
UMOWA Nr OS/SR/ /2022

Zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525 22 48 481 
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 stycznia 2021 r. 
nr GP-OR.0052.155.2021 przez Marka Kwiatkowskiego -  Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Dzielnicy Śródmieście, zwanym dalej Zamawiającym

a

.................................................  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą

..................................................................................... , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: ........................., Regon: ........................ .
zwanym dalej Przyjmującym zamówienie

Z uwzględnieniem art. 2 ust. 1 pkt l a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo Zamówień 
Publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2019).

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest: „ Dostarczenie środków chemicznych do utrzymania parametrów wody 
basenowej i jej uzdatniania oraz dezynfekcji płyty basenowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy 
Śródmieście umiejscowionym w Warszawie (00-625), ul. Polna 7a, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1. 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 j ednorazowychj ednak 

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

Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi..................... złotych netto
(słownie:.......................................złotych netto) plus podatek VAT w wysokości.......................złotych
(słownie: .......................................złotych) co daje łączną kwotę...............................  złotych brutto
(słownie: ........................................................... złotych), przy czym Zamawiający zapłaci za faktyczną
ilość dostarczonych środków chemicznych. W przypadku, gdy łączna wartość środków zamówionych na 
podstawie niniejszej umowy przekroczy ww. kwotę niniejsza umowa ulega rozwiązaniu.

§3

r





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 21 dni po każdorazowym otrzymaniu 
faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie stwierdzenie prawidłowości 
wykonania dostawy przez zamawiającego.

3. Faktury VAT będą wystawione według poniższych danych:................................................................
4. Nabywca: Miasto stołeczne Warszawa, PI. 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.

5. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie przez Wykonawcę faktury bez podpisu odbiorcy.
6. Za termin zapłaty strony przyjmują termin obciążenia należnością rachunku bankowego 

Zamawiającego.
7. Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonaną 

usługę/zakupiony towar z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
8. Wykonawca nie może dokonać cesji/factoringu żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.

9. M.st. Warszawa oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§5
Kary umowne

1. Zamawiający może naliczyć za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia karę 
umowną w wysokości 1% wartości netto zamówionej dostawy.

2. Wysokość kwot z tytułu naliczanej kary umownej, o której mowa w ust. 1 nie może być większa niż 
100% wartości przedmiotu umowy.

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kwot kar umownych z jakiejkolwiek należności 
przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.

4. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu umowy 
w przypadku rozwiązania umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia urządzeń Zamawiającego 
spowodowane wadliwą jakością dostarczonych produktów lub przestoje w pracy Zamawiającego 
spowodowane nieterminowym dostarczeniem zamówionych produktów.





6. Jeżeli wysokość kar umownych przewidzianych niniejszą umową nie pokryje szkody poniesionej 
przez Zmawiającego, to Zmawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2019 r. poz. 1429).

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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Załącznik Nr 1 do

umowy z dnia....................UMOWA Nr OS/SR/............../2022 r.

Tabela na roczne zapotrzebowanie chemii basenowej wraz z zaproponowanymi kwotami

l.p. Nazwa środka*

A:
Wartość 

netto 
za 1 kg

B: Roczne 
zapotrzebowa 

nie
zamawiające 

go fkgl

Łączna wartość netto 
wynikająca z 

zapotrzebowania 
wynik A x B

Podatek
VAT
23%

Łączna cena 
brutto na

2022

1. Algen Super 760

2.
CHLOR STAB 
stabilizowany 
podchlory n sodu

18000

3.
Flockmbc Ultra 
płynny 1200

4.
pH Minus 
regulator płynny 5200

5. Banisol A 1000

6. Banisol G 1000

7. Tabletki DPD1 5000

8. Tabletki DPD3 3000

9. Tabletki Phenol 
Red 4000

10. Randrani super 100

11.
Koncentrat do
dezynfekcji
DEOPHYTON

100

RAZEM: 1
* Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość dostarczonych środków chemicznych. Wskazane ilości są oszacowane zgodnie 
zapotrzebowaniem Zamawiającego w roku 2022.
*Algen Super - Środek do zwalczania glonów, bakterii i grzybów w wodzie basenowej- minimum 36% 

roztwór polimeru N-metylmetanaminy o działaniu glonobójczym, grzybobójczym i bakteriobójczym w 

wodzie basenowej. Wpisany do rejestru preparatów biobójczych. Wymagana Karta Charakterystyki oraz 
atest PZH.

*CHLOR STAB. stabilizowany podchloryn sodu Środek do dezynfekcji wody

basenowej -  stabilizowany podchlorynu sodu (z zawartością minimum 165 g/1 aktywnego chloru) do 

dezynfekcji wody basenowej, zawierający stabilizator oraz środek sekwestrujący przeciwko inkrustacji





pomp i zaworów dozujących. Okres trwałości 6 miesięcy od daty produkcji. Przeznaczony do

użytku w basenach publicznych oraz posiadający pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na obrót produktem 

biobójczym. Wymagana Karta Charakterystyki oraz atest PZH.

*Flockmix Ultra płynny - Środek do koagulacji w wodzie basenowej - minimum 4 % roztwór chlorku 

wodorotlenku glinu do koagulacji wody basenowej. Wymagana Karta Charakterystyki oraz atest PZH.

*pH Minus regulator płynny - Środek do obniżania wartości pH wody basenowej -  50 % roztwór kwasu 

siarkowego do obniżania współczynnika pH wody basenowej. Wymagana Karta Charakterystyki oraz 
atest PZH.

*Koncentrat do dezynfekcji DEOPHYTON -  w przypadku braku w produkcji w/w środka należy zastąpić go 

środkiem o identycznych parametrach dezynfekujących




