Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04-393 Warszawa , ul. Siennicka 40 , tel. 22 870 13 60, fax. 22 673 82 50, e-mail: sekretariat@osir.waw.pl

Warszawa, dnia 04.12.2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o złożenie oferty cenowej (wg załączonej specyfikacji)
na dostawę środków czystości i zwrotne przesłanie jej e-mailem, pocztą
lub dostarczenie osobiste w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątka
oferenta i napisem „CHEMIA BASENOWA” na adres: Ośrodek Sportu i
Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Siennicka 40,
04-393 Warszawa.

do dnia 14 grudnia 2017 roku
do godziny 10.00
Asortyment w załączniku do zapytania.
OFERTA
1. Oferowana cena netto

- ................ zł

2. Kwota podatku VAT

- ................ zł

3. Oferowana cena brutto

- ................ zł

4. Czas dostawy od zamówienia

- ................ godz.

Załączniki:
KRS lub wpis do rejestru

Dane kontaktowe oferenta:
Tel.
Fax
E-mail
Strona www

- TAK

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zamawianych ilości lub rezygnacji z
wybranego asortymentu.

Umowa - projekt
zawarta w dniu ……… 2017 r. w Warszawie pomiędzy Miastem stołecznym War-

szawa, Pl. Bankowy 3/5,00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
12.07.2017r. nr GP-OR.0052.3382.2017 i nr GP-OR.0052.3383.2017 przez
Pana Marka Karpowicza – Dyrektora samorządowego zakładu budżetowego –
Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennickiej 40, zwanym dalej Zamawiającym z jednej strony
a
…………………………….. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą firmy
……………………………………………………………………………………….., działającą na podstawie…………………………………………………………….., zwaną dalej Wykonawcą z drugiej strony.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawarta zostaje umowa następującej
treści:

1.

2.

3.

4.
5.

§ 1.
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa chemii basenowej, których
ceny jednostkowe zawierające podatek od towarów i usług przedstawia
załącznik nr 1 (oferta), stanowiący integralną cześć umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży chemii basenowej zgodnie ze
złożoną ofertą w ilościach i terminach dostaw określonych w zamówieniach
Zamawiającego.
Zamówienie sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez osoby
upoważnione przekazane zostanie e-mailem, faksem lub listem poleconym.
Upoważnionymi do podpisania są kierownicy poszczególnych obiektów.
Strony dopuszczają możliwość składania zamówień telefonicznie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu
umowy w części dotyczącej ilości w zależności od potrzeb Zamawiającego
bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

§ 2.
1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie przekazana na konto
Wykonawcy wskazane w fakturach. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną po otrzymaniu podpisanego oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wystawiona przez Wykonawcę faktura powinna wskazywać jako podatnika – nabywcę Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00950 Warszawa, a jako odbiorcę i płatnika – Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Siennicka 40, 04393 Warszawa. Faktury należy przesyłać na adres Ośrodek Sportu i
Rekreacji Dzielnicy Praga–Południe m.st. Warszawy, ul. Siennicka 40,
04-393 Warszawa.
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wyniesie
maksymalnie:
netto: …………….,- zł (słownie: …………………. zł),
VAT: 23 %: ……………,- zł (słownie: …………………………… zł),
brutto: …………….,- zł (słownie: …………………………………………. zł).
3. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje, że określona w § 2. ust. 3.
kwota stanowi całkowite wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu umowy.

4. Strony ustalają 14-dniowy termin płatności liczony od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
5. Za termin płatności ustala się datę obciążenia rachunku bankowego
Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy
6. Wartość określona powyżej jest sumą iloczynów ilości jednostkowych i
właściwej asortymentowi ceny zawierającej podatek od towarów i usług. W
wartości zamówienia zawarty jest koszt transportu towaru do obiektów
Zamawiającego i jego rozładunku.
7. Zaoferowane ceny jednostkowe asortymentu dostawy wyliczone w PLN nie
ulegną zmianie w okresie trwania umowy.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy do
poszczególnych obiektów Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
Wykonanie dostawy następuje z momentem potwierdzenia odbioru towaru
przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonanie umowy obejmuje
rozładunek i dostawę do pomieszczeń OSiR.
2. Dostawy towarów w ilościach i asortymencie zgodnym ze złożonym
zamówieniem częściowym realizowane będą przez Wykonawcę nie później
niż w ciągu 96 godzin od momentu złożenia zamówienia przez
Zamawiającego. Jeżeli w ciągu 6 godzin od chwili otrzymania zamówienia
Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o odmowie realizacji
zamówienia, oznacza to przyjęcie zamówienia do realizacji w zakreślonym
terminie. Odmowa realizacji następuje poprzez powiadomienie e-mailem
lub faksem. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza
godzinami pracy OSiR, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po
wyznaczonym terminie.
§ 4.
1. Ilościowy odbiór towarów będących przedmiotem zamówień będzie
dokonywany przez Zamawiającego w dniu otrzymania dostawy, we
wskazanym w zamówieniu miejscu i w obecności Wykonawcy lub osoby
przez niego upoważnionej.
2. Zamawiający zastrzega prawo zwrotu dostarczonych, a niezamówionych w
zamówieniu częściowym towarów oraz zwrotu towarów budzących
zastrzeżenia, co do jakości lub kompletności. Zwrot następuje na koszt
Wykonawcy.
§ 5.
1. Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem umowy spełnia
wymagania jakościowe i spełnia normy obowiązujące dla tego rodzaju
towaru, dopuszczające go do obrotu na rynku krajowym oraz, że są
bezpieczne w kontakcie z ludźmi. oraz posiada termin ważności i
przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty
dostarczenia towaru Zamawiającemu. Na żądanie Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne dokumenty potwierdzające
spełnianie powyższych wymagań.
2. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar zgodnej z gwarancją
producenta.
3. W przypadku zakwestionowania jakości towaru Wykonawca zobowiązany
jest zmienić go niezwłocznie na towar dobrej jakości w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego tak, aby możliwe było jego użycie
zgodnie z zapotrzebowaniem. Wykonawca może zaoferować towar
równoważny przedmiotowo, którego cena dostawy nie przekroczy wysokości

ceny towaru zastępowanego, objętego umową dostawy, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Zamawiającym i pisemnym wyrażeniu przez niego zgody.
§ 6.
W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty Wykonawca ma prawo do
odsetek za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
§ 7.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
a) w przypadku nieterminowej realizacji zamówienia – w wysokości 0,5%
wartości zamówienia za pierwszą rozpoczętą i każdą następną
zakończoną dobę przekroczenia terminu dostawy, lub
b) w przypadku zaprzestania realizacji umowy, tj. dwukrotnie, kolejno po
sobie następującej odmowie wykonania realizacji dostawy lub
niezrealizowania dostawy powyżej 5 dni od terminu zakreślonego w
zamówieniu – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części
umowy, lub
c) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przed datą jej
zakończenia – w wysokości 10% wartości umowy.
§ 8.
Zamawiający zastrzega sobie, że przeniesienie wierzytelności jest niemożliwe
bez akceptacji Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§ 9.
Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony tj. od dnia 02 stycznia 2018
r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
§ 10.
Każda ze stron może dochodzić odszkodowania z tytułu niewłaściwego
wykonania umowy przez drugą stronę na zasadach ogólnych z wyłączeniem
przypadków określonych w niniejszej umowie.

1.

2.

3.

4.

§ 11.
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust.1 może
nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy również w przypadku
niewłaściwego jej wykonania przez Wykonawcę, w szczególności w
przypadku nieterminowej lub niekompletnej realizacji dostaw. W takim
przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaniechania naruszania
umowy. Trzykrotne uchybienie realizacji zamówienia w okresie kolejnych
dwóch miesięcy upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.
W okolicznościach wymienionych w ust. 1 i 3 Wykonawcy nie przysługują
roszczenia z tytułu rzeczowego zakresu umowy pozostałego do realizacji.
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu
zrealizowanego zakresu rzeczowego umowy.

§ 12.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 13.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Nadzór merytoryczny na realizacją przedmiotu niniejszej umowy ze strony
Zamawiającego pełnią kierownicy poszczególnych obiektów OSiR.
§ 14.
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej 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 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U. z 2016 r. nr 112, poz. 1764 z późn. zm.)
§ 15.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Odbiorca/Płatnik faktur:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Praga – Południe
m.st. Warszawa
Ul. Siennicka 40
04-393 Warszawa
Nabywca:

Załącznik nr 1 do umowy
Wystawca faktur:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………

Miasto Stołeczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
OŚWIADCZENIE
O AKCEPTACJI FAKTUR WYSTAWIANYCH I PRZESYŁANYCH
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Działając w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa – Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawa zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami ) jako Odbiorca faktury, na podstawie Art. 106n. Ustawy akceptuję wystawianie i
przesyłanie przez ………………………. z adresu e-mail: …………..@...................... na
adres e-mail: fakturyelektroniczne@osir.waw.pl w formie elektronicznej, w formacie
pdf lub jpeg:
1. faktur
2. duplikatów faktur
3. korekty faktur

Zobowiązuję się przyjmować dokumenty, o których mowa w pkt 1-3 niniejszego
Oświadczenia, w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią wystawienie lub przesłanie ich w formie elektronicznej.
Jako wystawca faktury oświadczam, że mam świadomość i wiedzę, że niniejsze
oświadczenie o akceptacji może być cofnięte przez Miasto Stołeczne Warszawa –
Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawa, zgodnie z
Ustawą, w następstwie czego wystawca faktur utraci prawo do wystawiania i przesyłania odbiorcy faktur w formie elektronicznej, począwszy od następnego dnia po dniu,
w którym wystawca otrzymał powiadomienie od odbiorcy o wycofaniu akceptacji.
Strony oświadczają, że mają świadomość i wiedzę, że cofnięcie oświadczenia musi mieć formę pisemną i musi zostać dostarczone do siedziby wystawcy faktur.
W przypadku zmiany adresu e-mail przez wystawcę bądź odbiorcę niezbędne jest
podpisanie przez obydwie strony oświadczenia aktualizującego adres e-mailowy.

Odbiorca faktur:

Wystawca faktur:

…………………………….

……………………………

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy
Praga – Południe m.st. Warszawa

