UMOWA NR …./2017
o dokonanie poboru próbek i badania wody basenowej z trzech niecek basenowych zlokalizowanych
w Warszawie (04-611), ul. V Poprzeczna 22.
W dniu …..0….2017r. 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 19.10.2012 r. Nr GP-IX.0052.4404.2012 przez Pana
Janusza Olędzkiego – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, z siedzibą w
Warszawie 04-611, przy ul. V Poprzecznej 22, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a:
…………………………………………….. z siedzibą w …………………. (00-111) ul. …………………………….., wpisaną do KRS w Sądzie
………………………………………………………………., pod numerem 000000000000, Regon 0000000000, NIP 000-11-11-011,
reprezentowaną przez ..........................................., zwaną dalej „Zleceniobiorcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”
Niniejsza umowa na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.), nie podlega przepisom w/w ustawy.
§1
1. Przedmiotem umowy jest pobór próbek i badanie wody basenowej z trzech niecek basenowych dla pływalni
krytej „Anin” Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer, ul. V Poprzeczna 22, 04-611
Warszawa, zgodnie z formularzem ofertowym Zleceniobiorcy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz
poboru próbek dodatkowych -uzupełniających w przypadku nieprawidłowych wyników badań.
2. Pobór próbek i badania wody basenowej stanowiące przedmiot umowy będą realizowane w okresie od dnia
2.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., zgodnie z harmonogramem poboru próbek, który stanowi załącznik nr 2
umowy.
§2
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do poboru próbek i badania wody basenowej z:
a) niecki basenu sportowego;
b) kurek czerpalny niecki basenu sportowego
c) niecki basenu rekreacyjnego;
d) kurek czerpalny niecki basenu rekreacyjnego;
e) niecki basenu zewnętrznego;
f) kurek czerpalny niecki basenu zewnętrznego;
g) wanny wirpool nr 1 –gł. hala basenowa;
h) kurek czerpalny wanny whirpool nr 1 – gł. hala basenowa;
i) wanny whirpool nr 2 – strefa saun;
j) kurek czerpalny wanny whirpool nr 2 – strefa saun;
k) kurek czerpalny wodociąg podbasenie;
l) natrysk nr 1;
m) wskazanych dodatkowo miejsc poboru wody na terenie Ośrodka.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do ponownego poboru próbek i badania wody basenowej w ciągu 24 godzin od
momentu otrzymania zlecenia z miejsc wymienionych w §2 pkt 1. Na Pływalni Anin zlokalizowanej w Warszawie
(04-611), ul. V Poprzeczna 22, w przypadku wykrycia skażenia wody.
3. Ostateczne terminy badania i poboru próbek wody basenowej zostaną ustalone przez Zamawiającego w
harmonogramie poboru próbek, stanowiącym Załącznik nr 2 umowy. Terminy ponownego poboru próbek i
badania wody zostaną ustalone w odrębnym harmonogramie. Możliwość zmiany terminów poboru próbek i
badania wody basenowej jest dopuszczalna tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Pływalni.
4. Harmonogram poboru próbek wody basenowej zawiera wykaz badanych parametrów zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na
pływalniach - (Dz. U. z 2015r. poz 2016).
5. Zleceniobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową jakość wykonania analiz w tym zgodność z
aktualnie obowiązującymi przepisami i wymaganiami wynikającymi ze zlecenia Zamawiającego.
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6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pobrania i zabezpieczenia próbek przez przeszkolonego i uprawnionego
próbkobiorcę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a także gwarantuje warunki chłodnicze transportu z
automatycznym rejestrem temperatury oraz czas transportu.
7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania na adres Zamawiającego raportu z każdorazowego badania i poboru
próbek wody basenowej. Raport powinien być przesłany na podane przez Zamawiającego adresy elektroniczne:
kkurek@um.warszawa.pl i ekocinska@um.warszawa.pl , niezwłocznie po o trzymaniu wyników badań.
8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
na pełen zakres przedmiotu niniejszej umowy, przez cały czas jej obowiązywania.
§3
1. Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie na realizację przedmiotu niniejszej umowy na kwotę brutto
………………………………,00 zł (słownie: ……………………. tysięcy …………………………………………………………. złote 00/100),
w tym netto ………………………………………………………………………..+ podatek VAT ………………………… słownie podatku
VAT, zawierające wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia zgodnie z ofertą Zleceniobiorcy.
2. Wysokość opłaty za ponowne badania wody nie przekroczą kwot podanych w ofercie, będącej załącznikiem do
niniejszej umowy.
3. Ceny jednostkowe brutto poboru próbek i badania wody basenowej będących przedmiotem umowy określone
są w załączniku nr 1 umowy zgodnie z ofertą Zleceniobiorcy i nie podlegają zwiększeniu w okresie realizacji
umowy.
4. Ceny jednostkowe obejmują również: koszt pobrania próbek i koszt transport .
5. Ceny jednostkowe brutto poboru próbek i badania wody basenowej nie podlegają waloryzacji. Ryzyko zmiany
stawki podatku VAT obciąża Zleceniobiorcę.
6. Wzrost ustawowej stawki podatku VAT nie powoduje podwyższenia ceny jednostkowej poboru próbek i
badania wody basenowej brutto i nie podlega aneksowaniu umowy.
7. Faktura powinna zawierać w szczególności cenę jednostkową badanych parametrów wody basenowej, będącą
przedmiotem badania.
8. Zapłata następuje w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury po każdorazowym dokonaniu poboru próbek i
badania wody basenowej. Faktura za miesiąc grudzień winna wpłynąć do zamawiającego do dnia 27.12.2017r.,
a jej płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego do dnia 31.12.2017r.
9. Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu
wynagrodzenia należnego Dostawcy na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
10. Faktura zostanie wystawiona na nabywcę – Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3 / 5, 00-950 Warszawa,
NIP 525-22-48-481, gdzie odbiorcą będzie: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wawer,
ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa. Fakturę należy złożyć do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy,
ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa lub przesłać na adres kkurek@um.warszawa.pl .

§4
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 30 dni od daty powzięcia
wiadomości o zaistnieniu, niżej wymienionej okoliczności:
1. Zleceniobiorca dokonuje poboru próbek i badania wody basenowej niezgodnie z wymogami wynikającymi z
obowiązujących przepisów i niniejszej umowy.
§5
1. W przypadku nie dokonania poboru próbek i badania wody basenowej o którym mowa w §2 niniejszej umowy,
Zamawiający naliczy Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia dotyczącego
danego badania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, o
których mowa w §4, Zamawiający naliczy Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 10% wartości kwoty
łącznego wynagrodzenia brutto, określonej w §3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Zleceniobiorcy,
na co Zleceniobiorca wyraża zgodę oraz do ewentualnego dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
4. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, jej płatność na rzecz
Zamawiającego winna nastąpić w terminie 21 dni od doręczenia Zleceniobiorcy pisemnego wezwania do jej
zapłaty.
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§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy
szczególne.
§8
Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do zbywania praw i obowiązków oraz wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy.

§9
Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 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), która podlega udostępnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.
§10
Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Ośrodka Sportu i
Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer.
§11
Strony ustalają, że przedstawicielami z ramienia Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy będzie
Pan Konrad Kurek, tel: 224430094, e-mail: kkurek@um.warszawa.pl lub w razie jego nieobecności Pani Elżbieta
Kocińska, tel. 22 4437079, ekocinska@um.warszawa.pl , a ze strony Zleceniobiorcy ……………………………………., tel.
………………………………….
§12
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden dla Zleceniobiorcy.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1.
2. Harmonogram poboru próbek wody basenowej – zał. Nr 2.

…………………………………………………..
Zamawiający

…………………………………………………………
Zleceniobiorca
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