UMOWA DZ-2501/405/15/…
zawarta ……………11.2015 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:
• dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzwyczajny – Dyrektor
a:
firmą ……… z siedzibą …… REGON ……, NIP ……., działającą w oparciu o wpis do
………….. w ……….. zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
• …………………………….
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie
z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2013 r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:
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§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wycinki drzew na terenie Państwowego
Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach zgodnie z
zaproszeniem do złożenia oferty z dnia 06.11.2015 r. i ofertą Wykonawcy z dn. ………….
stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do 15.12.2015 r.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru podpisany
przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
§ 2.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania
usługi.
Wykonawca oświadcza, że pracownicy, którzy będą wykonywać prace posiadają wszelkie
wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do wykonania niniejszego
zamówienia,
w tym m.in. posiadają ukończone kursy arborystyczne, uprawnienia do obsługi pilarek, a
także posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości oraz że
pracownicy będą wyposażeni w sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za szkody powstałe na
skutek niewłaściwego wykonywania obowiązków.
Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym – ………………………………….
§ 3.
Zamawiający wyznacza ………………… do kontaktów z Wykonawcą w sprawie
realizacji niniejszej umowy.
Odbiór prac potwierdzony zostanie protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli
obydwu stron.
§ 4.
Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi brutto ………….. (słownie
złotych: ………………………..), w tym ………..% VAT.
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Zamawiający dokona zapłaty należności w ciągu 21 dni od otrzymania oryginału faktury
wystawionej po wykonaniu przedmiotu umowy.
W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego w ust. 2, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe za czas opóźnienia.
§ 5.
Wykonawca roboty objęte niniejszą umową wykona bez udziału podwykonawców.
W przypadku konieczności udziału podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest
uzyskać zgodę Zamawiającego.
Podwykonawcy zobowiązani są posiadać wszelkie uprawnienia i kwalifikacje do
wykonania niniejszej umowy.

§ 6.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy o ile Wykonawca wykonuje prace w sposób
sprzeczny
z umową, a w szczególności realizuje prace niedbale, niezgodnie z zaleceniami
Zamawiającego, pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania prac.
2. Jeżeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w umowie, lub w innym
uzgodnionym terminie, ustalonym przez strony, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami
umownymi w wysokości 50 zł. za każdy dzień zwłoki i potrąci należność Wykonawcy
wynikającą z kar umownych z faktury. Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie
terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia prac ani z żadnych innych
zobowiązań umownych.
§ 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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