbędnych dla zrealizowania zadań objętych 

umową. 

 



§3 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany Przedmiot umowy,  

tj. wszelkie instalacje zamontowane w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca oświadcza, że gwarancja obowiązuje od momentu dokonania przez 

Zamawiającego Odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

2. Podstawowy okres gwarancji wynosi 24 miesiące na wykonany Przedmiot 

umowy, rozpoczynając swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

3. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji, Zamawiającemu 

przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z 

postanowieniami Kodeksu Cywilnego . 

4. W okresie gwarancji Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany 

będzie do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez 

Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie dłuższym 

niż 21 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia o usunięciu wad lub usterek.  

5. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złożenie przez 

Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o wykryciu wady lub usterki. 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie, wyznaczając termin i miejsce 

oględzin. Istnienie wady lub usterki stwierdza się protokolarnie. Niestawiennictwo 

Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie 

równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad lub usterek zgłoszonych przez 

Zamawiającego. 

6. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad lub usterek Zamawiający będzie uprawniony, bez upoważnienia 

sądowego, do powierzenia usunięcia wad, usterek lub szkód nimi spowodowanych 

osobom trzecim, na koszt Wykonawcy, z zachowaniem uprawnień do kar 

umownych od Wykonawcy i odszkodowania uzupełniającego. 

7. Strony Umowy dokonają przeglądu gwarancyjnego w ostatnim miesiącu terminu 

gwarancji, a stwierdzone wówczas wady lub usterki Wykonawca usunie 

niezwłocznie w ramach gwarancji, tj. w terminie nieprzekraczalnym do 21 dni od 

dokonania przeglądu gwarancyjnego. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresów gwarancji i 

rękojmi, jeżeli wniósł reklamację lub zgłosił wady przed upływem okresu 

kończącego się później. 

 

§4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Wykonawca otrzyma 
od Zamawiającego wynagrodzenie w kwocie brutto                zł (słownie 
złotych:                                           ), zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą 
załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Faktury powinny być wystawiane w następujący sposób: Nabywca: Miasto 
Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 
Odbiorca: Park Kultury  Powsinie ul. Maślaków 1 02-973 Warszawa  

3. Faktury wystawione przez Wykonawcę powinny być doręczone do sekretariatu 
Parku Kultury w Powsinie ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa 



4. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 3 za datę skutecznego 
doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do sekretariatu Parku 
Kultury w Powsinie ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa.  

5. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy na podstawie, 
której została wystawiona.  

6. Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1, nastąpi w terminie do 30 dni od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony protokół 
odbioru prawidłowego wykonania przedmiotu umowy..  

8. Za termin zakończenia uznana będzie data podpisania przez Zamawiającego 

końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.  

9. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru przez Zamawiającego na własność 

przechodzi wykonany przedmiot umowy. 

10. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszystkie koszty 

związane z opracowaniem przedmiotu umowy, organizacją prac niezbędnych 

dla zrealizowania zadań objętych umową. 

11. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest 

rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

13. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał zapłaty z wykorzystaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, na którą Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§5 

1. Osobami/ą uprawnionymi ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu 

odbioru są/jest…………………….  

2. Osobami/ą uprawnionymi ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu 

odbioru są/jest ……………… 

§6 

1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy określonego 
w §1, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 
0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy określonego 
w §1 przekraczającego 7 dni lub w przypadku wadliwego wykonania przedmiotu 
umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w 
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, bądź 
rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w terminie 21 dni od dnia 



wystąpienia okoliczności uzasadniających złożenie takiego oświadczenia. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach 
ogólnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 7  

Wykonanie Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1000) oraz 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, zwane RODO) [Dz. 

Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1], dla których Administratorem Danych jest Park 

Kultury w Powsinie, reprezentowane przez Dyrektora, a co za tym idzie nie wiąże się 

z dostępem do systemów informatycznych Parku Kultury w Powsinie. 

§ 8  

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w 

szczególności dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, 

nazwiska ewentualnie imienia, 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 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz.U.2019 poz.1429.) 

2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostepnieniu, o którym mowa w ust. 1 

nie będą podlegały informacje zawarte w § …, załączniku nr … do niniejszej 

umowy stanowiące informacje techniczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 

inne posiadające wartość gospodarczą. (ustęp ma zastosowanie w przypadku zastrzeżenia 

dokonanego przez przedsiębiorcę) 

 

§ 9  

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadach 

wzajemnych negocjacji. 

2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne kierowane będą 

do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zmawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

7. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:  



- Załącznik Nr 1 Projekt Systemu Identyfikacji Wizualnej 

- Załącznik Nr 2 Ilościowe zestawienie montowanych elementów 

- Załącznik nr 3 oferta Wykonawcy 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

………………………..     ……………………….. 

      

 



 Załącznik Nr 2 Ilościowe zestawienie montowanych elementów. 

Lokalizacja zgodnie z planszą PKP-SIW-PW-0.02 projektu stanowiące załącznik nr 1 

A. Oznakowanie zewnętrzne 

 

 

 

Wymagania jakościowe 

- Montowane oznakowanie ma być zgodnie z założeniami projektu dotyczącymi 

wykorzystywanych materiałów. 

- Napisy i grafiki mają być nanoszone na matowym, kontrastowym tle. 

- Mapy mają posiadać naniesione elementy alfabetu Braille’a – zgodnie z projektem 

- Przy montażu oznaczeń należy zwrócić szczególną uwagę na oznaczenia mapowe, 

które muszą być właściwie umieszczone w otaczającej przestrzeni tj. kierunek na 

wprost na planie odpowiadał kierunkowi na wprost w  przestrzeni.  

 


