Zamówienie nr
Warszawa,

(nazwa pełna dostawcy, adres, NIP,
REGON)

1. Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, posiadające NIP
5252248481 oraz REGON 015259640 na rzecz i w imieniu którego działa Park Kultury w
Powsinie ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa niniejszym zamawia dostawę urządzeń
spalinowych przeznaczonych do prac ogrodniczych zgodnie z poniższą specyfikacją:
-Traktor ogrodowy W2900 RIVIERA – silnik Kawasaki 22KM, zbiornik paliwa 9l, elektrycznie
podnoszony kosz,
- Odkurzacz na burtowy do liści Weibang Rato R670 – silnik r670, pojemność 670cm3,
pojemność zbiornika paliwa 15l,
- Koparka łańcuchowa Laski TR50 – szerokość kopania 10 cm, ramie 50cm, silnik 5,5km
- Walec wibracyjny VW-300PRO – pojemność 196cm3, szerokość robocza 600mm,
pojemność zbiornika 3,6l
2. Koszt zamówienia wyniesie: ……………zł brutto.
3. Zamówienie wykonane zostanie do dnia ……………………...
4. Na fakturze jako nabywcę należy umieścić: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, jako odbiorcę i płatnika: Park Kultury w Powsinie, ul.
Maślaków 1, 02-973 Warszawa.
5. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony
przez pracownika Zamawiającego. Faktura musi zawierać nr zamówienia, którego dotyczy.
6. Fakturę należy złożyć do sekretariatu Parku Kultury w Powsinie, ul. Maślaków 1, 02-973
Warszawa.
7. Należność zostanie uregulowana na podstawie poprawnie wystawionej faktury, przelewem
na konto wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu w
miejscu wskazanym w pkt 6. Za datę skutecznego doręczenia poprawnie wystawionej
faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do sekretariatu Parku Kultury w Powsinie. Za
dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Płatność nastąpi na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
8. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia Zamawiający naliczy karę umowną w
wysokości 1% wartości brutto zamówienia za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia terminu
ustalonego w pkt. 3. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia z winy Wykonawcy,
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto zamówienia.
9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z należnego
wynagrodzenia bez dodatkowych wezwań do zapłaty.
10. Naliczenie kar umownych nie upoważnia Wykonawcy do pomniejszenia wartości
wystawionej faktury o ich wysokość.

11. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach
ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
12. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
13. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy będzie rachunkiem
rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej.
14. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków
wynikających z zamówienia na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego.
15. Wykonanie niniejszego zamówienia nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 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 r.,
dalej: RODO), dla których administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st.
Warszawy, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim.
16. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych określone
w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy,
w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony
do realizacji niniejszego zamówienia.
17. Wykonawca oświadcza że znany jest mu fakt, iż treść niniejszego zamówienia,
a w szczególności dane go identyfikujące imię, nazwisko i firma, przedmiot zamówienia
i wysokość wynagrodzenia, podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

