Umowa nr KPPI-2310-52/19

W dniu ........................................... w Warszawie, między
Sądem Najwyższym z siedzibą przy Placu Krasińskich 2/4/6, w Warszawie,
NIP 527-20-50-090, REGON 000000224, reprezentowanym przez:
…………………….. - ……………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”
a
…………………………………………………………………………,
NIP ……………….., REGON……………………., zarejestrowanym w ……………………………,
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „WYKONUJĄCYM”
zawarta została umowa o poniższej treści:

§1
1.

2.

3.
4.

ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONUJĄCY przyjmuje do realizacji zamówienie
polegające na świadczeniu obsługi klubu odnowy biologicznej znajdującego się w Kompleksie
Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości (KUWS) zgodnie z treścią zaproszenia z dnia
………….. oraz ofertą z dnia ……………………
WYKONUJĄCY oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju
działalności oraz posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w tym
zakresie, na dowód czego składa kopię potwierdzenia uprawnień do prowadzenia zajęć fitness i
siłowych oraz kopię polisy ubezpieczeniowej.
WYKONUJĄCY zapewnia nieprzerwane działanie klubu odnowy biologicznej a o każdej
nieobecności informuje ZAMAWIAJĄCEGO z odpowiednim wyprzedzeniem.
Umowa zostaje zawarta na okres od …………2019 r do ………………… r.
§2
1. Za realizację zamówienia określonego w § 1 ustala się wynagrodzenie łączne w wysokości
………………………… złotych brutto (słownie: ………………………………….), w tym
kwota netto wynosi ……………………… zł, a podatek VAT …………………… zł.
2. Wynagrodzenie miesięczne wynosi
………………………… złotych brutto (słownie:
………………………………….), w tym kwota netto wynosi ……………………… zł, a
podatek VAT …………………… zł.
3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej na koniec miesiąca
kalendarzowego.
4. Termin płatności ustala się na 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do
ZAMAWIAJĄCEGO.
5. Za datę dokonania płatności uznaje się datę złożenia polecenia przelewu przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
Należność
będzie
uregulowana
przelewem
na
konto
WYKONUJĄCEGO podane w fakturze.
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6. Za opóźnienie w zapłacie należności podanej w fakturze ZAMAWIAJĄCY zapłaci
WYKONUJĄCEMU odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
§3
1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:
a) za brak realizacji umowy trwający od 1 do 4 godzin - w wysokości 1/60 wynagrodzenia
miesięcznego (brutto) określonego w § 2 ust. 2;
b) za brak realizacji umowy trwający od 4 do 8 godzin - w wysokości 1/30 wynagrodzenia
miesięcznego (brutto) określonego w § 2 ust. 2;
c) za brak realizacji umowy za każdy dzień - w wysokości 1/30 wynagrodzenia miesięcznego
(brutto) określonego w § 2 ust. 2;
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od WYKONUJĄCEGO - w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego (brutto) określonego w § 2 ust. 1.
ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do potrącenia kary umownej z należności przedstawionej przez
WYKONUJĄCEGO, na co WYKONUJĄCY wyraża zgodę. W wypadku naliczenia kary umownej
ZAMAWIAJĄCY wystawi WYKONUJĄCEMU obciążeniową notę księgową na kwotę wyliczonej
kary umownej.
WYKONUJĄCY ma prawo naliczyć kary umowne ZAMAWIAJĄCEMU z tytułu odstąpienia
od umowy z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO - w wysokości 5% wartości (brutto)
niezrealizowanej części umowy,
3. Zastrzeżenie kary umownej w niniejszej umowie nie narusza prawa Stron do dochodzenia na
zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Stron z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
2.

§4
1. WYKONUJĄCY zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej za szkody powstałe w związku
z realizacją niniejszej umowy przez cały okres obowiązywania umowy. Suma ubezpieczenia
powinna wynosić co najmniej 400 000 zł.
2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy WYKONUJĄCY przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU
odpowiednią polisę ubezpieczeniową pod rygorem niewejścia w życie podpisanej umowy. W
wypadku przedstawienia polisy obejmującej okres krótszy niż czas obowiązywania niniejszej
umowy WYKONUJĄCY przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU kolejną polisę nie później niż 7
(siedem) dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej polisy. Brak przedstawienia
następnej polisy w ww. terminie stanowi podstawę do rozwiązania przez Zamawiających
niniejszej umowy z dniem upływu terminu ważności obowiązującej polisy.
§5
1. Pomieszczenia wraz z wyposażeniem niezbędne do realizacji umowy będą przekazywane
protokołem
zdawczo-odbiorczym
podpisanym
przez
ZAMAWIAJĄCEGO
i WYKONUJĄCEGO.
2. Protokoły zdawczo-odbiorcze zostaną sporządzone w pierwszym i ostatnim dniu realizacji
umowy lub w wypadku wcześniejszego rozwiązania umowy w tym dniu.
3. W wypadku odmowy podpisania protokołu przez ZAMAWIAJĄCEGO lub
WYKONUJĄCEGO sporządzony protokół zostanie przyjęty z odpowiednimi adnotacjami.
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§6
WYKONUJĄCY zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy.
§7
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
uregulowań wewnętrznych Sądu Najwyższego obowiązujące na terenie KUWS.
§9

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się
rozwiązać polubownie, a w ostateczności poddadzą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki:
1. Zaproszenie z dnia …………
2. Oferta z dnia ………………
3. Wydruk z rejestru przedsiębiorców
4. Kopia potwierdzenia uprawnień do prowadzenia zajęć fitness i siłowych
5. Kopia polisy ubezpieczeniowej

WYKONUJĄCY

ZAMAWIAJĄCY
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