UMOWA
o świadczeniu usług w CSR WUM
NR …. / 2017 / CSR WUM /
zawarta w dniu …………………. 2017 w Warszawie pomiędzy:
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w Warszawie z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa REGON 000288917, NIP 525-00-05-828
reprezentowanym przez:
Kierownika Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM – Jolantę Tuchowską na podstawie
pełnomocnictwa nr AO-UP/0151/28/2016.z dnia 28 luty 2016r.
zwanym dalej „CSR WUM/Zleceniodawcą”,
a
(imię i nazwisko) ..................................................................................., przedsiębiorcą
działającym pod firmą ..................................................... z siedzibą w .......................................
przy ulicy ...................................................., posiadającym REGON: ……………………..…….. oraz
NIP: ………..…………….., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,
łącznie zwanymi Stronami,
o następującej treści:

1.
2.
3.

4.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest prowadzenie zajęć przez ZLECENIOBIORCĘ na rzecz
pracowników WUM.
Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy
udzielonej przez CSR WUM w zakresie rezerwacji torów.
ZLECENIOBIORCA oświadcza, że umowa będzie wykonywana w siedzibie CSR WUM przy
ul. Księcia Trojdena 2C-G, w udostępnionym na ten cel przez CSR WUM pomieszczeniu nr
2,51 oraz wskazanych torach basenu rozgrzewkowego.
Przedmiot niniejszej umowy nie jest wykonywany pod kierownictwem CSR WUM.

§2
Czas trwania umowy
Umowę zawiera się od dnia …………… do dnia ………………………./na czas (określony
/nieokreślony).
§3
Obowiązki i oświadczenia ZLECENIOBIORCY
1. Strony ustalają następujący zakres zadań Zleceniobiorcy:
a) Aqua Aerobic - gimnastyka w wodzie
b) Ćwiczenia rehabilitacyjno-usprawniające
c) Pływanie z elementami hydrokinezyterapii
2. Z uwagi na właściwy przepływ informacji pomiędzy stronami ZLECENIOBIORCA jest
zobowiązany do informowania CSR WUM o stanie wykonania przedmiotu umowy.
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3. ZLECENIOBIORCA oświadcza, iż:
1) posiada uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania usługi,
2) dysponuje koniecznym doświadczeniem i profesjonalnymi kwalifikacjami niezbędnymi
do prawidłowego wykonania usługi.
4. W przypadku naruszeń postanowień niniejszego paragrafu przez ZLECENIOBIORCĘ CSR
WUM ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

1.
2.
3.

4.

§4
Wynagrodzenie
Za realizację postanowień niniejszej umowy ZLECENIOBIORCA zapłaci CSR WUM stawkę
jednostkową brutto określoną w ofercie pomnożoną przez liczbę godzin zajęć.
Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy.
ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT, na podstawie wykazu
odbytych zajęć potwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, albo osobę upoważnioną przez
ZAMAWIAJĄCEGO, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego, po miesiącu, w
którym wykonano usługę.
W przypadku opóźnienia terminu płatności ZLECENIODAWCA 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. z 2016, poz. 684 j.t.).

§5
Rozwiązanie umowy
1. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu, na który umowa została zawarta.
2. Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze Stron:
1) ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach określonych niniejszą umową,
2) z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
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7.
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§6
Postanowienia końcowe
Zmiana umowy może być dokonana przez Strony wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy
ustawy – Kodeks cywilny.
Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być scedowane lub w inny sposób
przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
Strony postanawiają, że w razie sporów wynikłych w związku z wykonaniem Umowy lub
z nią związanych, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia.
W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania
przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, Strony poddają spory wynikłe z Umowy lub
z nią związane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby CSR WUM
Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 – szczegółowe warunki konkursu, załącznik
nr 2 oferta.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla CSR WUM,
jeden egz. dla Zleceniobiorcy.

W imieniu ZLECENIOBIORCY

W imieniu CSR WUM

____________________

______________________
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