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nr sprawy: AEZ/S-214/2015
        			    
     Załącznik nr 7

Wzór umowy nr AEZ/365/S-214/……../2015

zawarta w dniu …………………. w Warszawie,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy:
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadającym REGON: 000288917 oraz NIP: 525-00-05-828, zwanym dalej 
w umowie „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1 ......................................... – ...........................................................................................;
2 ......................................... – ...........................................................................................,
a 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................, z siedzibą w ............................... przy ulicy ..............................., posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: …………………..  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy .............................................  .......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..............., 
zwaną w treści umowy „Wykonawcą ”, reprezentowaną przez:
1 ...............................
2 ...............................

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
(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 w treści umowy „Wykonawcą”, 

(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
(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,
oraz
(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,
działających w formie spółki cywilnej pod firmą ……………………… z siedzibą w .................................. przy ulicy ............................, posiadającą REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§ 1. 
Przedmiot umowy
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – rozumianych jako zapewnienie bezpieczeństwa osobom kąpiącym się, przebywających 
i uprawiającym sporty wodne na basenach zlokalizowanych na terenie ww. obiektu.
	Przedmiot umowy jest zgodny z ofertą z dnia .................. 2016 r., która  stanowi załącznik nr 1 do umowy (Formularz ofertowy) i jest zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
§ 2. 
Warunki realizacji umowy
Termin realizacji postanowień umowy strony uzgadniają na 12 miesięcy od dnia jej zawarcia  tj. do dnia ........................, lub do wyczerpania limitu kwoty, o której mowa 
w § 5 ust. 1.
	Przewidywana liczba roboczogodzin w okresie realizacji zamówienia wynosi 27 760 przy założeniu, że w jednym dniu usługi będą świadczone przez 347 dni, po 16 godzin, (wyłączono 27-28.03.2016 r., 25-26.12.2016 r., 01.01.2017 r., 14 dni przerwy technicznej).
	Przez jedną roboczogodzinę należy rozumieć jedną godzinę obsadzenia jednego stanowiska ratowniczego, przy czym przewiduje się 5 stanowisk ratowniczych. Zamawiający oświadcza, że wskazana liczba roboczogodzin jest jedynie wartością szacunkową i może ulec zmianie, w szczególności poprzez potrzebę zmiany liczby stanowisk ratowniczych, przerw w funkcjonowaniu obiektu, zmian godzin pracy obiektu, itp., a Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za roboczogodziny godziny, w których faktycznie świadczył usługę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
	Przedmiot umowy winien być świadczony:
	zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z:

	Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. 
w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U., poz. 747 ze zm.)
	Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U., Nr 208, poz. 1240 ze zm.)

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. 
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U., poz. 108)
	Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. 
(Dz. U., poz. 757 ze zm.)
	Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U., poz. 611 ze zm.)
	Rozporządzeniem z dnia 26 września 1997 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U., Nr 169, poz. 1650 ze zm.)
	Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 2012 r. 
w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U., poz. 286)
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. 
w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U., poz. 261);
	zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy;
	z zachowaniem zasad dobrych doświadczeń, praktyki i etyki ratowniczej.

	Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, dysponuje stosowną bazą oraz wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do należytego wykonania zamówienia.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawach realizacji niniejszej umowy są:
Ze strony Zamawiającego: …………………., tel. ………………….., 
fax. …………………., e-mail: ……………………………..;
Ze strony Wykonawcy: …………………., tel. ………………….., fax. …………………., e-mail: ……………………………..
Zmiana wyżej wskazanych osób nie wymaga zmiany umowy.
§ 3.
Obowiązki Stron
Wykonawca zobowiązuje się do:
poniesienia wszelkich kosztów i opłat związanych z pełną realizacją przez niego przedmiotu niniejszej umowy;
	wykonania usług ratownictwa wodnego, rozumianych jako zapewnienie w zakresie organizacyjnym, osobowym i bezpieczeństwa osobom kąpiącym się i uprawiającym sporty wodne, jak również pomocy przedlekarskiej w godzinach pracy obiektu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia i zamknięcia obiektu, na co Wykonawca wyraża zgodę;
	dostarczenia na koszt Wykonawcy Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług, wykazu ratowników świadczących usługi na terenie obiektu Zamawiającego (wraz z informacją dot. podstawy zatrudnienia) oraz odnośnie każdego ratownika wodnego kopii: 
	aktualnego uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego, 
	aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 
	aktualnego zaświadczenia o odbytym badaniu lekarskim potwierdzającym zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego, 
	aktualnego zaświadczenia o odbytym badaniu do celów sanitarno – epidemiologicznych, 
	aktualnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia BHP.

	utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy procentowego wskaźnika zatrudnienia pracowników na umowę o pracę na poziomie nie mniejszym niż podany w Formularzu ofertowym Wykonawcy oraz pisemnego przekazywania informacji 
o wysokości tego wskaźnika na koniec każdego kwartału, według  wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy.
	uzyskania akceptacji Zamawiającego następujących decyzji:
	rozmieszczenia i ilości obsadzonych jednocześnie stanowisk ratowniczych;

zmiany zakresu obowiązków ratowników;
zmiany w składzie osobowym ratowników;
Zamawiający wyrazi zgodę na zatrudnienie nowego ratownika pod warunkiem, gdy ratownik ten będzie posiadał kwalifikacje do wykonywania usługi oraz wskaźnik zatrudnienia pracowników na umowę o pracę nie będzie niższy niż zadeklarowany w ofercie. W przypadku zatrudnienia nowego ratownika do realizacji zadań wynikających z przedmiotu umowy, Wykonawca winien niezwłocznie przekazać Zamawiającemu aktualny wykaz ratowników oraz kopię dokumentów, o których mowa w pkt 3. Zmiana wyżej wskazanych osób nie wymaga zmiany umowy;
	przejęcia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania usług i naprawy wszelkiej szkody;

przejęcia odpowiedzialności za naruszenia prawa i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług;
	przejęcia odpowiedzialności za działania i zaniechania osób, którymi się posługuje w celu realizacji niniejszej umowy, poprzez odpowiadanie za nie jak za własne działania i zaniechania;
	w przypadku zniszczenia lub utraty sprzętu lub wyposażenia udostępnionego Wykonawcy, do zakupienia nowego sprzętu lub wyposażenia o takich samych lub lepszych parametrach, w terminie 5 dni. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z powyższego zobowiązania, Zamawiający upoważniony jest do uzupełnienia sprzętu lub wyposażenia na koszt Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty bezpośrednio przy zapłacie  faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do:
udostępnienia Wykonawcy na terenie obiektu pomieszczeń, niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy (zaplecza szatniowo-sanitarnego i technicznego oraz pomieszczeń ratowników). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy osobiste osób oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy oraz rzeczy Wykonawcy.
	powiadomienia Wykonawcy o zmianach zapotrzebowania na stanowiskach ratowniczych na terenie obiektu, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
§ 4.
Ubezpieczenie
Wykonawca, nie później niż w dniu zawarcia niniejszej umowy, przedstawi Zamawiającemu kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnej polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej fakt posiadania przez niego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, tj. ratownictwa wodnego, od dnia zawarcia umowy do dnia jej wykonania, obejmującą swoim zakresem wszelkie szkody jakie mogą zostać wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) za jedno i wszystkie zdarzenia objęte umową OC, wraz z dowodem uiszczenia należnej składki.
	Wykonawca obowiązany jest terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w 
ust. 1. Najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed terminem wymagalności dalszych składek Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód zapłaty.
	Zmiana warunków ubezpieczenia wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
	Najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu ważności ubezpieczenia OC Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentu ubezpieczenia potwierdzający zawarcie nowej umowy ubezpieczenia. W przypadku wyczerpania kwoty gwarancyjnej z umowy OC Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawarcia kolejnej umowy OC (do ubezpieczenie) na taką samą kwotę.
	Z zobowiązania uiszczenia odszkodowania, zadośćuczynienia bądź renty Wykonawca nie jest zwolniony również w przypadku, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym Wykonawca zawarł stosowną umowę ubezpieczenia, odmówiło wypłaty całości lub części świadczenia lub gdy wypłacona kwota nie wystarczy na zaspokojenie całości roszczeń.

§ 5.
Cena
Maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania  umowy strony ustalają na ....................... zł brutto (słownie: ................................................), w tym podatek VAT 
...........................................zł, przy czym jedna roboczogodzina wynosi ……….. zł brutto ................................................), w tym podatek VAT ………………….. zł.
	Cena pokrywa wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności: wynagrodzenie ratowników wodnych, koordynacja prac ratowników, koszt strojów ratowniczych oraz wszelkie inne koszty, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
	Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za godziny, w których faktycznie świadczył usługę.
§ 6. 
Warunki płatności
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 dni od daty złożenia w Kancelarii Uczelni, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 009 oryginału prawidłowo wystawionych miesięcznych faktur VAT, z tytułu wykonanych usług. Podstawą do wystawiania faktur VAT będą protokoły odbioru wykonania usług sporządzane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4, każdorazowo na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego i podpisane przez przedstawicieli obydwu stron.
	Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur VAT nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do Zamawiającego niezwłocznie. 
Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………….. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości odsetek za zwłokę, określonej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 

§ 7.
Kary umowne
 Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:
	w przypadku przerwy w funkcjonowaniu niecki na terenie obiektu, będącej wynikiem działań lub zaniechań Wykonawcy, w wysokości 3000,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przerwy;
	z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Załączniku nr 2 do umowy, w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie;
	z tytułu opóźnienia w  przedstawieniu Zamawiającemu kopii polisy OC lub dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej w wysokości 0,2% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia;
	w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego stanu niezgodnego z Oświadczeniem Wykonawcy w zakresie procentowego udziału osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień trwania naruszenia tego postanowienia;
	w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1; 
	w przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1.

	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, bezpośrednio przy zapłacie  faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.
	Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.


§ 8.
Wypowiedzenie umowy
Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
	stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia przez Wykonawcę lub jego personel obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania usług objętych umową;

wyrządzenia przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego;
naruszenia przez Wykonawcę lub jego personel przepisów BHP, ppoż. i innych przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
wykorzystywania przez Wykonawcę lub jego personel mienia Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z jego przeznaczeniem;
	w przypadku opóźnienia przekraczającego 5 dni kalendarzowych w  przedstawieniu Zamawiającemu kopii polisy OC lub dowodu opłacenia składki ubezpieczeniowej;
	zaniechania realizacji usługi bez powiadomienia Zamawiającego i uzasadnienia zaniechania realizacji;
	notorycznego braku możliwości skontaktowania się z Wykonawcą;

wykonania czynności wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 5, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego;
	przerwy w funkcjonowaniu niecki na terenie obiektu przekraczającej 2 dni będącej wynikiem działań lub zaniechań Wykonawcy;
notorycznego niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w załączniku nr 2 do umowy;
	uchybienia przez Wykonawcę w wykonaniu umowy zagrażającego zdrowiu i życiu osób korzystających z obiektu.
	Wypowiedzenie umowy, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 7 i 10, zostanie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do usunięcia uchybień w wykonaniu umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o zaistnieniu uchybień i wyznaczy termin 7 dni na ich usunięcie. W przypadku nieusunięcia bądź usunięcia tylko części uchybień Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.


§ 9.
Postanowienia końcowe
1.	Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiającego.
2.	Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:
	w zakresie przedmiotu  umowy (w tym sposobu realizacji) oraz pozostałych elementów umowy w przypadku zmian wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności przepisów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1;
	w zakresie przedmiotu  umowy (w tym sposobu realizacji) oraz pozostałych elementów umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej pierwotnymi postanowieniami;

zmian w przedmiocie umowy, gdy są one korzystne dla Zamawiającego z punktu widzenia ekonomiki (utrzymania lub użytkowania obiektu).
3.	Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.	W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
5.	W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy, a załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, 
w jakim umowa jest w stanie to określić. 
6.	Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo, a w przypadku braku porozumienia w terminie 14 dni, rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
7.	Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego. 

WYKONAWCA:							ZAMAWIAJĄCY:






























Załącznik nr 3 

Umowa nr AEZ/365/S-214/……../2015


Oświadczenie


       Oświadczmy, że procentowy udział osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, zaangażowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: ………%, według stanu na koniec …. kwartału 201….r.    


Przedstawiciel  Wykonawcy

                                                                                                                                   ..............................................
                                                                                                                                                      /data, imię i nazwisko, podpis/


































Załącznik nr  4
Umowa nr AEZ/365/S-214/……../2015

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANIA USŁUGI 

NAZWA WYKONAWCY

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

dotyczy faktury nr ............................................................. z dnia ...............................................
Okres wykonywania usługi: od dnia ..................................... do dnia .........................................

Łącznie wykonanych .............................. godzin usługi w wymienionym okresie. 

Usługa wykonana:         .............. – bez zastrzeżeń*
                                       .............. – z zastrzeżeniami*

Zastrzeżenia:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 Przedstawiciel  Zamawiającego                                                   Przedstawiciel  Wykonawcy


...................................................                                                  ..............................................
        /data, imię i nazwisko, podpis/                                                                                   /data, imię i nazwisko, podpis/


* postawić „x” w odpowiednim wierszu






