UMOWA DZ-2501/74/15/………..
zawarta …………….. 2015 roku w Puławach
pomiędzy
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym
w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10-761,
działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z/s w Świdniku pod numerem 0000118357, zwanym
dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
• ……………………………………………………
a:
firmą ……… z siedzibą …… REGON ……, NIP ……., działającą w oparciu o wpis do …………..
w ……….. zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
•

…………………………….

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), na podstawie
wyłączenia określonego w art. 4 pkt 8 tej ustawy.
§ 1.
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zabezpieczenia fizycznego (ochrony)
osób, urządzeń i mienia znajdujących się na terenie imprezy organizowanej przez
Zamawiającego z okazji jubileuszu 70-lecia PIWet-PIB – zgodnie opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

2.

Termin wykonania usługi ustala się na 15.05.2015r., w godzinach od 14.00 do 02.30.

3.

Zamawiający ma prawo wydłużyć czas wykonywania usługi zabezpieczenia fizycznego
(ochrony) poza godzinę 02.30. Stawki godzinowa za pracę jednego pracownika ochrony
wynosi: ………
§ 2.

Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć pracowników ochrony w sprzęt niezbędny do
prawidłowego wykonywania usługi.
§ 3.
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za szkody powstałe na skutek
niewłaściwego wykonywania obowiązków przez jej pracowników do wysokości polisy O.C.
§ 4.
1.

Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi brutto … PLN (słownie złotych:
…………………..), w tym 23% VAT.

2.

Zamawiający dokona zapłaty należności w ciągu 21 dni od otrzymania oryginału faktury
wystawionej p wykonaniu przedmiotu umowy.

3.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego w ust.1, Zamawiający
zapłaci wykonawcy odsetki ustawowe za czas opóźnienia.
§ 5.

1.

Zamawiający ma prawo odwołać imprezę bez ponoszenia kosztów na rzecz Wykonawcy
na 3 dni przed terminem imprezy.

2.

W przypadku odwołania przez Zamawiającego imprezy z powodu zdarzeń losowych i sił
wyższych takich jak np.: kataklizm, żałoba narodowa lub regionalna, gradobicie, huragan
Wykonawca nie będzie występowała z roszczeniem finansowym wobec Zamawiającego.
§ 6.

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zlecić wykonania usług osobie trzeciej.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8.
Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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