Istotne Postanowienia Umowy
zawarta w Warszawie w dniu __.__.2019 r. pomiędzy:
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, NIP: 522-00-18-559, REGON:
142137128, reprezentowanym przez:
1) …………………………………………
2) …………………………………………
zwanym dalej „NFOŚiGW” lub „Zamawiającym”,
a
…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Zwanych dalej łącznie „Stronami”;
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§1
Przedmiot zamówienia
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do:
a. dostarczenia oraz uruchomienia automatu do recyklingu na butelki typu PET po
napojach. Automat zostanie ustawiony przed budynkiem Narodowego Funduszu, przy
ul. Konstruktorskiej 3A (budynek 1), 02-673 Warszawa;
b. obsługi i serwisu automatu do recyklingu na butelki typu PET po napojach, na którą
składa się: zapewnienie dostępu do aplikacji mobilnej dla użytkowników automatu,
przyjmowanie, sortowanie i odbiór odpadów, wraz z przekazaniem do uprawnionego
zakładu recyklingu, serwisowanie i niezbędne naprawy, czyszczenie i utrzymanie
w sprawności urządzenia, przez okres 24 miesięcy, liczonych od dnia uruchomienia
automatu, zgodnie z lit a).
Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zostanie wykonany zgodnie z niniejszą
umową, Zapytaniem Ofertowym oraz Ofertą Wykonawcy, które stanowią odpowiednio zał.
nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania instrukcji obsługi automatu i aplikacji mobilnej,
dostępnej na ekranie i w aplikacji mobilnej oraz udostępnienia instrukcji obsługi automatu na
stornie www Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania comiesięcznych raportów, do 10 dnia każdego
kolejnego miesiąca, z użytkowania automatu, które będą zawierały co najmniej dane o:
a. Liczbie i rodzaju oddanych odpadów;
b. Liczbie zarejestrowanych kont w aplikacji mobilnej ;
c. Liczbie punktów zebranych przez 3 osoby z najlepszymi wynikami, jeśli osiągnęły
wyznaczony pułap miesięcznej zbiórki odpadów do otrzymania nagrody wraz
z przekazaniem Zamawiającemu następujących danych osobowych tych osób: imię
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i nazwisko oraz kontakt telefoniczny lub mailowy w celu rozdystrybuowania przez
Zamawiającego nagród rzeczowych;
5. Ochrona danych osobowych, o których mowa w ust. 4 lit c) spoczywa na Wykonawcy i będzie
realizowana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wykonawca zobowiązuje się również wykonać pozostałe usługi, nie wymienione w ust. 1,
a wskazane w Zapytaniu Ofertowym oraz Ofercie Wykonawcy.
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§2
Zobowiązania
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu wymogu
należytej staranności.
Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przekazywać
praw i obowiązków wynikających z Umowy osobom trzecim.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał kadrowy, ekonomiczny oraz
organizacyjny do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca oświadcza, iż w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia będzie ponosił
odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich
pracowników i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się przy realizacji Przedmiotu
Zamówienia jak za własne.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe przy wykonywaniu
przez niego Przedmiotu Zamówienia, w tym również wobec osób trzecich. Wykonawca
zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń cywilnoprawnych osób trzecich, będących
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania prac i obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy.
Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej Umowy ponosi Wykonawca, z wyłączeniem
kosztu uzyskania zgody właściwego organu administracji publicznej na realizacje zadania,
o którym mowa w §1 ust. 1 lit a).
Wykonawca zobowiązuje się terminowo wykonać Przedmiot Zamówienia wolny od wad
fizycznych i prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi Normami.
Użyte przy wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia urządzenia i narzędzia muszą posiadać
wszystkie wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do ich stosowania na terenie Polski
i Unii Europejskiej.
Wykonawca zobowiązany jest poddać się doraźnej kontroli jakości wykonywanych prac, ich
stanu zaawansowania oraz ich zgodności z: obowiązującymi przepisami prawa i normami,
Umową, opisem przedmiotu zamówienia, przyjętą dokumentacją techniczną oraz pozostałymi
dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawca i przekazania mu wszelkich
niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zmówienia dokumentów oraz
informacji będących w posiadaniu Zamawiającego (m.in. informacje i dokumentacja
techniczna dotycząca budynku).
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy
dokumentację techniczną automatu oraz jego podłączenia elektrycznego i miejsca ustawienia
niezbędną do wystąpienia przez Zamawiającego do stosownych urzędów o zgodę na montaż
automatu.
Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania
stosownych pozwoleń na montaż automatu oraz dokumentację powykonawczą na swój koszt.
Przy odbiorze dokumentacji technicznej Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania
sprawdzenia poprawności jej wykonania, gdyż dokonuje on odbioru tej dokumentacji pod
względem formalnym. Za jakość, kompletność i zgodność z Umową dokumentacji technicznej
oraz za szkody wynikające z jej wad odpowiada Wykonawca.
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14. Dokumentacja techniczna, będzie uważana za odebraną przez Zamawiającego, jeżeli
podpisany protokół odbioru dokumentacji technicznej będzie zawierał wyraźne, niebudzące
wątpliwości interpretacyjne oświadczenie Zamawiającego o uznaniu dokumentacji technicznej
za odebraną.
§3
Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Zamówienia o którym mowa w §1 ust. 1
w następujący sposób:
a) lit a) w terminie …. tygodni, licząc od daty zawarcia umowy (zgodnie z ofertą
wykonawcy);
b) lit b) przez okres 24 miesięcy od dnia zrealizowania pierwszego etapu, o którym
mowa w lit a).

§4
Realizacja przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania i stanu
zaawansowania realizacji Przedmiotu Zamówienia, w szczególności Wykonawca zobowiązany
jest na każde żądanie Zamawiającego przedstawić mu stan zaawansowania prac oraz udzielić
wszelkich niezbędnych wyjaśnień.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu lub w trakcie
wykonywania Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub
zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Zamówienia w terminie określonym przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich
w związku z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, dotyczące w szczególności naruszenia
jakichkolwiek praw autorskich, znaków handlowych i towarowych, patentów, rozwiązań
konstrukcyjnych, know-how i innych praw chronionych osób trzecich i oświadcza, że
w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia osób
trzecich, przez co zwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu korzystania
z Utworów, w szczególności zapewniając na własny koszt zastępstwo procesowe
Zamawiającego w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.
§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy Zamawiający
zapłaci na rzecz Wykonawcy łączne wynagrodzenie umowne w wysokości: ………………. zł brutto
(słownie złotych: ………………………………………….. złotych), a w tym:
a. opłata inicjalna, za wykonanie obowiązków wskazanych w §1 ust. 1 lit a): ……………..
(słownie: ……………………..), w terminie i na zasadach wskazanych w ust. 2-4 poniżej;
b. miesięczna opłata serwisowa, za wykonanie obowiązków wskazanych w §1 ust. 1 lit b):
…………….. (słownie: ……………………..) w terminie i na zasadach wskazanych w ust. 2-4
poniżej;
2. Zamawiający zapłaci kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w banku ………………………., nr konta bankowego
………………………. w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. W przypadku zmiany nr rachunku bankowego osoba upoważniona uprawniona do
reprezentacji Wykonawcy podpisze i przekaże Zamawiającemu pisemną informację dotyczącą
zmiany wraz ze wskazaniem nowego numeru rachunku.
3

4. Dostarczenie nieprawidłowo wystawionej faktury VAT spowoduje ponowne naliczenie
21-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
VAT.
5. Strony umowy uznają, iż datą zapłaty jest data obciążenia konta bankowego NFOŚiGW.
6. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie obowiązków wskazanych w §1
ust. 1 lit a) będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru.
7. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
8. Koszt realizacji nadzoru autorskiego przez projektanta jest zawarty w wynagrodzeniu (wartości
Umowy), o którym mowa w ust. 1.
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§7
Obsługa i serwis
Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu obsługi i serwisu wynosi 24 miesiące od daty
podpisania umowy i obejmuje całość przedmiotu zamówienia opisanego w §1 ust. 1 lit b) oraz
okres od zakończenia umowy i odbioru automatu przez Wykonawcę. Odbiór automatu przez
wykonawcę nastąpi w terminie do 10 dni od dnia upływu okresu, o którym mowa w §1 ust. 1
lit b).
Zgłoszenie awarii i usterek następuje w formie elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę
adres w § 11, z jednoczesnym wskazaniem przez Zamawiającego obiektywnie możliwego do
dotrzymania terminu ich usunięcia.
W sytuacjach szczególnych, wynikających z uwarunkowań obiektywnych, Zamawiający na
pisemną prośbę Wykonawcy może wydłużyć termin podany w zgłoszeniu.
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich awarii i usterek
ujawnionych w okresie trwania umowy.
Wykonawca jest zobowiązany otrzymać, jeśli jest konieczna, w ramach realizacji obowiązków,
o których mowa w §1 ust. 1 lit a), pozytywną decyzję Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego
umożliwiającą eksploatację Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia awarii i usterek bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów.
Fakt usunięcia awarii i usterek przez Wykonawcę Strony będą potwierdzać elektronicznie na
adres wskazany przez Wykonawcę w § 11, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od
ich usunięcia.
§8
Kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Zamówienia
Zamawiającemu należą się kary umowne określone poniżej.
Kara umowna za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w §1 ust.
1 lit a) wynosi 1% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia, licząc od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 lit a) do dnia jego faktycznego
wykonania. Przez opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia rozumie się także jego
wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu w sposób niezgodny z Umową.
Opóźnienie wynikające z innych warunków niezależnych od Wykonawcy (np. decyzji
odpowiednich instytucji wydających zezwolenie niezbędne do montażu automatu oraz czasu
postępowania w przedmiocie wydania tychże zezwoleń, warunków atmosferycznych,
warunków technicznych dot. np. konstrukcji budynku lub podłoża itp.), powstałych po
podpisaniu Umowy nie będzie podlegało karom umownym opisanym w ust. 2.
Kara umowna za opóźnienie w usunięciu, stwierdzonych przez Zamawiającego, awarii i usterek
w okresie obsługi i serwisu wynosi 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 lit b)
złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu awarii i usterek, licząc od dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie awarii i usterek do dnia ich faktycznego
usunięcia.
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5. Zapłata kar umownych zastrzeżonych w Umowie nie wyklucza uprawnienia Zamawiającego do
dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość przedmiotowych kar, na zasadach
ogólnych za poniesioną szkodę. Naliczenie kar nie zwalnia Wykonawcy od terminowego
i należytego wykonania całości lub części Przedmiotu Zamówienia, co do których Zamawiający
zgłosił zastrzeżenia.
6. Kwoty naliczanych przez Zamawiającego kar umownych mogą zostać potrącone z płatności
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez konieczności uprzedniego składania oświadczenia
o naliczeniu kary umownej i wzywania do jej zapłaty. W takim wypadku potrącenie dokonane
będzie przez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku
złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o potrąceniu kwoty z ww. tytułu należne
wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy pomniejszone zostanie o tę kwotę.
7. Niezależnie od uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
jeżeli po powiadomieniu o wykryciu awarii lub usterki ujawnionej w okresie obsługi i serwisu,
Wykonawca nie przystąpi niezwłocznie do usunięcia tej awarii lub usterki lub nie usunie jej
w terminie, Zamawiający, zachowując roszczenie o naprawienie szkody i naliczając kary
Umowne, uprawniony będzie według swego wyboru do:
a) zlecenia usunięcia awarii lub usterki podmiotowi trzeciemu i obciążenia Wykonawcę
kosztami wykonania zastępczego,
b) usunięcia awarii lub usterki we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
obciążenia Wykonawcy tymi kosztami.
8. Obowiązek usunięcia awarii lub usterki, jak i faktycznie jej usunięcie, nie ogranicza uprawnienia
Zamawiającego do żądania odszkodowania za szkody powstałe w związku z ujawnieniem
awarii lub usterki.
9. Uprawnienia opisane w ust. 6 i 7 nie ograniczają prawa Zamawiającego do naliczenia kary
umownej z tytułu opóźnienia w usunięciu awarii lub usterki.
10. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie może przekroczyć
30 % wartości Umowy, o którym mowa w §6 ust. 1.
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§9
Odstąpienie od umowy
Niezależnie od przyczyn, jakie zgodnie z przepisami prawa uzasadniają możliwość odstąpienia
od Umowy lub jej rozwiązania, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy lub
rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i bez potrzeby jej wypowiadania lub
wyznaczania dodatkowych terminów, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przesłanek
uprawniających do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
a) dłuższego niż 14 dni opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu albo wykonaniu Przedmiotu
Zamówienia, lub
b) gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Zamówienia nieprawidłowo lub niezgodnie
z Umową, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu
wykonywania Przedmiotu Zamówienia.
W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, będzie on
zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% całkowitej
wartości Umowy, o której w §6 ust. 1. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa
Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.
W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego
z powodów obciążających Wykonawcę, Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia i żądania
zapłaty kar umownych przewidzianych w Umowie oraz może obciążyć Wykonawcę wszelkimi
dodatkowymi kosztami poniesionymi w związku z rozwiązaniem Umowy, których Zamawiający
nie poniósłby, gdyby Umowa nie została rozwiązana.
W przypadku nie uzyskania przez Zamawiającego wymaganych przez przepisy prawa zezwoleń,
na wykonanie przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w §1 ust. 1 lit a), wydanych przez
właściwe organy administracji publicznej I instancji, Zamawiający może odstąpić od niniejszej
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umowy w drodze jednostronnego oświadczenia woli, w terminie 14 dni od daty otrzymania
ww. decyzji odmownej. Za datę odstąpienia uważa się datę nadania pisma przez
Zamawiającego w placówce pocztowej właściwego operatora wyznaczonego.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4 Zamawiający zwróci na żądanie Wykonawcy poniesione
przez Wykonawcę koszty projektu technicznego, o którym mowa w §2 ust. 11 w wysokości
faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów lecz nie więcej niż 2% łącznej wartości
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §6 ust. 1.
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§ 10
Zmiany umowy
W przypadku wystąpienia okoliczności wydłużających czas otrzymania stosownych pozwoleń
urzędowych na wykonanie Przedmiotu Zamówienia, możliwa jest w szczególności zmiana
terminu, sposobu wykonania, materiałów i technologii wykonania, jak również lokalizacji
automatu. Zmiany mogą dotyczyć także zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji
i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie prac, z których Zamawiający
rezygnuje.
Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli Strony
Umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz
wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia.
Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1 i 2. stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody.
Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporządzenie podpisanego przez
Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego
wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym
paragrafie. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu.
Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie aneksu
do niniejszej Umowy.
§ 11
Postanowienia końcowe
Strony ustalają, że wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy, poddane
zostaną pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
W ramach bieżących kontaktów w związku z realizacją umowy Strony upoważniają:
a. ze strony Zamawiającego: …………………………, mail: …………………………………….., tel.:
………………………., kom. ………………………………;
b. ze strony Wykonawcy: ……………………………, mail: …………………………………………, tel.:
………………………., kom. ………………………….
Zamawiający upoważnia ………………………………….. lub w zastępstwie ………………………………. do
realizacji przedmiotu zamówienia i odbioru przedmiotu zamówienia, a w tym do podpisania
protokołu odbioru oraz zgłaszania zastrzeżeń do wykonania przedmiotu zamówienia.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron niniejszej Umowy.

ZAMAWIAJĄCY
…………………………………..

WYKONAWCA
…………………………………………
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Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 2 – Oferta wykonawcy
3. Załącznik nr 3 – Protokół odbioru
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