
UMOWA nr OS/SR/ /2023

zawarta w d n iu ............................... 2023 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 
18.01.2021 r. nr GP-OR.0052.155.2021 przez Marka Kwiatkowskiego -  Dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, 
zwanym dalej Zamawiającym 
a

zwanym dalej Wykonawcą

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

§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:
Prowadzenie zajęć aqua aerobiku oraz aquabike na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Dzielnicy Śródmieście umiejscowionego w Warszawie 00-625, ul. Polna 7a w okresie 
od 17 stycznia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. , zgodnie z harmonogramami zajęć 
stanowiącymi załączniki nr 1 - „Harmonogram zajęć aqua aerobiku” oraz nr 2 
„Harmonogram zajęć aquabike” do niniejszej umowy.
2. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi przy użyciu sprzętu oraz urządzeń stanowiących 
własność Zamawiającego.
3. Zajęcia będą prowadzone przez osobę / osoby przewidziane do realizacji przedmiotu umowy, 
wskazane w Wykazie osób stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
4. Strony umowy dopuszczają możliwość zmian ilości zamawianych zajęć, określonych 
w harmonogramie zajęć.
5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej prowadzonej przez siebie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 
nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

§ 2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy strony umowy ustalają na kw otę .........złotych brutto za jedną
jednostkę zajęć (45 minut). Przy maksymalnej liczbie 244 jednostek zajęć, maksymalne
wynagrodzenie wyniesie .........................  złotych brutto (słownie:
........................................................ złote brutto).
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w okresach miesięcznych i stanowić będzie 
kwotę wynikającą z iloczynu przeprowadzonych jednostek zajęć.
3. Płatności wynikające z niniejszej umowy będą następować na podstawie faktur miesięcznych 
wystawionych do 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Podstawę wystawienia faktur 
stanowić będą protokoły potwierdzające należyte wykonanie umowy.
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4. Faktura 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 

i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7a, 00-625 Warszawa.
5. Wynagrodzenie wypłacone będzie przelewem na konto Wykonawcy Nr .......
w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, doręczonej na adres 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście.
6. 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.
7. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków 
wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§3
1. Strony zobowiązują się wykonywać czynności określone w niniejszej umowie z należytą 
starannością, przestrzegania punktualności oraz terminów ustalonych zajęć, dbałością
o zachowanie dobrego imienia Zamawiającego i wzajemnych interesów gospodarczych 
oraz wedle swej najlepszej wiedzy i umiejętności.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z regulaminami obiektu, przepisami 
bhp i ppoż. oraz zaleceniami Zamawiającego, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów obowiązujących w obiektach 
OSiR Dzielnicy Śródmieście.
4. Wykonawca zobowiązuje się dbać o czystość i porządek w miejscu prowadzenia zajęć.
5. Wykonawca przekaże najpóźniej w dniu podpisania umowy kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji przez instruktorów/trenerów, ubezpieczenie w zakresie 
OC.
6. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania ratowników w przypadku kontuzji, 
zasłabnięć uczestników zajęć.
7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone 
Zamawiającemu przez swoich instruktorów/trenerów oraz przez osoby trzecie w przypadku 
nie dołożenia przez instruktorów/trenerów Wykonawcy należytej staranności.
8. Wykonawca nie ma prawa powierzyć realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim 
bez pisemnego poinformowania i pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
9. W przypadku powierzenia czynności określonych niniejszą umową osobom trzecim, 
o których mowa w ust. 8 Wykonawca odpowiada za działanie, błąd i zaniechanie osób trzecich 
tak jak za własne.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadzoru nad świadczeniem usługi w zakresie 
przedmiotu umowy w tym nadzoru dotyczącego kwalifikacji osoby / osób realizujących 
przedmiot umowy.
11. Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie realizacji umowy:

a) ze strony Wykonawcy je s t : ...................................,Nr telefonu:............................

b) ze strony Zamawiającego jest: Bartosz Skuziński 509 169 249, plywalnia@osir-
polna.pl
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku każdorazowego odwołania 
zajęć ustalonych w obowiązującym harmonogramie zajęć w wysokości 500 złotych brutto.
2. Kara umowna, o której mowa w ust. 1, jest płatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
przez Zleceniobiorcę wezwania do zapłaty, które może przybrać formę noty księgowej.
3. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiającemu 
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. W przypadku dwukrotnego nieprzeprowadzenia zajęć lub odwołania zajęć przez 
Zleceniobiorcę, Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu 
wypowiedzenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest pokryć szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania sprzętu 
Zamawiającego.

§4

§ 5
1. 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 
art. 1 ust. 1 ustawy z dn. 6 września 200lr. o dostępie do informacji publicznej, która podlega 
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy w tym realizacji 
usługi przez instruktorów/trenerów nie posiadających wymaganych kwalifikacji 
oraz ubezpieczenia w zakresie OC lub rażących zaniedbań w wykonaniu usługi.
3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu 
wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy powinno być dokonane w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi 
go pisemnie, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych.
6. Strony przewidują zmiany w niniejszej umowie w przypadku:

-  wystąpienie siły wyższej powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
Zamawiającego,
-  decyzji administracyjnych właściwych organów uniemożliwiających prowadzenie 
działalności statutowej Zamawiającego, lub wstrzymujących okresowo taką działalność.

§6
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z obowiązywaniem i interpretacją niniejszej 
umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.
2. Załączniki nr 1, 2 i 3 stanowią integralną część umowy

§7
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