Załącznik nr 3
znak sprawy: DZ-2501/220/16

UMOWA DZ-2501/220/16/…
zawarta ………...2016 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, profesor nadzwyczajny – Dyrektor
a:
firmą ……………… z siedzibą przy ul. ……………. REGON …………, NIP/PESEL ………………,
działającą w oparciu o wpis do ………………… prowadzonego przez ……………………
w ……… pod numerem ……………, zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną
przez:
…………………………….…. – ……………….
W wyniku postępowania nr DZ-2501/220/16 przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej
treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi cateringowej dla uczestników pikniku
rodzinnego organizowanego prze PIWet-PIB w Puławach zgodnie ze szczegółowymi założeniami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy
oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………….. stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
2. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
usługi określonej w ust. 1.
3. Planowana liczba uczestników pikniku rodzinnego to 160 osób. Liczba ta może ulec zmianie.
Liczba uczestników zostanie podana Wykonawcy 7 dni przed terminem realizacji usługi.
Dopuszcza się zmianę liczby uczestników maksymalnie o +/- 10%. Zmiana liczby uczestników
pikniku rodzinnego nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
4. Ostateczna liczba uczestników pikniku zostanie podana (telefonicznie lub e-mailowo) na 3 dni
przed terminem realizacji usługi.
5. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności
niezbędne do właściwej realizacji umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
6. Wykonawca zapewni niezbędny personel, materiały i narzędzia do właściwego i terminowego
wykonania umowy.
TERMIN WYKONANIA UMOWY / WARUNKI USŁUGI
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 na
podstawie niniejszej umowy.
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2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 umowy w dniu
02.09.2016 r. na terenie PIWet-PIB w Puławach w godzinach od 15.30 do 19.00, a Zamawiający
zobowiązany jest usługę odebrać i zapłacić cenę określoną w § 3.
3. Odbiór usługi dokonany będzie w dniu wykonania usługi i potwierdzony protokołem odbioru
podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron.
4. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy jest kompleksowa organizacja i realizacja przedmiotu
umowy określonego w §1 ust. 1 umowy.
5. W razie stwierdzenia uchybień podczas realizacji przedmiotu umowy, tj. braków ilościowych i/lub
jakościowych świadczonej usługi, w szczególności w zakresie świeżości produktów, osoby
uprawnione do merytorycznej współpracy i koordynacji realizacji umowy odnotują ten fakt w
protokole odbioru ilościowo-jakościowego usługi, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.
6. Nieprawidłowości odnotowane w protokole odbioru ilościowo-jakościowego usługi zostaną przez
Wykonawcę usunięte niezwłocznie, w czasie pozwalającym na pełną i terminową realizację
przedmiotu umowy.
7. Protokół odbioru ilościowo-jakościowego usługi, potwierdzony przez przedstawicieli obu stron,
stanowić będzie ze strony Zamawiającego dowód roszczeń z tytułu niewłaściwie świadczonej
usługi.
8. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest:
………………………………………..……
9. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest:
………………………………………..……
10. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia i kwalifikacje do realizacji przedmiotu
umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie z zachowaniem zasad należytej staranności
i profesjonalizmu wynikających z zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy i obowiązującym prawem.
12. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usług wynikających z umowy innym podmiotom lub
innej osobie fizycznej lub prawnej bez zgody Zamawiającego, wyłączając zakres zamówienia
wymieniony w pkt. 5 w ofercie Wykonawcy z dnia ………….. stanowiącej załącznik nr 2
do niniejszej umowy. Wykonawca może powierzyć wykonanie zadań innym osobom fizycznym
i prawnym niż wymienione w ofercie, w sytuacji zaistnienia zdarzenia losowego, którego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
13. Wykonawca zobligowany jest do uwzględniania uwag Zamawiającego i dokonywania
odpowiednich modyfikacji w celu prawidłowej realizacji umowy.
14. Do obowiązków Zamawiającego należy ustalenie ostatecznej liczby uczestników pikniku
rodzinnego i poinformowanie o tym wykonawcy w terminie wskazanym w § 1 ust. 4 umowy.
WYNAGRODZENIE
§ 3.
1. Strony uzgadniają, iż wartość łącznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy będzie stanowić suma:
a) za wyżywienie: iloczyn ostatecznej liczby uczestników pikniku rodzinnego podanej
wykonawcy w terminie wskazanym w § 1 ust. 4 umowy i jednostkowej ceny brutto za jednego
uczestnika pikniku rodzinnego wymienionej w ofercie Wykonawcy z dnia …….………. w
pkt. 4 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
b) za wyposażenie: wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości kwoty stanowiącej cenę brutto za
wyposażenie pikniku wymienionej w ofercie Wykonawcy z dnia …….………. w pkt. 4
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
3. Zapłata należności nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury
VAT, wystawianej po odbiorze usługi przez Zamawiającego.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby
upoważnionej do ich odbioru.
5. Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 21 dni od dnia otrzymania oryginału faktury VAT.
6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminie określonym w ust.
5 Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§ 4.
1. Wykonawca bierze odpowiedzialność za prawidłowe, kompletne i terminowe wykonanie usługi
objętej niniejszą umową.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i estetykę podawanych posiłków oraz
zgodność z obowiązującymi normami zbiorowego żywienia i wymogami sanitarnoepidemiologicznymi. Posiłki będą podawane w formie bufetu szwedzkiego. Wykonawca zapewni
taką liczbę stanowisk dla każdego rodzaju potrawy i napojów, która umożliwi sprawną obsługę
uczestników pikniku rodzinnego.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz
dopełnieni wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu powstałe podczas realizacji
umowy, chyba że szkoda powstała wskutek siły wyższej.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przez prawo zezwolenia na prowadzenie
działalności będącej przedmiotem umowy oraz profesjonalnie zajmuje się świadczeniem prac
będących przedmiotem umowy, w tym posiada wiedzę, doświadczenie, niezbędne atesty
umożliwiające realizację przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 niniejszej umowy.
KARY UMOWNE
§ 5.
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień
niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane
w przypadkach i wysokości określonych w § 5 niniejszej umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 3 % łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy,
wyliczonego zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
karę umowną w wysokości 3 % łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy,
wyliczonego zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z wyłączeniem sytuacji opisanej w § 5 pkt. 5.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła warunki umowy
w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty.
5. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub zmianę
terminu organizacji pikniku rodzinnego na 3 dni przed jego terminem w przypadku gdy prognoza
pogody przewiduje ciągłe opady deszczu, burze lub niską temperaturę niesprzyjającą do realizacji
programu artystycznego dla dzieci bądź wskutek działania siły wyższej. Wykonawcy nie
przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być, pod rygorem nieważności, złożone
na piśmie.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6.
1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych, jeżeli są one spowodowane czynnikami o charakterze „siły wyższej”. Okoliczności
takie winny być przedstawione na piśmie.
3. Sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 7.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny.
§ 9.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Strona 4 z 4

