ZAŁĄCZNIK NR 3
ISTOTNE POSTANOWIENIA 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, zwana dalej „Umową”, następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamówienia („Umowa”) jest usługa polegająca na zakupie i dostawie 300 par
łyżew do Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA zgodnie z Opisem
Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
§2
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na zakupie i dostarczeniu
300 par łyżew będącej Przedmiotem Umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia,
który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, własnym transportem i na koszt własny do
następujących obiektów Zamawiającego:
1)

Lodowisko pod Pałacem Kultury i Nauki - Pl. Defilad 1, Warszawa;

2)

Lodowisko na Rynku Starego Miasta – Rynek Starego Miasta, Warszawa;

3)

Lodowisko Moczydło – ul. Górczewska 69/73, Warszawa

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na zakupie i dostarczeniu
300 par łyżew będących Przedmiotem Umowy w terminie do dnia 30 grudnia 2018 roku.

3.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć daną partię przedmiotu Umowy do wskazanego
przez Zamawiającego miejsca.

4.

Wykonanie Przedmiotu Umowy potwierdzone będzie po dostawie partii łyżew przez
Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym „bez zastrzeżeń” przez
upoważnionych przedstawicieli Stron.

5.

W sytuacji gdy Zamawiający stwierdzi podczas odbioru Przedmiotu Umowy konieczność
dokonania w nim zmian, poprawek lub uzupełnień, Wykonawca zobowiązany jest je
wykonać w terminie wskazanym przez Zamawiającego bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

6.

Strony ustalają, że ceny jednostkowe poszczególnej pary łyżew wymienionych
w Załączniku Nr 1, podane w Formularzu Oferty są stałe i nie podlegają zmianom, aż do
zakończenia Umowy.

7.

Ceny jednostkowe poszczególnej pary łyżew wymienionych w Załączniku Nr 1, podane
w Formularzu Oferty, zawierają również wszystkie koszty związane z realizacją dostawy,
w tym także koszty transportu i rozładunku wraz z wniesieniem do wskazanego przez
Zamawiającego miejsca.

8.

Wykonawca gwarantuje stałą, dobrą jakość dostarczonych łyżew.

9.

Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego Przedmiot Umowy jest produkowany
jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych oraz dopuszczony do obrotu.
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10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia wielkości zamówienia określonego
w Załączniku Nr 1 lub zmiany wielkości i rodzaju zamówienia w odniesieniu do
poszczególnych grup asortymentowych w ramach kwoty wynagrodzenia brutto dla
Wykonawcy za dostarczone artykuły będące przedmiotem zamówienia. W takim
przypadku, Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę za faktycznie zrealizowane dostawy.
11. Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu zmiany ilości (wielkości lub
rodzaju zamówienia) w trakcie obowiązywania Umowy.

1.

§3
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy
wynosić będzie ……………………………………………. brutto (słownie: ), tj.
……………………………………………………………………………
netto
(słownie:),
w tym podatek VAT w wysokości 23%.

2.

Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu Umowy będzie płatne jednorazowo na
podstawie faktury, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę po odebraniu, bez uwag,
przez Zamawiającego należycie i zgodnie z Umową wykonanego całego Przedmiotu
Umowy. W przypadku nienależytego wykonania Umowy zostanie sporządzony protokół
rozbieżności, w którym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na
usunięcie rozbieżności. Po usunięciu rozbieżności w wyznaczonym terminie Wykonawca
zgłosi towar (łyżwy) do odbioru.

3.

Wynagrodzenie Zamawiający zapłaci po zrealizowaniu przedmiotu Umowy w terminie 21
dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy numer: ……………….……………………………………………………………..,
z uwzględnieniem postanowień ust. 1-2 powyżej oraz ust. 4-9 poniżej.

4.

Faktura zostanie wystawiona w następujący sposób:
NABYWCA:
Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
ODBIORCA:
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy
ul. Rozbrat 26
00-429 Warszawa

5.

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

6.

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

7.

Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.

W przypadku zwłoki z zapłatą za wystawioną fakturę Wykonawca upoważniony jest do
naliczania ustawowych odsetek.

9.

Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

10. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie/fakturze rachunek bankowy jest
rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej
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przez Wykonawcę działalności * (dot. wyłącznie osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarcza).
§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE
LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
1.

Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy stanowić
będą kary umowne oraz odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.

2.

Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi z tytułu:
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, określonego w Załączniku Nr 1 - w
wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w mowa w § 3 ust. 1 Umowy
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem wyznaczonego terminu,

2) opóźnienia w usunięciu wad i usterek przedmiotu Umowy - w wysokości 2%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego
terminu na usunięcie wad i usterek, w tym od terminu o którym mowa w § 5 ust. 2
Umowy,
3) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 3 ust. 1 Umowy.
3.

W przypadku stwierdzenia podczas realizacji Umowy nienależytego wykonywania usług
przez Wykonawcę, Zamawiający (lub osoba koordynująca proces wykonawczy usługi)
wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie naruszeń.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy do dnia 15.01.2019 r., w
przypadku naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku
jej nieterminowej realizacji przez Wykonawcę.
W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w ustępach poprzedzających, nie przenoszą
wysokości poniesionej szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

5.

6.

1.

2.

3.
4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych oraz kwot
przysługującego mu odszkodowania bezpośrednio z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§5
WARUNKI GWARANCJI
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy na okres
24 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
stwierdzającego należyte wykonanie Umowy.
W przypadku zaistnienia wady lub usterki Przedmiotu Umowy usunięcie wady nastąpi w
terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o jej zaistnieniu dokonanego w formie
pisemnej na adres Wykonawcy lub e-mail lub faks wysłanego niezwłocznie od dnia
wykrycia wady, usterki.
Po usunięciu wady, usterki Przedmiotu Umowy naprawa zostanie odebrana przez
Zamawiającego protokołem odbioru napraw gwarancyjnych.
Wykonawca usunie wady, usterki stwierdzone w Przedmiocie Umowy w okresie gwarancji
w ramach wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.
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5.

6.

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w żądanym terminie Zamawiający, po
uprzednim zawiadomieniu, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji.
Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień wynikających z gwarancji po
upływie okresu, na jaki gwarancja został udzielona, jeżeli zawiadomi Wykonawcę o
wadach przed upływem gwarancji.
§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych przez Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA określa załącznik nr 3 do umowy.
§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA REALIZACJĘ UMOWY
Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:
1.

po stronie Zamawiającego:
 Pani Lyudmyla Haszcz – p.o. Kierownika Ośrodka Stegny (Lodowisko RSM), tel.: 604 296
835,
 Pan Andrzej Bronowski – Kierownik Ośrodka Moczydło (Lodowisko PKiN), tel.:
602 531 262,
2. po stronie Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.

3.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności
sporządzenia aneksu do Umowy i podpisania przez obie Strony, z tym że zmiana danych
Zamawiającego związana z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w
szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, danych teleadresowych, a także
zmiany będące następstwem przekształcenia Zamawiającego w inną formę
organizacyjno-prawną, nie wymagają dla swej ważności zawierania aneksu do Umowy, i
dokonywane będą w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia Zamawiającego,
ze skutkiem od dnia doręczenia go drugiej Stronie.
Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia
obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
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 2016 r., poz. 1764 ze zm.), która podlega udostępnianiu
w trybie przedmiotowej ustawy.

4.

Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 2
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.

5.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych
od Zamawiającego w związku z niniejszą Umową, a stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa. Pod pojęciem „tajemnicy przedsiębiorstwa" strony rozumieją wszelkie,
nie podane do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, handlowe
i organizacyjne.

6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
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7.

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

8.

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.

9.

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach – odpowiednio 2
(dwa) egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

10. Integralną część Umowy stanowi:
1) Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
2) Załącznik Nr 2 – Formularz oferty.
3) Załącznik Nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
4) Załącznik Nr 4 – Odpis Z KRS/CEIDG

Wykonawca

Zamawiający
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