Umowa Nr …………/2017/OSIR/SRO
zawarta dnia ……………………….w Warszawie pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, reprezentowanym na
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 kwietnia 2016r. Nr GP-OR.0052.28023.2016
przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście Pana Piotra Wachnika,
zwanym dalej Zmawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie środków chemicznych do utrzymania czystości w Ośrodku Sportu
i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście umiejscowionym w Warszawie (00-625), ul. Polna 7a.
2. Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje:
a) dostawy w ilościach każdorazowo określanych przez Zamawiającego i do jego siedziby w ciągu 2 dób od
zgłoszenia zapotrzebowania,
b) dostarczanie przez Wykonawcę produktów w opakowaniach umożliwiających łatwe dawkowanie,
c) dostarczanie przez Wykonawcę produktów w opakowaniach zwrotnych lub jednorazowych jednak przy
zobowiązaniu Wykonawcy do odbierania od Zamawiającego obu rodzajów opakowań (niezależnie:
pustych lub częściowo pustych),
d) przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego w zakresie sposobu przechowywania,
dawkowania i przepisów BHP związanych z używaniem dostarczanych produktów przed ich pierwszym
użyciem, dostarczenie przez Wykonawcę stosownych instrukcji w tym zakresie.
§2
Wartość przedmiotu umowy
Wartość przedmiotu umowy wyniesie ……………………. zł (słownie: …………………………………………złotych)
netto plus podatek VAT w wysokości ……………………….zł (słownie: …………………….) co daje łączną kwotę
brutto ………………….. zł (słownie: ………………………………) zgodnie z zapytaniem cenowym stanowiącą
załącznik Nr 1 do umowy. Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość dostarczonych środków chemicznych.
§3
Obowiązki stron
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej
umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić miejsce realizacji przedmiotu umowy w terminie każdej zamówionej
dostawy.
3. W imieniu Zamawiającego przedmiot umowy będzie odbierany przez upoważnionych pracowników
Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego, bezpiecznego, zgodnego z przedmiotem zamówienia oraz
terminowego wykonywania przedmiotu umowy.
5. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 1 doby bądź ich wymiany na wolne od wad.
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie otrzymywał wynagrodzenie wyliczane na podstawie
cen określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Wynagrodzenie będzie płatne na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni po każdorazowym otrzymaniu faktury VAT
przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie stwierdzenie prawidłowości wykonania dostawy
przez zamawiającego.
3. Faktury VAT będą wystawione według poniższych danych:
Nabywca: Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481. Odbiorca:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa. Fakturę należy złożyć do
Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na adres ul. Polna 7A, 00-625 Warszawa.
4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktury bez podpisu odbiorcy.
5. Za termin zapłaty strony przyjmują termin obciążenia należnością rachunku bankowego Zamawiającego.

§5
Kary umowne
1. Zamawiający może naliczyć za każdy dzień przekroczenia terminu poszczególnych dostaw przedmiotu
zamówienia karę umowną w wysokości 1% wartości netto zamówionej dostawy przedmiotu zamówienia.
2. Wysokość kwot z tytułu naliczanej kary umownej, o której mowa w ust. 1 nie może być większa niż 100%
wartości przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu umowy
w przypadku rozwiązania umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia urządzeń Zamawiającego spowodowane
wadliwą jakością dostarczonych produktów lub przestoje w pracy Zamawiającego spowodowane nieterminowym
dostarczeniem zamówionych produktów.
§6
Rękojmia i gwarancja
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych
w Kodeksie Cywilnym.
2. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy.
3. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających
z gwarancji.
§7
Warunki obowiązywania umowy
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania
kwoty określonej w § 2.
2. Zobowiązania Wykonawcy w zakresie rękojmi i gwarancji wygasają po okresie przysługujących
Zamawiającemu z tego tytułu uprawnień.
3. W przypadku nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie
prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o zamówieniach
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem formy
elektronicznej.
3. Strony oświadczają, że znany jest im fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i
wysokość przedmiotu umowy, stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dn. 6 września 2001r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), która podlega udostępnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.
4. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych, których administratorem danych jest Dyrektor OSiR Śródmieście, a co za tym idzie nie wiąże się z
dostępem do zasobów systemów informatycznych Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy
Śródmieście.
5. Spory mające związek z niniejszą umową będzie rozstrzygać sąd właściwy dla Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
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