Warszawa dnia 24 czerwca 2021 roku
Zasady tworzenia umów 

Zakres obowiązkowych zapisów w umowach: 

Data i numer umowy

Strony Umowy -  określenie stron

– określenie stron powinno zawierać pełna nazwę podmiotu adres siedziby (miejsce prowadzenia działalności) NIP REGON imiona i nazwiska osób upoważnionych do zawarcia umowy
Ze strony BDFO czy placówek Oświatowych numer pełnomocnictwa upoważniającego do zawarcia mowy  – z uwzględnieniem specyficznego charakteru podmiotów, adres siedziby, reprezentacja danego podmiotu stosownie do dokumentów;- w przypadku , gdy podpisuje pełnomocnik – powinno być dołączone pełnomocnictwo. 
w imieniu jednostki umowę zawiera dyrektor jednostki  lub osoba upełnomocniona na czas nieobecności.  
Podstawa zawarcia umowy
Wskazanie właściwego przepisu prawa zamówień publicznych ze wskazaniem trybu udzielenia zamówienia lub innej podstawy prawnej w oparciu o która zawierana jest umowa

Podstawa prawna poza Ustawą prawo zamówień publicznych aktualny stan prawny:
Art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r poz. 2019 z póź. zm.)
  
Przedmiot umowy –

Określa,  co ma być wykonane, zrealizowane, używane itd. w każdym przypadku musi być dokładnie określony.  W przypadku usługi – powinno  być wskazane, co ma być wykonane, w przypadku stałej umowy zlecenia   będzie wykonywane.  
W przypadku zamówienia publicznego dokładne określenie przedmiotu zamówienia we wniosku o wstępna kontrasygnatę i w umowie.
Wzajemne obowiązki stron
Dodatkowe warunki  - tj. pozwolenia, certyfikaty,  zgody itd. 

	Termin wykonania zadania określonego umową 
Wskazanie konkretnej daty wykonania oraz czas trwania umowy.

Wynagrodzenie, wskazanie terminu i sposobu dokonania płatności.

Zapłata należności następuje przelewem na wskazane w umowie konto.

Wynagrodzenie brutto i netto, termin płatności 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w przypadku gdy jednostka jest zobowiązana do zapłaty, w innym przypadku może być 14 dni lub 7 dni.   Może być uzależnione od odbioru przedmiotu umowy- należy mieć na uwadze, że termin 21 dni  powinien być stosowany wszędzie w miarę możliwości- w przypadku mediów  może być termin krótszy- oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy jednostka jest zobowiązana  do zapłaty – natomiast w przypadku gdy jednostka  ma otrzymać  wynagrodzenie –dobrze  by było aby termin był krótszy. Warunkiem wypłaty powinna być prawidłowa wystawiona i otrzymana przez jednostkę faktura i taki zapis powinien się znaleźć w umowie. 

Zapisy które powinny się znaleźć w każdej umowie: 

     Faktury winny być wystawione na:
     Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa 
     NIP 525-22-48-481
     Odbiorca/płatnik: Dane Placówki Oświatowej/ DBFO

Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiona.
Zamawiający oświadcza, że dokona płatności za wykonane usługi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 525-22-48-481.

Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa – oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424 tj) 

Czas trwania umowy lub termin jej zakończenia –

Musi  być nie dłuższy niż do grudnia danego roku – w przypadku dłuższych terminów – zawarcie ugody musi być poprzedzone odpowiednią procedurą – i jednostka musi mieć zagwarantowane środki. W przypadku płatności za grudzień – w umowie powinien być umieszczony zapis o wcześniejszym wystawieniu faktury – do 20 grudnia danego roku.   

	Jednocześnie w przypadku umowy o dzieło - należy wpisać, czy będzie to ryczałtowe wynagrodzenie, warunki ewentualnej zmiany wynagrodzenia itp., w przypadku płatności w grudniu –  zapis o wystawieniu faktury do dnia 20 grudnia 2018 rok. – czy wraz z umowa o dzieło dojdzie do przeniesienia praw autorskich do dzieła – i w takim przypadku na jakich obszarach eksploatacji utworu , czy też mamy do czynienia jedynie z licencją 

      
	 Odbiór wykonanych prac – sposób , termin , warunki itd.- 


W każdym przypadku powinno dojść  do potwierdzenia wykonania umowy np.  protokołem lub innym dokumentem, w umowie powinien być wskazany termin rozpoczęcia i zakończenia prac, usług , dzieła itd. Również powinny być opisane warunki odbioru prac. ( np. kto jest uprawniony do obioru).  
 
	Termin i sposób  usuwania wad przedmiotu umowy, ewentualnie warunki obniżenia ceny- 


W umowie należy wpisać, jaki będą podjęte działania w przypadku stwierdzenia wad umowy, kto i kiedy i jaki sposób powinien stwierdzić wady, w jaki sposób powinno dojść do poprawy wykonania przedmiotu umowy oraz kto powinien dokonać kolejnego odbioru i w jaki sposób.     
 
	Dodatkowo w przypadku umowy o dzieło wskazanie z jakich materiałów jest wykonywane dzieło – czy powierzonych przez zamawiającego, czy  wybranych przez wykonawcę. W obu przypadkach powinno dojść do zaakceptowania materiału, jakości , zgodności z przepisami bhp itp. 

  
	Reklamacje z tytułu  wad  - w przypadku stwierdzenia wad – musi być uwzględnione postępowanie reklamacyjne, protokół itd. i ewentualne możliwości obniżenia ceny.    


Kary umowne za zwłokę  -

W  każdym przypadku trzeba wpisać warunki żądania zapłaty kary umownej, jej wysokości oraz warunki jej zapłaty
Przykładowe zapisy dotyczące kar umownych :   

„Kary umowne
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy między innymi w formie kar umownych, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
	za  zwłokę w prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego  brutto określonego w __________umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
	 za każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego niewykonanie lub nienależyte wykonanie chociażby w części poszczególnych obowiązków umownych przez  Wykonawcę , w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w _____________umowy, od każdego stwierdzonego przez Zamawiającego uchybienia z osobna,

z tytułu odstąpienia od umowy  przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy , w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego 
w ________________umowy,
maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy ________________brutto (słownie: -------------złotych).
	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy.

Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, przyjmującego formę noty księgowej.
W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Wykonawca nie może pomniejszyć należnego mu wynagrodzenia na wystawionej fakturze o kwotę naliczonych kar umownych.
	Dokonanie potrąceń i naliczeń kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową.


Warunki odstąpienia od umowy 

Umowa musi przewidywać warunki od jej odstąpienie lub jej rozwiązania . Wraz z regulacjami dotyczącymi rozwiązania umowy powinny być zawarte warunki wypłaty częściowego wynagrodzenia za okres trwania umowy itd.
  
Ochrona danych osobowych 
zgodnie z RODO –

Dostęp do informacji publicznej 
Zapis który powinien znaleźć się w umowie:

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 tj.). 

	 Zapisy wprowadzone w związku z Zarządzeniem Nr 562/2021 Prezydenta  m.st Warszawy  z dnia 14 kwietnia 2021 roku  w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości oświatowych.


Nie dotyczy umów najmu tylko na godziny i tylko w wybrane dni tygodnia!!!!!

Najemca/ Dzierżawca,   oświadcza ze jako podatnik podatku od nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. 2019 poz. 1170 tj)  zobowiązuj się ponosić wszelkie ciężary podatkowe na gruncie wyżej wymienionej ustawy w zawiązku z korzystaniem z przedmiotu najmu /dzierżawy

 
Prawo właściwe  - 
prawo polskie i sąd właściwy dla Jednostki – może nie być to zawsze możliwie 
	Ilość egzemplarzy – 2 lub 3 jednobrzmiące egzemplarze – po jednym dla strony  oraz dla DBFO – do uznania.
 


