
WZÓR 
UMOWA Nr ATZ_BK_ATZ_2018_EL_16547_2018 

 

zawarta w dniu …………………. w Warszawie, na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 
pomiędzy:  

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, REGON 
000288917, NIP 525-00-05-828, zwanym dalej: ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  

Adama Górzyńskiego – kierownika Działu Logistyki  

a 

a) (w przypadku kontrahenta 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 ............................... 
 

b) (w przypadku kontrahenta 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”,  
 

c) (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. 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO przez  
WYKONAWCĘ  usług wyspecyfikowanych w ust. 2, zgodnie z ofertą  
z dnia                    stanowiącą załącznik nr 1.  

2. Zakres i ceny usługi, o której mowa w ust. 1 obejmują następujące  usługi i  jej warianty: 
1) mycie i czyszczenie wnętrza samochodów dostawczych – wynagrodzenie ….. PLN/szt. 

brutto, łącznie: …………. PLN (słownie:  ……………………….. PLN); 
2) mycie i czyszczenie wnętrza samochodów osobowych – wynagrodzenie ……..  PLN/szt. 

brutto, łącznie: ……….. PLN (słownie: …………. PLN); 
3. Usługi wyspecyfikowane w ust. 2 objęte są stawką podatku VAT w wysokości 23%.  
4. Wykaz samochodów stanowi załącznik nr 2  
5. Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty …………………PLN brutto (słownie: 

………………..  PLN ). Wynagrodzenie zawiera podatek VAT, o którym mowa w ust. 3. W 
przypadku gdy kwota wynagrodzenia należnego na podstawie umowy osiągnie wartość 
wskazaną w zdaniu pierwszym, umowa wygasa bez potrzeby składania przez Strony 
oświadczeń w tym zakresie, nawet jeśli nie nadszedł jeszcze termin, do upływu którego 
umowa została zawarta wskazany w § 6.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia 
wyszczególnionego co do rodzaju w załączniku nr 1 do umowy, w granicach 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, a także możliwość niewykorzystania 
przedmiotu w zakresie ilościowym i wartościowym. Wykonawcy w takim przypadku nie 
będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez 
Zamawiającego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie ilościowym lub 
wartościowym. 

§ 2.  

 

1. ZAMAWIAJĄCY każdorazowo będzie zlecał wykonanie określonej usługi spośród 
wymienionych w § 1 ust. 2. Zlecenie będzie dokonywane ustnie po podstawieniu 
samochodu na myjnię adres: Warszawa ul. ……………………….Usługa będzie wykonana poza 
kolejnością , nie później niż w ciągu 20 minut od chwili jej zlecenia. Potwierdzenie godziny 
zlecenia i wykonania usługi nastąpi na zasadach określonych w ust. 2. Osoby uprawnione 
w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO do zlecenia wykonania usług (kierowcy) wymienione zostały 
w załączniku nr 3.  

2. Wykonanie określonej usługi ze wskazaniem daty, godziny zlecenia i wykonania usługi 
będzie potwierdzane przez WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO w miesięcznym rejestrze 
usług. Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO do potwierdzania wykonania usługi uprawnione są 
osoby wskazane w załączniku nr 3. Rejestr stanowi podstawę do wystawienia faktury 
zbiorczej. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 4.  

3. Osobą odpowiedzialną  ze strony Zamawiającego do realizacji niniejszej umowy jest: 

Bogusław Kaleta – Zastępca Kierownika Działu Logistyki. 

 
 
 



§ 3. 
 

1. ZAMAWIAJĄCY  dokona zapłaty za usługi wymienione w § 1 w terminie 30 dni od daty 
doręczenia faktury VAT wraz z naniesionym numerem umowy oraz rejestru usług za dany 
miesiąc, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

2. WYKONAWCA zobowiązany jest do wystawienia faktury zbiorczej za usługi świadczone w 
danym miesiącu w terminie nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego, po 
miesiącu w którym dokonano usługę. Faktura powinna być dostarczona do 
Zamawiającego niezwłocznie.    

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy dostarczyć do Działu Logistyki 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Pawińskiego 3 , 02-106 Warszawa. 

4. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY nr ………………………….  
potwierdzony na fakturze. 

5. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.  
6. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych 

za opóźnienia w transakcjach  handlowych, o których mowa w art. 4 pkt.3) ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 
684 ze zm.). 

 
§ 4. 

 
1. Umowa może być rozwiązana: 

1) przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu  wypowiedzenia, 
2) przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku 

nienależytego wywiązywania się przez WYKONAWCĘ z zobowiązań umownych, 
3) przez WYKONAWCĘ bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy  

ZAMAWIAJĄCY opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia należnego na podstawie co 
najmniej jednej faktury VAT, a opóźnienie przekracza 30 dni. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
 

§ 5. 
 

1. ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć WYKONAWCY kary umowne w następujących 
okolicznościach niewłaściwego wywiązywania się przez WYKONAWCĘ z postanowień 
umowy: 
1) opóźnienia w świadczeniu usługi przekraczającej 30 minut od chwili zgłoszenia 

zlecenia zgodnie z § 2 ust. 1 w wysokości 1 % wartości netto zleconej usługi za 
każde 30 minut opóźnienia, 

2) rozwiązania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2. w wysokości 3% 
całkowitej wartości wynagrodzenia umownego brutto.   

2. ZAMAWIAJĄCY zachowuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 
przypadku, gdy szkoda przekracza wartość zapłaconych kar umownych.  

3. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy 
zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji tej umowy.   

 



§ 6. 
 

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2019 r. z zastrzeżeniem  
§ 1 ust. 5 zdanie 3-cie.  

 
§ 7. 

 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Wszelkie spory Strony będą starały się rozstrzygnąć na drodze polubownej. W 

przypadkach braku porozumienia spór zostanie poddany rozstrzygnięciu sądowi 
właściwemu dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.  

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla WYKONAWCY, dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
 

 
 

 
 
 
 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 4 do umowy Nr ATZ_BK_ATZ_2018_EL_16547_2018 

 

WZÓR 

REJESTR USŁUG 
 

za okres ………………………. 2019 r. 

(miesiąc) 

 

 

Lp 

Marka i typ 

oraz nr 

rejestracyjny 

samochodu  

Data  

zlecenia  

 

Godzina 

zlecenia  

 

Godzina 

wykonania  
Rodzaj usługi  Podpis kierowcy  

1.  

 

     

2.  

 

     

3.  

 

     

4.  

 

     

5.  

 

     

6.  

 

     

7.  

 

     

  

 

RAZEM      

 

 

 

 

……………………. 

WYKONAWCA 

 

 

 

 

 
         


