Załącznik Nr 2 do ogłoszenia
Wzór Umowy
na usługi w zakresie obsługi szatni w budynku B Wydziału WETI
zawarta w dniu ……….............................................. 2015 roku w Gdańsku
pomiędzy:
Politechniką Gdańską, ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku,
zwaną dalej „Zamawiającym”
reprezentowaną , na podstawie pełnomocnictwa Rektora, przez:
……………………………………………………………………………
oraz
…………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w……………………………..
REGON
.……………………, NIP………………………KRS/CEIDG.........................
reprezentowaną przez:
1…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
który został wyłoniony w zapytaniu ofertowym poniżej 207 000 Euro na podstawie art. 4 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z
późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie obsługi 1 szatni zlokalizowanej na
parterze w budynku B (nowym) Wydziału WETI: zgodnie z ogłoszeniem i ofertą Wykonawcy z
dnia……………., stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralna
częścią.
2. Przedmiot umowy obejmuje obsługę 1 szatni (ok. 300 wieszaków) w sposób ciągły
gwarantujący obecność 1 pracownika w godz. 7.00 do 20.00 ( w piątki do 21.00) w
wyznaczonych przez Zamawiającego dniach i godzinach (z wyłączeniem niedziel i dni
oznaczonych jako dni wolne od zajęć , przerwy semestralne, wakacje w kalendarzu zajęć
Politechniki Gdańskiej oraz wyznaczonych przez Rektora lub Dziekana.).
3. Godziny funkcjonowania szatni: 6 dni w tygodniu w godz. 07.00 do 20.00 ( w piątki do 21.00)
W zależności od potrzeb Zamawiającego liczba godzin w poszczególnych dniach może ulec
wydłużeniu bądź skróceniu, o czym Zamawiający każdorazowo informować będzie Wykonawcę
na piśmie lub telefoniczne – 48 godz. wcześniej.
§2
WARUNKI REALIZACJI
1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi ze szczególną starannością i dbałością o
interesy Zamawiającego..

2.

3.

Wykonawca oświadcza, że osoby wyznaczone przez Wykonawcę do świadczenia usług,
podczas pełnienia swoich obowiązków będą wykazywały się wysoką kulturą osobistą oraz
będą posiadały umiejętność nawiązywania kontaktu z młodzieżą oraz będą wykonywały
usługi osobiście.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przy zawarciu umowy opłaconą
polisę
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę
min. 50.000 zł, ważną przez cały okres obowiązywania umowy.
§3
WYNAGRODZENIE

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości:
…..………………. PLN ( słownie: …………………………….................................PLN )
za 1 osobogodzinę dla pracownika obsługującego szatnię
2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego będzie ustalana na podstawie miesięcznego
zestawienia osobogodzin pracy sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez
Zamawiającego na podstawie faktycznej realizacji harmonogramu pracy.
3. Wartość
umowy
ustala
się
na
………………………................
PLN
brutto
(słownie:………………………………………………………………………..).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości wartości umowy.
Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowaną usługę, zgodnie z harmonogramem pracy,
o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Wynagrodzenie podane w ust.1 jest zgodne ze złożoną ofertą i obejmuje wszystkie
elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy
określone w SIWZ.
§4
FINANSOWANIE

1. Faktura będzie wystawiana przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca
kalendarzowego na podstawie zestawienia, o którym mowa w § 3 ust.2 umowy.
2. Zapłata należności za fakturę będzie płatna przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy podane na
fakturze.
3. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Ewentualne opóźnienie w płatnościach za świadczenie usług, ze strony Zamawiającego, nie
może stanowić podstawy do wstrzymania świadczenia usług.
§5
CZAS TRWANIA UMOWY
Termin realizacji umowy :od dnia 05 października 2015 r. do 30 maja 2016 r. z możliwością
skrócenia terminu ze względu na pogodę albo do wyczerpania wartości umowy, o której mowa w §
3 ust. 3 umowy.
§6
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) nieprzestrzegania przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych,
2) opuszczenia szatni bez wskazania następcy,
3) stawienia się w miejscu pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie
pracy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150 zł za każdy incydent
wymieniony w ustępie 1 niniejszego paragrafu, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy na
piśmie. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkód powstałych z tytułu nie wykonania lub
nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego
wynagrodzenia.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 ust.3 umowy.
5. W przypadku gdy Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo 2-krotnych
uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywana
przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony
do odstąpienia od umowy.
6. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 7 dni od momentu otrzymania
przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w związku z wykonywaniem prac objętych umową.
3. Do bezpośredniego kontaktu podczas realizacji umowy Wykonawca wyznacza
……………………………………….. tel………………….. , e-mail:………………….,
4. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą wg prawa
polskiego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Oferta Wykonawcy jest integralną częścią umowy.
7. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania przez Wykonawcę cesji wierzytelności ani
przeniesienia prawa i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron

Zamawiający

Wykonawca

