UMOWA 8/ACSR/EL/8643/2018
( Zlecenie wykonania usługi o wartości poniżej równowartości 30 000 €)
zawarta w wyniku postępowania ofertowego na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. 2017, poz.1579 z późniejszymi zmianami)

z dnia …../ ……………. 2018 roku.
Zamawiający:
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
REGON: 000288917 NIP: 525-00-05-828
reprezentowany przez: Jolantę Tuchowską
na podstawie Pełnomocnictwa
Nr AO- UP/0151/245/2017 z dnia 14 listopada 2017r.

Wykonawca:
………………………..
ul. …………………………..
…………………………………
Tel: +48 …………………………
E-mail : ………………………………….
NIP …………………; Regon: ………………………..

OPIS
PRZEDMIOTU
Przegląd
gwarancyjny
urządzeń
technologii
basenowej
produkcji
FLUIDRA/ASTRALPOOL zainstalowanych na basenie w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego położonego przy ul. Księcia Trojdena 2c-g w Warszawie (dalej: CSR).
1. Przedmiotem umowy jest: okresowy przegląd gwarancyjny urządzeń technologii basenowej produkcji
FLUIDRA/ASTRALPOOL zainstalowanych na basenie w Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnym
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego położonego przy ul. Księcia Trojdena 2c-g w Warszawie (dalej:
CSR). W szczególności zamówienie i usługa obejmuje:
a) Wykonanie
okresowego
przeglądu
gwarancyjnego
wbudowanych
urządzeń
firmy
FLUIDRA/ASTRALPOOL wchodzących w skład systemu uzdatniania wody basenowej (9 obiegów
filtracyjnych + 2 lampy UV),
b) Zakup i dostawa niezbędnych części eksploatacyjnych wyszczególnionych w ofercie cenowej (Załącznik nr
1) i Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2).
c) Serwis 2 szt. ww. lamp UV wraz z wyminą dostarczonych nowych żarników, obudów i uszczelek.
d) Protokolarne potwierdzenie wykonanego przeglądu/sprawdzenia/serwisu wraz z dokonaniem wpisów do
książek serwisowych poszczególnych urządzeń Astralpool.
2. Ustalone wynagrodzenie nie przekroczy kwoty brutto ……………. zł, słownie złotych:
……………………………………………złotych i ………./100 groszy.
 Przegląd serwisowy wraz z wymianą części w lampach UV ……… zł netto / ………. zł brutto
 Części eksploatacyjne …………. zł netto / ………. zł brutto
3. Wynagrodzenie zawiera: całościowy koszt realizacji zlecanych prac gwarancyjnego przeglądu serwisowego i
dostawy części, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Płatność nastąpi po prawidłowym wykonaniu zamówienia, w terminie do 30 dni od daty przekazania przez
Wykonawcę do Kancelarii Uczelni pok. 002, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, dokumentów: (a)
oryginału faktury z naniesionym numerem umowy, (b) protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie usługi
bez zastrzeżeń, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
4.1. Protokół bez zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury.
4.2. Faktura zostanie wystawiona nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wykonano usługę.
4.3. Płatność zostanie dokonana przelewem na konto bankowe wykonawcy podane na oryginale faktury.
4.4. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonanie usługi wyszczególnionej w treści umowy nastąpi w terminie od ………. do ……………2018 r.
6. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonania Przedmiotu Umowy i udziela 12 – miesięcznej gwarancji na
warunkach Kodeksu Cywilnego.
7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
7.1. 1,0% wynagrodzenia brutto (zgodnie z pkt. 2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po terminie wykonania
postanowień umownych,
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7.2. 10% wynagrodzenia brutto, jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca,
7.3. 10% wynagrodzenia brutto, jeśli Wykonawca odstąpi lub rozwiąże umowę z przyczyn, za które nie
odpowiada Zamawiający.
8. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych
za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art.4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2016, poz. 684 t.j.).
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych, bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT
dotyczącej realizacji tego zamówienia.
10. Jeśli szkoda będzie wyższa niż kara umowna, strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania
przekraczającego karę umowną.
11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron i pod rygorem
nieważności wymagają formy pisemnej (aneksu).
12. Wykonawca wykona usługę osobiście.
13. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
14. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej,
w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia w wyżej wymienionym terminie, przekazać je do
rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
15. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy/formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

………………………………………………………….
Osoba prowadząca sprawę z ramienia Zamawiającego

……………………………….………………..
Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

………………….…………………………….
Podpis osoby reprezentującej Wykonawcę
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