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UMOWA dßsiawy Nr 200/2018/MosiR
zawarta w Kędzierzynie-Koźlu dnia 14.12.2018 roku pomiędzy:

_ _

__

I

Gmina Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, AI. Jana
Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-'Koźle posiadającym numery REGON 532437162, NIP 7491954792.
reprezentowanym przez Dyrektora - _Zenonę Kuś, działającą na podstawie pełnomocnictwa nr
Or.0052.7. l .2018 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 02.01.2018 r., zwanym dalej Odbiorca

a

„TRES” Sp. z 0.0. z siedzibą w Opolu, ul. Zielonogórska 60, 45-323 Opole, wpisanym do Rejestru

Przedsiębiorców prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy KRS po nr: 000019691 I, REGON
63 l332886, NIP 7542505639, reprezentowanym przez Macieja Kozera -- Prezes Zarządu, zwanym w

treści umowy Dostawca,
o następującej treści:

§I
i. Przedmiotem niniejszej umowyjest dostawa odzieży roboczej i ochronnej do Miej skiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu (dalej MOSiR).
2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczeniaOdbiorcy artykułów zgodnie ze złożoną ofertą z dnia
23.I0.2018 roku.
3. Szczegółowy zakres rodzajowy i ilościowy dostawy będącej przedmiotem niniejszej umox-vy określa

ww. oferta, stanowiąca załącznik nr I do niniejszej umowy.
§2
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć lprzedmiot dostawy do dnia do l8.12.2018 roku do budynku

Krytej Plywalni w Kędzierzynie-Koźlu,al. Jana Pawła ll 3 I .
§3

1. Odbiorca zobowiązuje się za dokonane w § I czynności zapłacić Dostawcy wynagrodzenie w kwocie
9.456,33 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć 33/ l 00 złotych).
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od dostarczenia otrzymania od Dostawcy
prawidłowo wystawionej faktury. Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza. Piramowicza 32, 47~200 Kędzierzym

Koźle, NIP: 7492055601

Odbiorca/płatnik: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , Al. Jana Pawła II 29, 47-220
Kędzierzyn-Koźle

3. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na. rachunek bankowy wskazany przez
Dostawcę.

4. Zapłata jest uważana za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek Dostawcy.

:5. lÍ)ostawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
" a w szczególności:

(a) koszty dostawy przedmiotu umowy w tym koszty załadunku, transportu i roz-ładunku;
(b) koszty wynikające z warunków realizacji zamówienia oraz inne niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.

§4
l . Odbiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy/,jeżeli Dostawca wykonuje przedmiot umowy
w sposób wadliwy bądź sprzeczny z umową oraz nie reaguje na wezwania Odbiorcy do zmiany sposobu
wykonywania w wyznaczonym przez Odbiorce terminie, w trybie natychmiastowym.

2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca w wysokości 15%

wynagrodzenia umownego z przysługującego Odbiorcy umowy zgodnie z ofertą.
b) 5% wynagrodzenia umownego z przysługującego Odbiorcy umowy zgodnie z ofertą, za kazdy dzień

opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście
poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.
4-. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.

§5
l. Dostawca nie może bez pisemnej zgody zmienić ustalonego sposobu wykonania dostawy.

2.. Dostawca gwarantuje:
a) ze przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń
osób trzecich,

o) zgodność elementów dostawy (odzieży roboczej i ochronnej), dostarczanych w ramach realizacji

, przedmiotu niniejszej umowy z warunkami oferty,
c) wysokąjakość dostarczonych elementów dostawy (odzieży roboczej i ochronnej),

d) dostarczenie odziez roboczą i ochronną w rozmiarach określonych przez Odbiorcę,
e) niezmienność cen jednostkowych w okresie realizacji całości przedmiotu niniejszej umowy.

3. Dostawca zobowiązuje sie do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością,
zgodnie z:

a) zapisami własnej oferty.
h) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,

c) zasadami rzetelnej wiedzy oraz etyka; zawodową i ustalonymi zwyczajami, z uwzględnieniem
ewentualnych uwag zgłaszanych przez upoważnionego pracownika MOSiR.

i.

§6
W razie niemożności dokonania określonej czynności Dostawca jest obowiązany natychmiast o tym
i

powiadomić Odbiorcę.

§7

1. .Dostawca nie może powierzyć wykonania czynności objętych usługa osoba trzecim bez pisemnej

zgody Odbiorcy.
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Dostawca w sprawach wykonania niniejszej umowy jest
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3. Osobą uprawniona do kontaktów z Odbiorca w sprawach wykonania niniejszej umowyjest p __

n

§8
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. lU . z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.
z późn. zm.).
2. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu Rozporządzenia.

o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 1.- l 19 2104052016).
dla których Administratorem Danych jest Dyrektor MOSiR, za wyjatkiem obszaru niezbędnego do
I

zawarcia umowy oraz dokonania wzajemnych rozliczeń między Stronami.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. po jednym dla każdej ze Stron.

4. W-łaściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad miejscowo
właściwy dla siedziby Odbiorcy.

5. Zmiany umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Oferta z dnia 23.10.2018r. stanowi załącznik do umowy.
DOS/tanią!

Odbiorca
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Ĺiii i.- l lu
z Ü4.Ü5.2i}16) informuje, iz:
I} administratorem Pani/Pana danych osobowych _jest MOSiR z siedzibą w Kędzierzynic-Kożiu, ul Jana Pawła Ii 29.
l) kontakt z lnspektorem Ochrony Danych - iod@mosirkk.pl
3] PaniƒPana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy oraz prawnie usprawiedliwionego celu - na podstawa.: an. o .f i
lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 2? kwietnia 2016 r. oraz
'4) odbiorcami PaniƒPana danych osobowych beda wyłacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych nr. asa-nasze per-.rp- ma
prawa
:Ti Pan UPana dane osobowe przechowywane będą czas trwania umowy oraz przez okres 6 lat po wygaśnięcia una'-'.'-_\ vi r :81auzasadniony interes realizowany przcz administratora
s .i
6] posiada Pani!Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania. usuniecza Eco „'`
przetwarzania
'3) ma Pan ir'Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
3) podanie danych osobowych jest dobrowoine. jednakże odmowa podania danych może skutkować odmowa zara art-sa '¬›'_~.

