Umowa Nr OSiR.
Zawarta w dniu …………………………………... roku w Warszawie pomiędzy:
Miastem stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5,00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.03.2019 r. nr GPOR.0052.1597.2019 przez Pana Marka Karpowicza - Dyrektora jednostki budżetowej m.st. Warszawy
o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warsza-wy z siedzibą w
Warszawie przy ul. Siennickiej 40, zwanym dalej Zamawiającym
a

Panem ........., zamieszkałym ul. ................, ........ Warszawa, legitymującym się dowodem osobistym
nr ............., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „................” z siedzibą: ul. ...............,
............. Warszawa wpisaną do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej, NIP ...............,
REGON ............, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: ..................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), zawarta zostaje umowa następującej
treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na prowadzeniu zajęć:

Aqua Aerobik w pływalni „SZUWAREK” przy ul. Kwatery Głównej 13 w Warszawie.
2. Wykonawca oświadcza, że usługi, o których mowa w ust. 1 wykonywać będą upoważnione przez

wykonawcę osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do realizacji
przedmiotu umowy, które okaże w oryginale najpóźniej w dniu podpisania umowy, a odpisy
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego stanowią załączniki nr 1 i 2 do
umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do:
Zapewnienia pełnej opieki oraz bezpieczeństwa nad osobami biorącymi udział w zajęciach; w
przypadku braku możliwości wykonania tego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie przerwać prowadzenie zajęć oraz powiadomić Zamawiającego o tym fakcie.
Wykonawca przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za szkody powstałe na osobie i mieniu
uczestników zajęć.

·

sprawdzenia listy obecności uczestników zajęć, wpisania tematu za-jęć z krótkim
· każdorazowego
opisem zakresu ćwiczeń i potwierdzenia przeprowadzenia zajęć o któ-rych mowa w ust. 1
niniejszej umowy
ponoszenia odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu wynikające z realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oryginał polisy od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności za okres trwania umowy. Kopia polisy OC i NNW stanowi
załącznik nr 3 do umowy.
dbałości o czystość i porządek w miejscu wykonywania umowy
udzielenia pierwszej pomocy uczestnikom zajęć w przypadku kontuzji, zasłabnięć
przestrzegania treści przepisów ustawy o prawie autorskim i innych prawach pokrewnych (Dz. U
z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
zdania sprzętu ruchomego o ile został podjęty w liczbie zgodnej każdorazowo z pobraniem przed
rozpoczęciem zajęć a także pokrycia wszelkich szkód wynikłych z tytułu niewłaściwego
użytkowania sprzętu
wykorzystywania urządzeń, o których mowa powyżej, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
natychmiastowego
informowania
Zamawiającego
o
wszelkich
zaobserwowanych
nieprawidłowościach w funkcjonowania sprzętu.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na świadczenie usług przez osoby, które w ramach niniejszej umowy
wykonują pracę na rzecz Zamawiającego pozostając z nim w stosunku pracy (art. 8 ust. 2 ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych).

·
·
·
·
·
·
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§ 2.
1. Termin realizacji umowy ustala się od: ……….. do: ……….
2. Szczegółowy harmonogram liczby i rodzaju jednostek obsługi oraz kwoty odpłatności zawiera

załącznik nr 4 do umowy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby jednostek godzinnych, o których mowa w

załączniku nr 4, na podstawie złożonego Wykonawcy stosownego zawiadomienia.
4. Wykonawca nie może powierzyć prowadzenia zajęć wynikających z jego harmonogramu osobie

trzeciej bez zgody Zamawiającego.
5. W przypadku nagłym Wykonawca bezwzględnie obowiązany jest powiadomić Zamawiającego oraz

zapewnić zastępstwo osoby spełniającej warunki określone w niniejszej umowie.
§ 3.
1. Wykonawca oświadcza, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, a nadto oświadcza, że w

związku z zawarciem niniejszej umowy nie istnieją przesłanki skutkujące takiej rejestracji.
2.

Wystawiane przez Wykonawcę faktury powinny wskazywać jako podatnika – nabywcę Miasto
stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, a jako odbiorcę i płatnika – Ośrodek
Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy, ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa.

3. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy.
4. Za należyte i terminowo przeprowadzone przez Wykonawcę zajęcia: Aqua Aerobik, Zamawiający

zapłaci łączne wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej kwoty ..... słownie: ( .......... ) brutto,
obliczone według stawki godzinowej ....... zł brutto za 1 godzinę zajęć, zgodnie z załączonym
harmonogramem, o którym mowa w § 2, pkt.2 niniejszej umowy.
5.

6.

Wynagrodzenie miesięczne z tytułu wykonania usługi stanowić będzie kwotę wynikającą z liczby
przepracowanych godzinowych jednostek razy stawka za jednostkowe zajęcia, które Strony ustaliły
maksymalnie na kwotę .... zł brutto, słownie: ( .... . ) za jedną godzinę zajęć.
Zapłata miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, pkt 4 niniejszej umowy nastąpi po
wystawieniu i złożeniu faktury przez Wykonawcę oraz po potwierdzeniu przez Zamawiającego
terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca umieści na fakturze
numer umowy, na podstawie której świadczy usługę.

7. Wykonawca

oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej.

8.

Strony ustalają 21-dniowy termin płatności liczony od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

9. Za termin płatności ustala się datę obciążenia rachunku bankowego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
10. Środki na realizację przedmiotu umowy zostały zabezpieczone w planie finansowym w kla-syfikacji
budżetowej Dział 926, Rozdział 92604, § 4300 – nr zadania B/VIII/2/2.
11. Za zajęcia, które nie odbyły się z powodu ich likwidacji Zamawiający nie zapłaci wynagrodzenia, o
którym mowa w § 3.
§ 4.
1. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,- zł,
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci

3.
W przypadku naruszenia § 1 ust. 4 umowy Zamawiający może nałożyć karę umowną w wysokości
500,00 zł za każde stwierdzone naruszenie i rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym według
wyboru Zamawiającego lub zastosować obydwie sankcje łącznie.
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§ 5.
1. Umowa może być wypowiedziana bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego w

przypadku stwierdzenia uzasadnionych zastrzeżeń co do staranności jej wykonywania przez
Wykonawcę lub w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym a czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy.
2. Niezależnie od powyższego każda ze stron może wypowiedzieć niniejsza umowę za
jednomiesięcznym wypowiedzeniem.
§ 6.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 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.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§ 9.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody wynikłe
z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 10.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11.
1.

Wykonanie Umowy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu art. 13 ust.1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tych danych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (RODO) (Dz.U.2018 poz. 1000), dla których Administratorem Danych jest OSiR.

2.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go
identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczenia do imienia, nazwiska ewentualnie imienia
nazwiska i firmy – jeżeli umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności gospodarczej),
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 r., poz.1429).

§ 12.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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