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UMOWA O WSPÓŁPRACY

zawarta w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 10.04.2019 r. pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle
Pawła

II 29, 47-220

- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, Al. Jana

Kędzierzyn-Koźle posiadającym

numery REGON 532437162, NIP 7491954792,

Zenonę Kuś, działającą

reprezentowanym przez Dyrektora -

na podstawie

pełnomocnictwa

nr

Or.0052.7.1.2019 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 02.01.2019 r., zwanym dalej "MOSiR"

a

SWIMSTONE SP. Z 0.0. z
Rejestru

Przedsiębiorców

siedzibą

we Wrocławiu (53-608), ul. Robotnicza 50 lok. 1, wpisaną do

prowadzonego przez

Sąd

Rejonowy dla

Wrocławia-Fabrycznej,

VI

Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505338, NIP:8992752663,
kapitał zakładowy:

40.000,00 PLN,

reprezentowaną

przez: Andrzeja

Olesińskiego

- Prezesa Zarządu

uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Spółki, zwaną dalej "Swimstone"

zwanymi dalej razem "Stronami" lub oddzielnie "Stroną",

o następującej treści:

1.
1.1.

Przedmiotem umowy jest

Przedmiot umowy

wypożyczenie

i

montaż

przez Swimstone dla MOSiR kompletnego

zestawu Aquaglide Challenge Track 3, którego
składających się

na zestaw oraz ich stanem technicznym na

określa Załącznik

1.2.

Wypożyczenie

charakterystykę

wraz z

ilością części

dzień przyjęcia

przez MOSiR

nr l do niniejszej umowy.

zestawu, o którym mowa w pkt. powyżej, będzie miało miejsce w okresie

30.04.2019 r. do 05.05.2019 r., przy czym okres

udostępnienia

zestawu dla Klientów MOSiR

Strony ustalają na 30.04.2019 r. do 05.05.2019 r.
1.3.

Swimstone zobowiązuje się należycie zabezpieczyć i dostarczyć transportem własnym
kompletny zestaw składający się ze wszystkich elementów wchodzących w skład Aquaglide

Challenge Track 3 wraz z linami

mocującymi, zakładkami łączącymi

oraz wszelkimi innymi

akcesoriami do montażu w obiekcie MOSiR. Jako adres dostawy przyjmuje się: al. Jana Pawła
Kędzierzyn-Koźle

II 31, 47-220
1.4.

Swimstone oświadcza, iż dostarczone elementy posiadają certyfikaty bezpieczeństwa i mogą
być

od

bez

zastrzeżeń

krawędzi

stosowane w obiektach publicznych, przy zachowaniu

niecki oraz

głębokości

odległości

minimalnych przewidzianych dla poszczególnych

elementów. Instrukcje w tym zakresie stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej umowy
i Swimstone

zobowiązuje się je dostarczyć najpóźniej

w chwili dostawy.

)
\,

l.5.

Swimstone zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania MOSiR o niemożliwości
wykonywania umowy z jakiegokolwiek powodu.

2.
2.1.

Termin realizacji oraz odbiór

Jako ostateczny termin dostawy zestawu Aquaglide Challenge Track 3 przyjmuje

się

dziell

30.04.2019 r. do godziny 14:00. Doręczenie nastąpi do siedziby MOSiR w Kędzierzynie-Koźlu
przy al. Jana Pawła II 31.
2.2.

MOSiR zobowiązuje się do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności doręczyciela i w razie
stwierdzenia ew. szkód transportowych
zgłoszenie

2.3.

sporządzenia protokołu

niezwłoczne

z usterkami i

go do Swimstone Sp. z 0.0.

Swimstone

zobowiązuje się

do

usunięcia nieprawidłowości

w terminie 2 dni od daty

sporządzenia protokołu.

2.4.

Po

usunięciu nieprawidłowości

i

doręczeniu

zestawu Aquaglide Challenge Track 3 VISTA

RUNWAY wolnego od wad, o których mowa w punkcie 2.2
odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
bez

zastrzeżeń

zastrzeżeń

2.5.

jest umieszczenie na

Równoważne

istniejącym

ze

sporządzony

zostanie

sporządzeniem protokołu

protokół

odbioru

protokole adnotacji MOSiR o braku dalszych

do wykonania przedmiotu umowy.

Odbiór zestawu Aquaglide Challenge Track 3 z MOSiR

nastąpi

dnia 05.05.2019 r. w godz.

22:00-24.00
2.6.

sprzętu

Aquaglide

Challenge Track 3 VISTA RUNWAY do transportu, w taki sam sposób jak

sprzęt był

MOSiR

zobowiązuje Się

do

należytego

spakowania i zabezpieczenia

zabezpieczony podczas dostawy do siedziby MOSiR. W razie stwierdzenia przez
niezgodności związanej

sprzętu

otrzymanego

do zachowania należytej

Montaż

3.
MOSiR

ilością

sprzętu,

w

przeciągu

3 dni od dnia otrzymania

Swimstone zawiadomi mailowo MOSiR o stwierdzonych niedoborach. MOSiR

zobowiązuje się

3.1.

z

wykonawcę

oraz

zobowiązuje się opracować

przejmuje

pełną

odpowiedzialności

staranności

używanie

w

wyjaśnieniu zaistniałych niezgodności.

przedmiotu umowy

regulamin korzystania z toru na

odpowiedzialność

w

zakresie

zapewnienia

użytek własny,

a

bezpieczeństwa

także

oraz

odszkodowawczej względem osób trzecich w przypadku powstania sytuacji

niebezpiecznych niezawinionych przez Swimstone.
3.2.

Bezwzględnie

osób

zabrania się przekraczania wyszczególnionej na piktogramach dozwolonej liczby

przebywających

najednym elemencie, a także wstępu na tor osobom w biżuterii, z ostrymi

przedmiotami oraz kluczykami/opaskami od szafek szatniowych w celu
uszkodzeniom mechanicznym.

zapobieżenia

4.
4.1.

4.2.

Sposób rozliczenia

Wartość

przedmiotu umowy, o którym mowa w punkcie l umowy, wynosi 1800

(słownie:

jeden tysiąc osiemset złotych 00/1 00

zł

netto

zł).

Do podanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT według przepisów obowiązujących w dniu
wystawienia faktury.

4.3.

oświadczają, że są płatnikami

Strony

VAT oraz

upoważniają się

podatku V AT i

są

uprawnione do otrzymywania faktur

wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Faktura zostanie wystawiona na następujące dane:

Nabywca: Gmina
Koźle,

Kędzierzyn-Koźle,

Kędzierzyn

ul. Grzegorza. Piramowicza 32, 47-200

NIP: 7492055601

Odbiorca/płatnik:

Miejski

Ośrodek

Rekreacji, Al. Jana

Sportu

Pawła

II 29, 47-220

Kędzierzyn-Koźle

4.4

MOSiR

zobowiązuje się dokonać zapłaty należności

za zrealizowane

usługi

illub dostawy

przelewem bankowym, na konto Swimstone w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
cenę

Jeśli należność

o której mowa w pkt. 4.1., MOSiR

a Swimstone zobowiązany
datę płatności

faktury VAT przyjmuje się

Za

4.6

MOSiR zastrzega sobie prawo
zobowiązań
między

odeśle fakturę

bez

będzie niezwłocznie dostarczyć fakturę

4.5

4.7

naliczona na fakturze przez Swimstone przewyższy

potrąceń

dzień obciążenia

z dowolnej

księgowania

i akceptacji,

na prawidłową kwotę.

rachunku bankowego MOSiR.

należności

wykonawcy wszelkich

fmansowych Swimstone wobec MOSiR wynikających z tej oraz innych zawartych

Stronami umówIzleceń, w

szczególności należności wynikających

W przypadku nieuregulowania przez MOSiR

płatności

w tenninie

z kar umownych.

określonym

w pkt. 4.1,

Swimstone ma prawo żądać odszkodowania w wysokości równej odsetkom ustawowym
za każdy

dzień opóźnienia.

4.8

MOSiR nie udziela zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

4.9

Bez zgody MOSiR wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności Swimstone
nie przysługuje prawo do dokonania na rzecz osób trzecich przelewu wierzytelności związanych
z realizacją dostaw stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

5.
5.1 .

Osobą czuwającą

Osoby odpowiedzialne

nad prawidłową realizacją umowy po stronie MOSiRjest:

Agata Majka (agata.majka@mosirkk.pl), tel.
5.2.

I

Osobą czuwającą nad prawidłową realizacją umowy po stronie Swimstone jest:

ci (

,ki@swimstone.pl), te1. (

6.
6.1.

Strony

ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą

tytułów

6.1.1.

Kary umowne
w formie kar umownych z

następujących

i w podanych wysokościach:

Swimstone

może naliczyć

MOSiR

karę umowną

za

odstąpienie

od umowy z

wyłącznej

winy

MOSiR w wysokości 10 % ceny netto.
6.1.2.

6.2.

MOSiR

może naliczyć

leżących

po stronie Swimstone w wysokości 10 % ceny netto.

Strony

zastrzegają

karę umowną

Kontrahentowi

za

odstąpienie

prawo dochodzenia odszkodowania

od umowy z przyczyn

uzupełniającego

wysokości

do

faktycznie poniesionej szkody.
6.3 .

Kara umowna powinna
wystąpienia

w
6. 4

zapłacie

Za

przez

być zapłacona

drugą Stronę

z

przez

Stronę zobowiązaną

żądaniem zapłaty.

opóźnienia

MOSiR w razie

kary może potrącić należną mu kwotę z dowolnej

każdy dzień opóźnienia,

w terminie 14 dni od daty

należności

Swimstone

Wykonawcy.

w skutek naruszenia przez Swimstone tenninu dostawy zestawu

Aquaglide Challenge Track 3, o którym mowa w pkt 2.1, MOSiR może naliczyć Kontrahentowi

6.5

karę umowną

z przyczyn

leżących

W przypadku

niemożności

po stronie Swimstone w wysokości 10 % ceny netto.

korzystania przez MOSiR z zestawu Aquaglide Challenge Track 3,

w terminie o którym mowa w pkt 1.2, z winy Swimstone, MOSiR może naliczyć Kontrahentowi
karę umowną

z przyczyn

leżących

po stronie Swimstone w wysokości 10 % ceny netto.

7.
Wszelkie zmIany

Zmiany umowy

uzupełnienia treści

zachowania formy pisemnej pod rygorem

8.
MOSiR i Swimstone

niniejszej umowy oraz jej

załączników wymagają

nieważności.

Rozstrzyganie sporów

będą dążyć

do

rozwiązywania

ewentualnych sporów

dotyczących

wykonania przedmiotu umowy w sposób polubowny.

9.
9.1

Ochrona danych

Wykonanie niniejszej umowy nie
Rozporządzenia

wiąże

się

z przetwarzaniem danych w rozumieniu

o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.

UE L 119 z 04.05.2016), dla których Administratorem Danych jest Dyrektor MOSiR, za
wyjątkiem
między

obszaru

niezbędnego

do zawarcia umowy oraz dokonania wzajemnych

Stronami.

10.

Postanowienia

końcowe

rozliczeń

I

!

10.1.

W sprawach nieuregulowanych

niniejszą umową

i
I

'
zastosowame

mają

przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz innych ustaw.

10.2.

Spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd miejscuWio właściwy dla MOSiR.

10.3.

Niniejsza Umowa

10.4.

Niniejsza Umowa

została sporządzona zgodnie z prawem pOllim i jemu podlega.

sporządzona została w dwóch egzemPlarz4h, po jednej dla każdej ze stron.
I
I

!
I

I
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~zYCZnYCh związku

Zgodnie z art. 13 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 l-wietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
w
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych nraz uchylenia dyrektywy 95/46fWE (RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05J116) informuję. iż :
I)
Administratorem PanilPana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Jana Pawła li 29. reprezentowany przez Dyrektora.
2)
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - illilfr.0.nosirkkpJ.. tel. 575-555-938 .
3)
Będziemy przetwarzać Pani/Pan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy . w celu jej wykonania oraz do wystawienia
VAT i do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze. Brak podania danych osobowych uniemożliwi uniemożliwi zawarcie umowy.
Podstawą prawną przetwarzania PanilPana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Pa lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - RODO: I)
4)
konieczność realizacji łączącej nas umowy. 2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. w celu rozlicze~ finansowych, w tym podatkowych,
5)
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6)
Będziemy przechowywać PanilPana dane osobowe przez olTes trwania lączącej nas umowy oraz przez okres przedawnlenia ewentualnych roszczeń. w tym roszczeń podatkowych
i cywilnych.
7)
Posiada PanilPan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych. ich sprostowania, usunięcia lu ograniczenia przetwarzania oraz prawo wycofania zgody
na przetwarzanie danych.
8)
Ma PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj . Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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