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UMOWA Nr ' {.1/2019/MOSiR
Kędzierzynie-Koźlu

zawarta w
Gminą

Al.

Kę dz ierzyn -Koźle
Pawła

Jana

II

29,

dnia 23.07 .2019 roku
Ośrodkiem

- Miejskim

Sportu i Rekreacji w

Kędzierzyn - Ko ź le,

47-220

Zenonę

reprezentowanym przez Dyrektora Or.0052 .7.1.2019 Prezydenta Miasta

pomiędzy :

REGON

Kuś, działającą

Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzynie-Koźlu,

532437162,
na podstawie

NIP

7491954792,

pełnomocnictwa

z dnia 02.01.2019 r., zwanym dalej

nr

Odbiorcą

a
Zbigniewem Grzesikiem, zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod

nazwą

BXSYSTEM Zbigniew Grzesik

i Krzysztofem Molkiem, zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą BXSYSTEM Molek Krzysztof
prowadzącymi działalność gospodarczą

spółki

w formie

Działalności

cywilnej pod

Działalności

nazwą :

BxSystem s.c. Z. Grzesik, K. Molek
35-232 Rzeszów, ul. Ciasna 7, NIP 813-32-28-522
reprezentowaną

przez:

Zbigniew Grzesik -

Współwłaściciel

Krzysztof Molek - Współwłaściciel ,
zwani dalej

Dostawcą

§l
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
a) Dostawa 240 szt. ponumerowanych pasków BxK EY,

s kładających się

z elementów wymienialnych,

odpornych na warunki basenowe,
b) Dostawa i

montaż

218 szt. zamków wrzutowych na

monetę

do szafek basenowych typu L,

odpornych na warunki basenowe,
specyfikacją wskazaną

zgodnie ze
2.

w ofercie,

Miejscem wykonania umowy

Miejskiego

Ośrodka

są

stanowiącej załącznik

nr 1 do umowy.

szatnie basenowe w obiekcie Krytej

Sportu i Rekreacji w

Kędzierzynie-Koźlu

Pływalni

(al. Jana

Pawła

II)

(dalej MOSiR) .

§2

Dostawca

zobowiązuje się

umowy w

następującym

do dostarczenia i wykonania

czynności,

o których mowa w § 1 niniejszej

terminie: 23 .07.2019 r. - 13.08.2019 r.
§3

1. Odbiorca zobowiązuje się za dokonane w § 1 czynności zapłacić Dostawcy wynagrodzenie

w kwocie 22.310,00 zł netto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziesięć 00/100 złotych) ,
na które

składają się :

a) Dostawa pasków BxKEY z numeracją : 2640,00 zł netto (słownie: dwa tysiące sześćset czterdzieści
00/100 netto),
b) Dostawa zamków wrzutowych na monetę: 14.170,00 zł netto (słownie : czternaście tysięcy sto
sie demd z iesiąt

00/100 netto),
, l
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c) montaż nowych zamków wrzutowych: 5.500,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100
netto) .
2. Kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o należny podatek VAT.

3. Dostawca udziela Odbiorcy 12

miesięcznej gwarancji na zamki wrzutowe oraz ich montaż

4. 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 Kędzierzyn-

Koźle,

NIP: 7492055601
Odbiorca/płatnik:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Al. Jana Pawła 1129,47-220

Kędzierzyn-Koźle

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

5. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
a w szczególności:
a) koszty dostawy przedmiotu umowy w tym koszty załadunku, transportu i rozładunku;
b) koszty wynikające z warunków realizacji zamówienia oraz inne niezbędne do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.

§4
1. Odbiorcy

przysługuje

prawo do

odstąpienia

od umowy w trybie natychmiastowym,

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

Odbiorcę

terminie .

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 każdy 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.

§S
1. Dostawca nie

może

bez pisemnej zgody

zmienić

ustalonego sposobu wykonania dostawy.

2. Dostawca gwarantuje:
a) że przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń
osób trzecich,
b) zgodność elementów dostawy z warunkami oferty,
e) wysoką jakość dostarczonych elementów dostawy, uwzględniającą warunki panujące w obiekcie
basenowym (szatniach, niecce basenu),
d) dostarczenie pasków BxKEY i zamków wrzutowych oraz ich montaż w terminie,
e) niezmienność cen jednostkowych w okresie realizacji całości przedmiotu niniejszej umowy.
3. Dostawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością,
zgodnie z:
a) zapisami oferty;
b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,

c} zasadami rzetelnej wiedzy oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami, z uwzględnieniem
ewentualnych uwag zgłaszanych przez upoważnionego pracownika MOSiR.
§6

W razie

n i emożności

dokonania

określonej czynności

Dostawca jest

obowiązany

natychmiast o tym

powiadomić Odbiorcę .

§7

1. Dostawca nie

może powierzyć wykonania czynności objętych usługą osobą trzecim bez pisemnej

zgody Odbiorcy.
2. Osobą uprawniona do kontaktów z Dostawcą w sprawach wykonania niniejszej umowy jest

p.
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Odbiorcą w sprawach wykonania niniejszej umowy jest

p. Z
§8

l . W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje

się

przepisy Kodeksu Cywilnego i

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655,
z późn o zm .).
umowy

nie

wląze

się

2. Wykonanie

niniejszej

z przetwarzaniem

danych

w

rozumieniu

Rozporządzenia

o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.20l6), dla których Administratorem Danych jest Dyrektor MOSiR, za wyjątkiem obszaru
niezbędnego

do zawarcia umowy oraz dokonania wzajemnych

rozliczeń między

Stronami.

3. Najemca oświadcza , że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące
go dane ide n tyfikujące, przedm iot umowy i wysokość wynagrodzen ia, stanowią informację publiczną
w rozmówieniu art.1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U. z 2017 poz. 933), która podlega
4.

Umowę sporządzono

udostępnieniu

w trybie ustawy.

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

ka ż dej

ze Stron .

5. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Odbiorcy.
6. Zmiany umowy

mogą być

dokonywane w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.
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yeh oraz uchylenia dyrektywy 9S/46/WE (RODO), (Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016) In fo rmuję, iż:

l) Admlnist riltorem Pani/Pana danvt

2)

(UE) 2016/679

1.

dnia 27 kwIetnia 2016 roku w spriwie ochrony osób fizycznych w

"'to"l~- ~

...'~"', .... ,.............. _..• ~ ..

sebowych Jest Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kailu, uł. Jana Pawia 11 29, reprezentowany pnez Dyrektora.

Kon takt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mosirkk.pl tel. 575-555-938.

3) Bę d z iemy p rzetwarzać PanI/Pan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy, w celu jej wykonania

OfU

do wystawienia faktury VAT i do wypelnia niill obowiązku prawnego ciąiąc;ego

na Admlnlstratoru. Brak podania danych osobowyc;h uniemożl iwi zawarcie umowy.
41 Po d st ill wą prawną przetwarzania Pani/Pana danyc;h osobowych jest w opillrciu o art. 6 ust.

1 lit. b I c rozporządzenia PiIII'lamentu Europejskiego I Rady (UEl 2016/679 - RODO: 1)

koniecznośc realizacjllą czącej nills umowy, 2) wypełnienia obowiązku prawnego ciąiącego na administratoru, w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wylącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie prz episów prilwa
6) Będziemy przechowywac PanI/Pana dane osobowe przez okres trwilnia łączącej nas umowy oraz prtez okres przedawnieniil ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych
i cywilnych.
7} Posladil Pilni/Pan prawo do żądania od adminlstr.atora dostąpu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wycofania zgody
na przetwarzanie danych.
81 Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

