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, zwana dalej „Umową”, następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem Umowy jest dostawa środków czystości do Ośrodków Stołecznego
Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.

§2
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Dostawa środków określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do Umowy
będzie realizowana sukcesywnie w ciągu 2019 roku lub do wykorzystania kwoty brutto
określonej w § 3 ust. 1 Umowy.

2.

Poszczególne dostawy (dostawy częściowe) będą realizowane na podstawie składanych
zamówień w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na dostawę
częściową. Zamówienie może być złożone przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną. Termin dostawy zamówienia powinien być przez Wykonawcę
potwierdzony.

3.

Wykonawca zobowiązuje się sukcesywnie dostarczać partię Przedmiotu Umowy do
wskazanego przez Zamawiającego miejsca – Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA, których wykaz znajduje się w Załączniku nr 1 do Umowy.

4.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień z dostawą do innych, niż
wskazane w Opisie, obiektów Zamawiającego.

5.

Wykonawca gwarantuje stałą, dobrą jakość dostarczonego Przedmiotu Umowy
o parametrach zgodnych ze złożoną ofertą.

6.

Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego środki czystości są produkowane
jako oryginalne i fabrycznie nowe, należytej jakości, wolne od jakichkolwiek wad
fizycznych, prawnych i roszczeń osób trzecich oraz dopuszczone do obrotu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

7.

Środki czystości powinny posiadać wymagane prawem normy, atesty bezpieczeństwa i
certyfikaty. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie musiał przedstawić
wyżej wymienione dokumenty. Nieokazanie ww. dokumentów będzie traktowane jako
nienależyta realizacja Umowy.

8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany środka czystości w przypadku, gdy
nie spełnia on oczekiwań co do jakości i zapachu (dot. produktów równoważnych
zaoferowanych przez Wykonawcę).

9.

W dniu dostawy Zamawiający dokona odbioru dostawy częściowej na podstawie
dokumentu dostawy np. dokumentu WZ, protokołu dostawy, itp.

10. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia dostarczonego Przedmiotu Umowy,
zgodnie ze złożonym zamówieniem oraz Załącznikiem nr 2 do Umowy (Formularzem
Oferty). W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Zamawiający ma prawo do
złożenia Wykonawcy pisemnej reklamacji. Dopuszcza się złożenie reklamacji drogą
elektroniczną lub faksem.
11. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia złożonej reklamacji i udzielenia
Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi (czy reklamację uznaje) w terminie do 2 dni
roboczych od dnia złożenia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi w wymaganym
terminie, reklamację uznaje się za przyjętą.
12. W przypadku, gdy Wykonawca w wymaganym terminie nie jest w stanie dostarczyć
części bądź całości Przedmiotu Umowy, Zamawiający zostanie o tym fakcie
niezwłocznie poinformowany. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od odpowiedzialności,
o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy.
13. Dostawa brakującego bądź wymiana wadliwego Przedmiotu Umowy na nowy/wolny od
wad powinna zostać zrealizowana najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgłoszenia tego faktu Wykonawcy przez Zamawiającego (dnia złożenia reklamacji).
14. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za zgodność Przedmiotu Umowy
z warunkami Umowy i udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia
dostawy danej partii Przedmiotu Umowy do Zamawiającego.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1) zwiększenia zamówienia określonego w Umowie, jednakże nie więcej niż o 20%
wartości kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy.
2) ograniczenia wielkości zamówienia określonego w Załączniku Nr 1 do Umowy.
3) zmiany wielkości i rodzaju zamówienia w odniesieniu do poszczególnych grup
asortymentowych w ramach kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego
w § 3 ust. 1 Umowy.
16. W przypadkach określonych w ust. 15 pkt 1-3 powyżej Zamawiający zapłaci Wykonawcy
cenę za faktycznie zrealizowane dostawy.
17. Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń z tytułu zmiany wielkości lub rodzaju
zamówienia, o której mowa w ust. 15 pkt 2-3 powyżej w trakcie obowiązywania Umowy
oraz nie zwiększenia przez Zamawiającego zamówienia zgodnie z ust. 15 pkt. 1
powyżej.
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§3
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy określonego
w § 1 Umowy wynosić będzie łącznie …………………… zł brutto (słownie:
…..………………………zł), w tym netto ……………… zł (słownie: …..…………………….),
podatek ………… zł, obliczony wg stawki………%, zgodnie z Formularzem oferty,
stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 15 pkt 1 Umowy.
Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług (VAT).
2. Strony ustalają, że ceny jednostkowe netto poszczególnych środków wymienionych
w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę
w Formularzu oferty (Załącznik nr 2) są stałe i nie podlegają zmianom, aż do
zakończenia Umowy.
3. Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy będzie płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za każdą dostarczoną partię
Przedmiotu Umowy (dostawę częściową). Faktura Wykonawcy nie może być wystawiona
z wcześniejszą datą niż data dostawy danej partii (data dostawy częściowej).
4. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy o numerze: ……………………...……………………………………………….. z
uwzględnieniem ust 1-3 powyżej i 5-11 poniżej.
5. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany przedmiot Umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
6. Faktura zostanie przez Wykonawcę wystawiona na podstawie dokumentu dostawy.
Faktura nie będzie obejmować Przedmiotu Umowy, co do którego została złożona
reklamacja. Na towar reklamowany bądź brakujący, dostarczony w późniejszym terminie,
zostanie wystawiona oddzielna faktura.
7. Faktury wystawiane będą 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 m.st. Warszawy
ul. Rozbrat 26
00-429 Warszawa.
8. 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.
9. Płatnikiem podatku od towarów i usług jest Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640.
10. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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11. Nieterminowa zapłata faktury upoważnia Wykonawcę do naliczenia odsetek za zwłokę.
12. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze/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).
§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE UMOWY
LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy stanowić
będą kary umowne oraz odszkodowanie uzupełniające do pełnej wysokości poniesionej
szkody.
2. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi z tytułu:
1) opóźnienia w dostarczeniu danej partii Przedmiotu Umowy (dostawy częściowej)
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 Umowy – w wysokości 100,00 zł
brutto za każdy dzień opóźnienia,
2) opóźnienia w dostawie brakującego Przedmiotu Umowy lub wymianie wadliwego
Przedmiotu
Umowy
na
nowy/wolny
od
wad
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 13 Umowy – za każdy stwierdzony
przypadek w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,
3) wypowiedzenia Umowy/odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% całkowitej kwoty wynagrodzenia
brutto, określonej w § 3 ust. 1 Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na co Wykonawca wyraża zgodę do potrącania kar
umownych i kwot należnych mu odszkodowań bezpośrednio z wynagrodzenia
Wykonawcy tj. od złożonych faktur.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
5. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę, w szczególności, jeśli:
1) opóźnienie w realizacji dostawy częściowej przekracza 14 dni roboczych,
2) dostarczony przez Wykonawcę Przedmiot Umowy jest niezgodny z Opisem
Przedmiotu Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy,
3) Wykonawca nie jest w stanie doprowadzić Przedmiotu Umowy do stanu zgodnego
z Umową poprzez wymianę na nowy/wolny od wad,
4) dostawa brakującego Przedmiotu Umowy lub wymiana wadliwego Przedmiotu
Umowy na nowy/wolny od wad nie została wykonana przez Wykonawcę w
odpowiednim czasie, o którym mowa w § 2 ust. 13 Umowy.
5) Wykonawca nie okaże na żądanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa
w § 2 ust. 7 Umowy.
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6. W przypadku, gdy kary umowne, przewidziane w postanowieniach Umowy, nie
pokrywają szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania do
pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
7. W sytuacjach innych niż określone w ust. 3 Wykonawca zapłaci kary umowne lub kwoty
należnego Zamawiającemu odszkodowania na podstawie wystawionej noty
obciążeniowej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość .odstąpienia od Umowy w terminie do dnia
15.01.2020 r. w związku z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy
przez Wykonawcę.
§5
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY
Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:
1)

po stronie Zamawiającego – Pan/i …………….. (imię, nazwisko, tel. e-mail)

2)

po stronie Wykonawcy – Pan/i …………… (imię, nazwisko, tel. e-mail)

§6
Ochrona danych osobowych
Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych przez Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA określa załącznik nr 3 do umowy.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiana lub uzupełnienie postanowień Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
2. Umowa podlega prawu obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej i wszelkie jej
postanowienia będą interpretowane zgodnie z nim.
3. Żadna ze Stron nie ma prawa przekazywać swoich praw i zobowiązań wynikających
z Umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody drugiej Strony.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania Umowy, Strony będą starały się
rozstrzygać polubownie.
5. Roszczenia lub spory pomiędzy Stronami wynikające z Umowy lub jej dotyczące, w tym
także na tle ważności jej zawarcia, jak również interpretacji jej postanowień, których nie
można rozwiązać polubownie, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. 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 2001r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 i poz.1669 ze zm.), która
podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
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7. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 6
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.
8. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach,
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.
9.
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Integralną część niniejszej Umowy stanowi:
1)
2)
3)
4)

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,
Załącznik nr 2 – Formularz oferty.
Załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Załącznik nr 4 – odpis KRS/wpis do CEIDG.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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(dwa)

