
Zawarta w dniu
UMOWA Nr OS/SR/ /2022
.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 1 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  Prawo 
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2019).

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest : „ Badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody 

basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 
r. poz. 1230) według załączonej częstotliwości i terminów pobierania próbek do badań.”

2. Szczegółowy zakres badań i harmonogram ich przeprowadzania określa załącznik nr 1 
do niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz sprzęt niezbędny 
do prawidłowego i terminowego zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 
1 oraz 2.

§ 2

1. Wynagrodzenie Wykonawcy strony ustalają na maksymalną roczną kwotę netto.......................
złotych (słownie: ................... złotych) plus należny podatek VAT w wysokości: ................
złotych (słownie: ................złotych), co daje łączną kwotę brutto ............. złotych (słownie:
.............złotych). W sytuacji, gdy wynagrodzenie należne Wykonawcy w oparciu o niniejszą
umowę osiągnie kwotę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym umowa ulega rozwiązaniu bez 
konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie badań zlecanych niniejszą umową będzie płatne 
w cyklach miesięcznych odpowiadających miesiącom kalendarzowym w ten sposób, 
że wynagrodzenie za dany miesiąc będzie iloczynem badań wykonanych w danym miesiącu 
oraz stawki jednostkowej za badanie danego rodzaju określonej w załączniku nr 2 do umowy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oraz wynagrodzenia jednostkowe, o których mowa 
w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu 
niniejszej umowy (wynagrodzenie ryczałtowe).

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 będzie płatne po potwierdzeniu przez Zamawiającego 
prawidłowości jego realizacji w danym miesiącu przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr ............ w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT uwzględniającej treść ust. 4.

5. Faktura VAT winna wskazywać jako nabywcę: Miasto Stołeczne Warszawa, plac Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, a jako odbiorcę usługi i płatnika: Ośrodek Sportu
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i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście ul. Polna 7A,00-625 Warszawa. Fakturę należy złożyć 
do Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na adres ul.Polna7A, 00 - 625 Warszawa.

6. Za termin dokonania płatności uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu 
bankowi przelać na wskazane w ust. 4 konto, kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej 
faktury.

7. Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonaną 
usługę/zakupiony towar z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem 
rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej.

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

10. Wykonawca nie może dokonać cesji/faktoringu żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 
obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.

§3
1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 02.01.2023 r. do dnia 01.01.2024 roku.
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania 

okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca:
a) narusza terminy wykonania badań określone w § 1 umowy,
b) nienależycie wykonuje umowę, w szczególności w sposób wadliwy przeprowadza badania.

3. Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 za każdy:
a) dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy (badania),
b) przypadek wadliwego wykonania, któregokolwiek z badań, o których mowa w § 1.

4. Niezależnie, od kar umownych, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku rozwiązania 
umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada.

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

6. Kary umowne są płatne w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania 
do zapłaty, które może przybrać formę noty księgowej.

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

§4
L 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 200lr. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 
r. poz. 1429), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych 
w niniejszej umowie dot. go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, 
a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - również w zakresie firmy.



3. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
0 ochronie danych osobowych, których administratorem danych jest Zamawiający, a co za tym 
idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Ośrodka Sportu
1 Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście.

§5
Wszelkie zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenia oraz jakiekolwiek oświadczenia składane 
przez strony w związku z umową winny być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.

§7
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 8
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron.
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