ZAŁĄCZNIK NR 3
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania
oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla niej i że
umocowanie to jest ważne i nie wygasło przed lub w dniu zawarcia Umowy oraz że uzyskały
wszystkie niezbędne i wymagane prawem zgody organów korporacyjnych na zawarcie
niniejszej Umowy.
Umowa została zawarta na podstawie Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora Stołecznego
Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień, do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, dalej zwana „Umową”, o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy, zwanym dalej „zamówieniem”, jest sukcesywny zakup i dostawa wody
oraz soków owocowych do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
w 2019 roku zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do
Umowy.
§2
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1.

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

2. Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy poprzez
realizację dostaw częściowych na podstawie złożonych przez Zamawiającego
zamówień. Zamówienie może być złożone przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną. Termin dostawy zamówienia powinien być przez Wykonawcę
potwierdzony.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionej każdorazowo partii wody lub
soków owocowych (realizacji dostawy częściowej) w terminie nie później niż 2 dni
roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2
powyżej.
4. Zakup i dostawa wody oraz soków owocowych obejmuje dostarczenie tych produktów
pod wskazany przez Zamawiającego adres wraz z wniesieniem ich do ustalonego
punktu:
a)
b)

do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA wymienionych
w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy,
w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Warszawy w przypadku
zaistnienia takiej konieczności.

5. W przypadku, gdy dostarczony produkt jest niezgodny ze złożonym zamówieniem lub
nie odpowiada zamówionej ilości, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany produktu
lub uzupełninia braków w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.
6. Dostarczone produkty powinny posiadać aktualny termin ważności – przydatności do
spożycia (co najmniej 6 miesięcy od dnia ich dostarczenia do Zamawiającego).
7.

W przypadku, gdy Wykonawca w wymaganym terminie nie jest w stanie dostarczyć
części bądź całości danej partii zamówienia (dostawy częściowej), Zamawiający
zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia określonego
w Umowie asortymentu (zamówień uzupełniających), jednakże nie więcej niż o 20%
wartości kwoty brutto wynikającej z niniejszej Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1
Umowy.
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9. Zamawiający zastrzega również możliwość ograniczenia wielkości zamówienia
podanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy lub zmiany wielkości zamówienia w odniesieniu do poszczególnych grup
asortymentowych w ramach kwoty wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy, o której mowa
w § 3 ust. 1 Umowy, za dostarczone artykuły będące przedmiotem zamówienia. W takim
przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę za faktycznie zrealizowane dostawy.
§3
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1
Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy, wynosi …. zł netto (słownie: …) powiększone o obowiązującą stawkę podatku
od towarów i usług (VAT) według stawki ..%, tj. łącznie … zł brutto (słownie: …),
z zastrzeżeniem § 2 ust. 8 Umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje wszystkie koszty i wydatki
związane z realizacją umowy, w tym koszty transportu, załadunku i rozładunku.
3. Strony ustalają, że ceny jednostkowe poszczególnych produktów wymienionych w Opisie
Przedmiotu Zamówienia, określone w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do
Umowy, są stałe i nie podlegają zmianom, aż do zakończenia Umowy.
4. Rozliczenie Stron Umowy nastąpi na podstawie faktycznie zrealizowanego zamówienia
z uwzględnieniem cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w Formularzu
oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy.
5. Faktura wystawiona będzie w sposób następujący:
NABYWCA:
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
ODBIORCA:
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa
ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa.
6.

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa
m.st. Warszawy, ul. Rozbrat 26, 00 – 429 Warszawa jest odbiorcą i płatnikiem faktur,
którego adres jest miejscem doręczania faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

7.

Płatnikiem podatku od towarów i usług jest Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy
3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640.

8.

Zapłata za każdorazową dostawę wody lub soków owocowych (dostawę częściową)
regulowana będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………...………

9.

Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany przedmiot Umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

10. Wykonawca oświadcza, że wskazany w Umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez
niego działalności gospodarczej (*dotyczy umowy zawieranej z osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą).
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§4
1.

2.

WYPOWIEDZENIE UMOWY I KARY UMOWNE
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy stanowić
będą kary umowne oraz odszkodowanie uzupełniające do pełnej wysokości poniesionej
szkody.
Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi z tytułu:
1) opóźnieniu w dostarczeniu danej partii przedmiotu Umowy (dostawy częściowej)
- w wysokości 2% wartości brutto dostawy częściowej za każdy dzień opóźnienia,
2) opóźnienia w wymianie towaru lub uzupełnieniu braków względem terminu
określonego w § 2 ust. 5 Umowy – w wysokości 2% wartości brutto dostawy
częściowej za każdy dzień opóźnienia,
3) wypowiedzenia przez Zamawiającego Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 20% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych bezpośrednio
od złożonych faktur.
4. W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w warunkach Umowy nie pokrywają
poniesionej szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do
pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
5. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku rażącego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.
6.

Przez rażące naruszenie Umowy Strony rozumieją:
1) opóźnienie Wykonawcy w dostawie częściowej trwające ponad 7 dni;
2) niewykonanie przez Wykonawcę wymiany reklamowanego produktu zgodnie z § 2
ust. 5 Umowy;
3) dostawę Przedmiotu Umowy niezgodnego z Opisem Przedmiotu Zamówienia lub
Ofertą Wykonawcy.

7.

Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie i braki w dostawach, które są spowodowane
czynnikami niezależnymi od Wykonawcy w przypadku ich właściwego udokumentowania
Zamawiającemu.
§5
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

1.

Zamawiający oświadcza, że osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w zakresie
wynikającym z niniejszej Umowy jest:
Pani Beata Kordas (Specjalista w Dziale Administracji i Zamówień Publicznych),
tel. 22 16 27 215, e-mail: bkordas@aktywnawarszawa.waw.pl

2.

Wykonawca oświadcza, że osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie
wynikającym z niniejszej Umowy jest:
……………………………………………………………………………………………………….
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności
dotyczące go dane identyfikujące, Przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia,
stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.), która podlega
udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
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2.

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

3.

Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia
obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody
Zamawiającego.

4.

Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych przez Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA zostały określone w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy.

5.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają zgody obu
Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.

Umowa podlega prawu obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej i wszelkie jej
postanowienia będą interpretowane zgodnie z nim.

7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

8.

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania Umowy Strony będą starały się
rozstrzygać polubownie.

9.

Roszczenia lub spory pomiędzy Stronami wynikające z Umowy lub jej dotyczące, w tym
także na tle ważności jej zawarcia, a także interpretacji jej postanowień, których nie
można rozwiązać polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

10. Żadna ze Stron nie ma prawa przekazywać swoich praw i zobowiązań wynikających
z Umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony.
11. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach,
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
12. Integralną część Umowy stanowią:
1)
2)
3)

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,
Załącznik nr 2 – Formularz oferty.
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dotycząca RODO.
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2 (dwa)

