
 

                                UMOWA DOSTAWY Nr …../2020                                      zał. Nr.2  

                                                              

 

zawarta w dniu  ……….. w Mielnie pomiędzy:  

 

Miasto Stołeczne Warszawa ,Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP : 525-22-48-481, w 

ramach którego działa: Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowy „SYRENA” 76-032 Mielno, ul. Piastów 10, reprezentowane na podstawie 

pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31.08.2011 r. nr GP-0052/4099/2011  

przez Waldemara Andrzejewskiego Dyrektora jednostki,  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a  

 

 

reprezentowaną przez 

 

  

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

  

W wyniku złożonej oferty cenowej na dostawę: środków i artykułów utrzymania czystości na 

potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „SYRENA’’ w Mielnie ul. Piastów 10, 

została zawarta umowa dostawy o następującej treści: 

 

§ 1 

  

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie do Zamawiającego w okresie  

od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wymienione w formularzu cenowym środki- 

załącznik nr. 1 do umowy „zestawienie ilościowo-asortymentowe”, stanowiącym 

integralną część umowy/. 

 

2. Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w wyniku zmniejszenia się 

zapotrzebowania. Podane ilości produktów są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu, 

tzn. nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą 

stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw. 

Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych 

zmniejszeniem ilości i wartości dostaw, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej z 

tego tytułu.  

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy 

poszczególnymi pozycjami asortymentowymi będącymi przedmiotem umowy. 

Przesunięcia nie mogą przekroczyć 20% ilości danej pozycji asortymentowej i będą 

dokonywane w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej 

umowy oraz w ramach ogólnej wartości umowy. 

 

 

 



 2 

 

§ 2 

 

Termin wykonania umowy ustala się: od dnia 04.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

 

§ 3 

 

1. Zamawiający upoważnia do odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy 

następujące osoby: 

- Sylwia Lipnicka 

2. Dostawy będą realizowane na bieżąco w zależności od potrzeb Zamawiającego.  

Wielkość dostaw zostanie określona przy każdym jednostkowym telefonicznym bądź 

pisemnym zamówieniu. 

3. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego telefonicznie w zależności od potrzeb 

do godziny 11:00, na 1 dzień, przed terminem dostawy. 

3. Wykonawca dostarczy zamówiony poprzedniego dnia towar swoim transportem, na 

swój koszt i ryzyko, w godzinach 7:30 – 11:00 do magazynu środków czystości 

Zamawiającego który mieści się w budynku A na II piętrze (w budynku zainstalowana 

jest winda). 

4. Zamawiający wymaga by udostępniono na okres obowiązywania umowy dozowniki do 

ręczników/ 8szt./ poz. 24 / Zał .nr 1 /. 

5. Strony ustalają, że do transportu przedmiotu zamówienia z siedziby Wykonawcy do 

siedziby Zamawiającego zostanie użyty pojazd do tego celu przystosowany zgodnie z 

obowiązującymi normami. 

6. Ze strony Wykonawcy uprawniony do przekazania dostawy jest każdorazowo kierowca 

samochodu, chyba że Wykonawca wyznaczy innego pracownika o czym poinformuje 

Zamawiającego podczas przyjmowania zamówienia dnia poprzedniego. 

7. Upoważniony pracownik Zamawiającego dokonuje w obecności upoważnionego 

pracownika Wykonawcy sprawdzenia ilościowego oraz jakościowego. 

 8. Dostarczany przedmiot zamówienia winien być oznakowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.    

 

§ 4 

 

1. Zamawiający złoży reklamację przedmiotu umowy w razie stwierdzenia wad co do 

jakości lub ilości towaru oraz terminu przydatności do użytku telefonicznie oraz 

potwierdzi ten fakt niezwłocznie na piśmie. 

2. Wykonawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego 

zgłoszenia od uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego i dokona wymiany 

towaru na wolny od wad. W przypadku braków ilościowych uzupełni asortyment 

niezwłocznie. 

§ 5 

 

      Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie. 

 

§ 6 

 

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie: 

netto: …………………………. 

kwota Vat: ……………………. 

brutto: …………………………..  
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Ceny jednostkowe przedmiotu umowy strony ustalają w sposób określony w Załączniku 

Nr 1 /Formularz cenowy/do niniejszej umowy. 

2.  Płatność za zakupiony towar będzie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej    

płatności. 

3.  Strony ustalają, że zapłata za dostarczony w sposób zgodny z zamówieniem towar 

następować będzie każdorazowo po dostawie kolejnej partii, na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę, w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego 
 
Faktury  zakupu Wykonawca zobowiązuje się wystawić na: 
NABYWCA:  
Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.  
NIP: 525-22-48-481 . 
 
ODBIORCA/PŁATNIK faktury: 
Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „SYRENA” 76 – 032 Mielno, 
ul. Piastów 10 
 

4.  Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy o nr…………………… 

5.  Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

6.  Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP : ……………… 

7.  Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP : 525-22-48-481    

8.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku VAT w dostosowaniu do 

obowiązujących w dniu wystawienia faktury zapisów prawnych, przy czym zmianie ulegnie 

wyłącznie stawka i wartość VAT, oraz cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. 

                                                                 § 7 

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu towar z okresem przydatności do 

użycia nie krótszym niż 1/2 całkowitego jego okresu. 

 

                                                                      § 8 

 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowić będą kary 

umowne. Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach: 

       Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % 

wartości dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki, 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,  

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody - gdy powstała szkoda przewyższa 

wartością ustaloną karę umowną. 

 

§ 9 

 

Powtarzające się nie wywiązywanie Wykonawcy z postanowień niniejszej umowy, a 

w szczególności nieterminowa bądź niezgodna pod względem asortymentu lub ilości 

z zamówieniem  realizacja dostaw, powtarzające się uchybienia co do jakości lub ilości  
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towaru oraz terminu przydatności do użycia dostarczanego przedmiotu umowy  upoważnia 

Zamawiającego do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

Wypowiedzenie umowy należy złożyć na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

                                                                      § 11 

 

Wykonawca 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 

2019 r.1429) która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

 

                                                                       § 12 

 

Strony uzgadniają, że niniejsza umowa wygaśnie w przypadku ziszczenia się co najmniej 

jednego z poniższych warunków: 

1) w przypadku dostawy asortymentu będącego przedmiotem umowy w ilościach 

wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy i zapłaty za nie wynagrodzenia, 

2) w przypadku, gdy wartość wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia osiągnie 

wartość, o której mowa w § 6 umowy, 

3) w przypadku upływu terminu, o którym mowa w § 2 umowy. 

 

                                                                       § 13 

 

Wykonawca został poinformowany, że od 25 maja 2018 zaczęły obowiązywać nowe przepisy 

o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zamawiający informuje, iż: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest ORW „Syrena” w Mielnie, ul. 

Piastów 10, reprezentowana przez Dyrektora Ośrodka Waldemara Andrzejewskiego. 

2) Inspektorem ochrony danych w ORW „Syrena” jest Tomasz Zawadzki 

(tzawadzki@syrena-mielno.pl) 

3)  Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).  

4) Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do czasu wycofania zgody na 

otrzymywanie, z tym, że działania przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody 

mailto:tzawadzki@syrena-mielno.pl
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pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych; 

6) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

7) Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

 

§ 14 

 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron 

w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 

 

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.  

 

§ 16 

 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 17 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron umowy. 

 

§ 18 

 

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

 

1. Zestawienie ilościowo-asortymentowe określające szczegółowo przedmiot 

zamówienia oraz ceny jednostkowe przedmiotu umowy, 

2. Formularz ofertowy  Wykonawcy. 

 

 

 

 

  

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 


