PROJEKT
Umowa nr ………………...
zawarta w dniu ......................... 2016r.
pomiędzy:
Miastem Poznań
Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji
61-553 Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34
NIP: 209-00-01-440
reprezentowanymi przez:
……………………………………………………………….
przy kontrasygnacie Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych…………………………………...,
zwanymi dalej „Zamawiającym”
a
…………………………….
reprezentowanym przez:
……………………………………………...,
zwanym dalej „Wykonawcą”

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem 5 kabin TOI TOI bez umywalki/z umywalką wraz z
podstawieniem na miejsca wskazane przez Zamawiającego i objęcie ich usługą serwisowania na warunkach
przedstawionych w umowie.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, a w szczególności do:
− dostarczenia 5 kabin TOI TOI bez umywalki/z umywalką zapewniających bezwzględną czystość i
estetykę oraz bezpieczeństwo ich użytkowania na miejsca wskazane w § 3 niniejszej umowy i ich
odebrania po upływie terminu jej obowiązywania,
− świadczenia usługi serwisowania każdej dostarczonej kabiny …………. razy w tygodniu, w
następujące dni…………….. w okresie obowiązywania niniejszej umowy, o którym mowa w § 4,
− realizacji usług dodatkowego serwisu kabin zgodnie z § 5 umowy,
− terminowej realizacji ww. usług.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia 5 kabin TOI TOI bez umywalki/z umywalką na teren:
− miejsca zwyczajowo wykorzystywanego do kąpieli przy ul. ks. E. Nawrota 14 w Poznaniu (Kiekrz) –
1 sztuka,
− kąpieliska przy ul. Nad Jeziorem 21 w Poznaniu (Krzyżowniki) – 1 sztuka,
− kąpieliska przy ul. Koszalińskiej w Poznaniu (Strzeszynek) – 3 sztuki
w miejsca wskazane przez Zamawiającego lub osobę przez niego wyznaczoną.
2. Zamawiający oświadcza, że jest zarządzającym obiektami wymienionymi w ust. 1.

§4
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 14 czerwca 2016 r. do dnia 4 września 2016 r.
§5
1.

Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania zapotrzebowania na usługę dodatkowego serwisu
poszczególnych kabin TOI TOI drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………... oraz ……………...
ze wskazaniem ich lokalizacji i ilości zamawianych serwisów.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi dodatkowego serwisu w czasie 24 godzin od momentu
dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.
§6

1.

Miesięczny koszt wynajmu 1 kabiny TOI TOI z umywalką/bez umywalki wynosi ……………...
(słownie: ……………...) + ………... VAT.

2.

Koszt pojedynczej usługi serwisowania 1 kabiny TOI TOI wynosi ……………. (słownie:
…………………..) + ……………. VAT.

3.

Cena podstawienia kabiny TOI TOI w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz jej odebrania po
upływie okresu obowiązywania niniejszej umowy, o którym mowa w § 4, jest zawarta w kwotach
wymienionych w ust. 1 i 2.

4.

Strony ustalają, że całkowity koszt realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie przekroczy ……...zł
(słownie: ……………… zł) + VAT.
§7

1.

Strony ustalają, że rozliczenie będzie następowało po upływie każdego miesiąca realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, o którym mowa w § 4, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT.

2.

Należne płatności będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem w terminie 21 dni od daty
otrzymania faktury, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT o numerze NIP: 209-00-01440. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT o numerze NIP:
…………………………..
§8
1. W przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy z winy
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50zł za każdy taki
przypadek.
2. W przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy z winy
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 50zł za każdy taki
przypadek.
§9
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie nie wykonywania lub nienależytego
wykonywania przedmiotu umowy przez \Wykonawcę po bezskutecznym wezwaniu drogą elektroniczną
na adres podany w § 5 ust. 1.

2.

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie nie wykonywania lub nienależytego
wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego po bezskutecznym wezwaniu drogą
elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl oraz ..............................

3.

Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 może nastąpić w terminie 7 dni
roboczych od dnia upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu.

4.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500zł.

5.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn określonych w ust. 2 Zamawiający
zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 500zł.

6.

Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych.
§ 10

Niniejsza umowa może zostać rozwiązana za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia przez każdą ze
stron w formie pisemnej.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 13
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
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