	                                                                                                                                               Znak sprawy: AEZ/S-115/2014
		3



Załącznik nr … do SIWZ


Wzór umowy nr AEZ/365/S-115/…/2014
na usługę sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów 
zewnętrznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


zawarta w dniu …………………. w Warszawie,
w   wyniku   postępowania   o   zamówienie   publiczne,    w trybie    przetargu  nieograniczonego na podstawie 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 ......................................... – ...........................................................................................;
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 ...............................

(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
Przedmiotem umowy jest usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz - w odniesieniu do usług objętych Pakietem 2 - dwuosobowa obsługa szatni w budynku Centrum Biblioteczno– Informacyjnego wraz z wydawaniem kluczy do szafek studenckich,  zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ........... 2014 r., składającą się z Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do umowy), Formularza cenowego (Załącznik nr 2 do umowy)  oraz Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3 do umowy).
	Usługi, o których mowa w ust. 1 będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę i przy użyciu sprzętu technicznego, materiałów eksploatacyjnych i środków czystości zakupionych z własnych środków finansowych Wykonawcy.


§ 2
Termin i zakres realizacji umowy
Umowa   obowiązuje,   z zastrzeżeniem ust. 2,   w   okresie   36 miesięcy – od dnia …….2014 r. (nie wcześniej niż od 26.09.2014 r.) do dnia …….2017 r. 
	Strony zgodnie oświadczają, że termin realizacji umowy określony w ust. 1 ulegnie skróceniu w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 1.
Zakres umowy obejmuje wykonywanie usług stanowiących przedmiot umowy w następujących obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, opisanych:
3.1) Pakietem 1:

	Dom Studenta nr 1 - ul. Batalionu Pięść 9, 
	Dom Studenta nr 2 - ul. Karolkowa 84,
	Dom Studenta nr 2 BIS - ul. Karolkowa 84.


3.2) Pakietem 2:

	Centrum Biostruktury - ul. Chałubińskiego 5,

Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka - ul. Chałubińskiego 5,
Budynek Instytutu Medycyny Społecznej - ul. W. Oczki 3,
Zakład Biologii Medycznej - ul. Nowogrodzka 73,
Budynek Domu Medyków - ul. W. Oczki 1a,
Zakład Geriatrii oraz Dział Eksploatacji Kampusu Lindleya - ul. W. Oczki 4,
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego - ul. W. Oczki 6,
Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej - ul. Nowogrodzka 59,
Budynek Zakładu Medycyny Sądowej - ul. W. Oczki 1,
Aula im. Prof. W. Grzybowskiego wraz z salą seminaryjną i WC,
	Centrum Dydaktyczne - ul. Ks. Trojdena 2a,
Rektorat - ul. Żwirki i Wigury 61,
Wydział Farmaceutyczny - ul. Banacha 1 
Blok F - ul. Banacha 1a,
	Budynek Medycyny Katastrof - ul. Żwirki i Wigury 81a i Budynek ZIAM - ul. Żwirki i Wigury 81,
Logistyka i Wydawnictwa - ul. Pawińskiego 3,
	Zwierzętarnia - ul. Pawińskiego 3c,
	Centrum Biblioteczno-Informacyjne - ul. Żwirki i Wigury 63,
	  Budynek CePT – ul. Banacha 1b.

	Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy wyszczególnionego co do rodzaju w Załączniku nr 2 do umowy, ze względu na potrzeby, których nie jest w stanie przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy.


§ 3
Cena usługi
Strony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Zamawiającego do  kwoty brutto: ………. zł (słownie: ………… zł), w tym podatek  VAT … %  do kwoty: ……….. zł (słownie: …………….), tj. do kwoty określonej w Formularzu ofertowym i Formularzu cenowym, o których mowa w § 1 ust. 1.
	Ceny jednostkowe określone w Formularzu cenowym nie będą podlegały podwyższeniu lub waloryzacji w trakcie trwania umowy.
	Cena przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1, szczegółowo określona dla jednostkowych pozycji, obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu umowy, w tym: koszty dojazdu i transportu, koszty użytych materiałów eksploatacyjnych i urządzeń technicznych, środków chemicznych i higienicznych, świadczenie stałego serwisu dziennego i popołudniowego  zapewniającego sprzątanie i stałe utrzymanie czystości, jak również uwzględnia wszelkie utrudnienia związane z realizacją przedmiotu umowy oraz obowiązujący podatek VAT.
Cena przedmiotu umowy została ustalona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz. 1050  z późn. zm.).
Maksymalna wysokość kwoty brutto umowy wymieniona w ust. 1 może nie być w pełni wykorzystana. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, o których mowa w § 8 ust. 7 pkt 3, 4.
	Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane usługi w wysokości wynikającej ze stawek jednostkowych określonych w Formularzu cenowym, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 4
Sposób realizacji usługi 
1. 	Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z obiektami, w których świadczona będzie usługa.
2. 	Wykonawca zobowiązuje się do:
	świadczenia usługi w oparciu o pracowników zatrudnionych zgodnie z prawem polskim, tj.:

	wymienionych w Załączniku nr 4 do umowy, który Wykonawca dostarczy nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy,
	stanowiących stały skład personelu zatrudnionego przez Wykonawcę przez cały okres obowiązywania umowy, a w przypadku zmiany składu osobowego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego z  3-dniowym wyprzedzeniem i uzyskania jego akceptacji,
	nie karanych, na dowód czego Wykonawca przedstawi oświadczenie o niekaralności skierowanych do wykonywania usługi pracowników wymienionych w Załączniku, nie później niż w dniu rozpoczęcia  świadczenia przez nich usługi,
	przeszkolonych, ubranych w firmowe, czyste, jednakowe ubrania z identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, posiadającym zdjęcie oraz zawierający imię i nazwisko pracownika wraz z nazwą firmy Wykonawcy,
	posiadających czysty, schludny wygląd;

	zapoznania pracowników, którzy będą wykonywać usługi stanowiące przedmiot umowy z treścią Załącznika nr 3 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia;
	należytego wykonywania usługi będącej przedmiotem umowy;
	wykonywania usługi zgodnie z grafikiem wskazanym w pkt. 1 Załącznika nr 3 do umowy;
	terminowego wykonywania usługi, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik  nr 3 do umowy;
	użycia do wykonania zamówienia środków czystości zgodnie z Załącznikiem nr 5 do umowy, który Wykonawca dostarczy nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o zmianę rodzaju używanych środków w przypadku ich nieskuteczności, bądź powodujących alergię. W tym przypadku Zamawiający wystąpi pisemnie do Wykonawcy z takim poleceniem, a Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu propozycję zmiany do zaakceptowania;
	przestrzegania przepisów BHP i ppoż. i innych przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu palenia papierosów i zapoznanie pracowników z tymi przepisami;
	odpowiadania w trakcie wykonywanej usługi za mienie znajdujące się w pomieszczeniach Zamawiającego oraz zachowanie zastanego ładu (nie przestawiania mebli, urządzeń itp.);
	wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi w tym zakresie i przepisami o ochronie środowiska;
	w przypadku nienależytego wykonania usługi, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się  do posprzątania lub ponownego posprzątania pomieszczeń - bez dodatkowego wynagrodzenia;
	ponoszenia odpowiedzialności i wszelkich kosztów finansowych z tytułu szkód wyrządzonych przez zatrudnionych pracowników w czasie wykonywania usługi – wobec Zamawiającego i osób trzecich. Kwota odszkodowania naliczonego przez Zamawiającego będzie potrącana z najbliższej płatności przypadającej na co najmniej 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy wyliczenia kwoty odszkodowania;
	wykonywania usługi utrzymania czystości z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu mechanicznego i elektromechanicznego posiadającego niezbędne certyfikaty (Deklaracje Zgodności lub certyfikaty CE), które Wykonawca dostarczy na każde wezwanie Zamawiającego; 
	kwitowania każdorazowo pobranych kluczy z portierni i zdania ich po zakończeniu sprzątania do portierni za pokwitowaniem;
	poinformowania osób wykonujących usługę, że sprzątane pomieszczenia mogą być otwarte jedynie w trakcie wykonywania usługi stanowiącej przedmiot umowy;
	z chwilą wejścia w życie umowy (odpowiednio dla Pakietu 1 i Pakietu 2) wprowadzenia  wszystkich pracowników na wskazane obiekty.
	Wykonawca na wezwanie przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 4, zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień w zakresie utrzymania czystości, maksymalnie w czasie  60 minut od chwili zgłoszenia.
	Nie zastosowanie się do postanowień ust. 3 skutkuje zastosowaniem sankcji wynikających z zapisów § 7 ust. 1 pkt 1.
	Trzykrotne stwierdzenie uchybień w okresie jednego miesiąca kalendarzowego w zakresie utrzymania czystości stwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 4, może skutkować odstąpieniem od  umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia na terenie sprzątanych obiektów  pojemników do gromadzenia odpadów (plastik, szkło, papier) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w liczbie  zgodnej  z danymi  zawartymi  w Załączniku nr 3 do umowy.
	Wykonawca zobowiązuje się do opróżniania pojemników do gromadzenia odpadów (plastik, szkło, papier) do zewnętrznych kontenerów Zamawiającego.
Zamawiający wskaże miejsce gromadzenia odpadów i zapewni dostęp do niego.
	Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia nawozu, trawy do dosiewania, węży do podlewania, zraszaczy do trawy oraz piasku i soli do posypywania terenów zewnętrznych w okresie zimowym.
	Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy, na czas i cele wykonywania usługi, zamykane pomieszczenie magazynowe do przechowywania narzędzi i sprzętu. Wykonawca ma obowiązek przekazania pomieszczenia Zamawiającemu w stanie niepogorszonym, w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

§ 5
Płatności
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za wykonane usługi będące przedmiotem umowy w terminie do 30 dni od daty  złożenia w Kancelarii Uczelni, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 009, oryginałów prawidłowo wystawionych faktur VAT (z naniesionym numerem umowy) osobno dla każdego obiektu.
	Podstawą wystawiania faktur VAT będą „Protokoły odbioru wykonania usługi” zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do umowy, sporządzone - w podziale na poszczególne obiekty - każdorazowo w ostatnim dniu roboczym miesiąca i podpisane przez przedstawicieli obydwu stron:
	ze strony Zamawiającego:
…………………., tel. ……………………, e-mail:………………………………..;


	ze strony Wykonawcy:

…………………., tel. ……………………, e-mail:………………………………..;
	Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT, o których mowa w ust. 1 nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi stanowiące przedmiot umowy. Faktury wraz z protokołami, o których mowa w ust. 2 powinny być dostarczone 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.
Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. 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. Sytuacja ta dotyczy również bezpodstawnego obciążenia usługi dodatkowymi kosztami, wyszczególnionymi w § 3 ust. 3.
§ 6
Odstąpienia
Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu niedotrzymania przez Wykonawcę istotnych warunków umowy, w tym w sytuacji wskazanego § 8 ust. 1 i 2 umowy naruszenia przez Wykonawcę przepisów BHP, ppoż i innych przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach WUM oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
	Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wykorzystywania przez Wykonawcę mienia Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z przeznaczeniem, bądź dokonania poważnych uszkodzeń mienia Zamawiającego. 
	Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.
	W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa w ust.1 i ust. 2 Zamawiający wyznaczy termin, do którego Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot umowy.
	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 7
Kary umowne, siła wyższa
W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 4, i odnotowania w „Protokole odbioru wykonania usługi” niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:
	pomieszczenie:  za nieposprzątane lub nienależycie posprzątane pomieszczenie - w wysokości 30% stawki miesięcznej brutto sprzątania 1m2, wynikającej z Załącznika nr 2 do umowy (Formularz cenowy) i pomnożonej przez powierzchnię pomieszczenia;
	teren zewnętrzny (sprzątanie): za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac - w wysokości 30% stawki miesięcznej brutto wynikającej z Załącznika nr 2;

teren zewnętrzny (pielęgnowanie terenów zielonych): w przypadku stwierdzenia niewłaściwego  wykonania prac - w wysokości 10% stawki miesięcznej brutto wynikającej z Załącznika nr 2;
	10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 - w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
	10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 - w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia płaconej należności za realizację przedmiotu umowy, potrącając kwotę kar umownych wyliczoną zgodnie z zapisem ust. 1 bezpośrednio z faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
	Wysokość kary umownej, wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy może ulec zmianie gdy Wykonawca usługi przedstawi Zamawiającemu wiarygodny dowód, że nieterminowa realizacja usługi lub wadliwe jej wykonanie wystąpiły z przyczyn, za które Wykonawca usługi nie ponosi odpowiedzialności, w tym z powodu działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy za działanie siły wyższej uważa się nagłe i gwałtowne zdarzenie, którego wystąpienia nie można było przewidzieć, ani też mu zapobiec.
	Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest niższa od wartości powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

§ 8
Postanowienia końcowe
Za nieprzestrzeganie przepisów BHP, ppoż. i innych przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez osoby wykonujące przedmiot umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
	W razie naruszenia przez Wykonawcę lub osobę przez niego zatrudnioną przepisów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może żądać zastąpienia osoby naruszającej te przepisy inna osobą, a w razie rażącego naruszenia tych przepisów, niezwłocznie odstąpić od umowy.
	Wszelka korespondencja będzie doręczana/przesyłana, stronom na adres:
	Zamawiający – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 02-091, ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 009 (Kancelaria).
	Wykonawca – ………………………………………,  
	Zamawiający powołuje do nadzorowania wykonywania umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą:
      …………………., tel.: …...…..……faks: .......………, e-mail: ……………...……………..;
	Wykonawca powołuje do nadzorowania wykonywania umowy i bieżących kontaktów z Zamawiającym: 

……….…………. tel.: ……………., faks: ……………….., e-mail:…………………………;
	Strony oświadczają, iż reprezentujące je osoby, o których mowa w  ust. 4 i ust. 5 umocowane są jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie. 
	W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku: 
	zmiany osób wymienionych w § 5 ust. 2 i w § 8 ust. 4 i  5;

zmiany środków czystości wymienionych w Załączniku nr 4 do umowy;
	rezygnacji z obsługi szatni na stałe lub w wyznaczonym przedziale czasowym;
	wyłączenia obiektu lub jego części z usługi sprzątania łącznie z terenem zewnętrznym obiektu.
	Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, przelać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy, ani nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zlecić innemu podmiotowi gospodarczemu wykonywania umowy w całości ani w części.
	W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
	W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy oraz załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, 
w jakim umowa jest w stanie to określić.
Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo, a w przypadku braku porozumienia, w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
	Umowę (wraz z załącznikami wymienionymi w jej treści) sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.
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Załącznik nr 4 do umowy  AEZ/365/S-115/……/2014


……………………………………….
            (pieczęć Wykonawcy)



Wykaz pracowników wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy
(Umowa nr  AEZ/365/S-115/……/2014)


Pakiet: …..


Lp.
Imię i nazwisko pracownika
1.

2.

3.

…























.................................................................
(miejscowość, data)

................................................................
(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)







Załącznik nr 5 do umowy AEZ/365/S-115/……/2014


……………………………………….
            (pieczęć Wykonawcy)



Wykaz środków czystości, które będą użyte do wykonania przedmiotu umowy
(Umowa nr  AEZ/365/S-115/……/2014)


Lp.
Nazwa środka czystości 
Producent 
Opis (przeznaczenie środka czystości)
Atesty
1.




2.




3.




4.




.....


























.................................................................
(miejscowość, data)

................................................................
(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)



Załącznik nr 6 do umowy AEZ/365/S-115/……/2014


PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANIA USŁUGI

SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH 
ORAZ TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH W OBIEKTACH WUM
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY AEZ/365/S-115/……/2014

W następującym obiekcie/obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
...…………………………………………………………………………………................................................
.…………………………………………………………………………………………………..........................
……………..…………………………………………………………………………………….........................
przy ul. ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

w dniu …………….  Komisja w składzie:
	…………………………………………..- Przewodniczący Komisji

…………………………………………..- Przedstawiciel Zamawiającego
…………………………………………..- Przedstawiciel Zamawiającego
…………………………………………..- Przedstawiciel Zamawiającego
…………………………………………..- Użytkownik
…………………………………………..- Przedstawiciel Wykonawcy
…………………………………………..- Przedstawiciel Wykonawcy


dokonała odbioru wykonanej usługi i stwierdza:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



W związku z powyższym Komisja postanawia uznać prace za odebrane.
Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji:
	…………………………………		5. …………………………………………

…………………………………		6. …………………………………………
…………………………………		7. …………………………………………
	…………………………………….

