UMOWA DZ-2501/184/18
Zawarta w dniu ……………………. 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 siedzibą
w Świdniku, pod numerem 0000118357, zwanym dalej w treści niniejszej umowy „ZLECENIODAWCĄ”,
reprezentowanym przez:


Pana dr hab. Krzysztofa Niemczuka, prof. nadzwyczajnego – Dyrektora

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 z pominięciem przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i § 8 punkt D) Regulaminu
udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 euro oraz zamówień
z dziedziny nauki), została zawarta umowa następującej treści:
§1
1.

ZLECENIODAWCA powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji wykonanie okresowych
pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych w budynkach: Weterynaryjnego Centrum Kształcenia
Podyplomowego/ WCKP/, Wielofunkcyjnego/MFB/- sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej oraz
pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli, należących do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –
Państwowego Instytutu Badawczego, położonych w Puławach, przy Al. Partyzantów 57.

2.

Usługa będzie zrealizowana na zasadach i warunkach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty z dnia
12.07.2018r., oraz ofercie Wykonawcy z dnia __.__.2018r.

3.

Usługa zostanie zrealizowana w sierpniu 2018 r.
§2

1.

WYKONAWCA zobowiązuje się do dokonania pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych, w tym
sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiarów rezystancji izolacji przewodów i kabli,
w siedzibie Zamawiającego, w budynkach określonych w §1 ust. 1 umowy.

2.

WYKONAWCA w ramach realizacji umowy:
a)

zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne w rozmiarach koniecznych do realizacji umowy,

b) będzie strzegł własnego mienia znajdującego się na terenie wykonywanych prac,
c)
3.

zapewni bezpieczne warunki realizacji pomiarów, określone przepisami BHP i PPOŻ.,

WYKONAWCA oświadcza, że wszystkie osoby, biorące udział w realizacji zamówienia posiadają
odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia oraz uprawnienia wskazane przez ZLECENIODAWCĘ
w załączniku nr 1 do umowy, tj. min. 1 osoba, wykonująca ochronne pomiary elektryczne, posiadająca
świadectwo kwalifikacyjne E z uprawnieniami do wykonywania pomiarów oraz min. 1 osoba sprawdzająca
i podpisująca protokoły z pomiarów, posiadająca świadectwo kwalifikacyjne D z uprawnieniami do
wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych w pełnym zakresie. WYKONAWCA jest
obowiązany odsunąć od wykonywania prac każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego
powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

4.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie świadczenia usług wynikające z
jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników.

5.

WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji umowy własnymi siłami, przy użyciu własnych środków,
w oparciu o własny sprzęt i materiał.

6.

WYKONAWCA oświadcza, że urządzenia pomiarowe, przy użyciu których WYKONAWCA zrealizuje
usługę, posiadają wymagane certyfikaty i aktualną legalizację. WYKONAWCA dostarczy
ZLECENIODAWCY kserokopie dokumentów certyfikacyjnych i legalizacyjnych urządzeń pomiarowych na
wezwanie ZLECENIODAWCY w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wezwania.

7.

WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ustalonym
ze ZLECENIODAWCĄ. Pomiary będą wykonywane we wskazanych budynkach w dni powszednie,
w godz. 15-20 oraz w dni wolne od pracy, soboty i niedziele, w godz. 8-18.

8.

W przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności, wydłużających czas realizacji zamówienia lub uniemożliwiających
realizację zamówienia w ustalonym wcześniej terminie, w szczególności braku możliwości wyłączenia
zasilania w danym segmencie, ze względu na trwające pilne analizy z użyciem aparatury laboratoryjnej,
działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług, WYKONAWCA jest
zobowiązany przystąpić do realizacji zamówienia niezwłocznie po ustaniu trudności, w terminie ustalonym
ze ZLECENIODAWCĄ.

9.

WYKONAWCA zobowiązuje się do sporządzenia protokołów z przeprowadzonych pomiarów w liczbie 2
egzemplarzy dla każdego budynku i każdego rodzaju pomiaru. Protokoły muszą zostać sporządzone zgodnie
z załącznikiem nr 1 do umowy oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej, przeprowadzającej pomiary.
WYKONAWCA przekaże ZLECENIODAWCY
protokoły z przeprowadzonych pomiarów
w terminie do 14 dni od daty zakończenia pomiarów w każdym z budynków, określonych w § 1 ust. 1 umowy.

10. WYKONAWCA sporządzi protokół odbioru końcowego usługi oraz przekaże go WYKONAWCY w
terminie do 14 dni od daty zakończenia realizacji usługi. Protokół odbioru końcowego usługi podpisują obie
strony umowy.
§3
1.

ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do współpracy z WYKONAWCĄ w celu realizacji przedmiotu
umowy, w szczególności do:
ustalenia WYKONAWCĄ terminu realizacji pomiarów,

a)

b) zapewnienia WYKONAWCY dostępu do budynków, w których mają zostać wykonane pomiary,
informowania WYKONAWCY o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających przystąpienie do
realizacji zamówienia w ustalonym uprzednio terminie, o których mowa w § 2 ust. 8 oraz ustalenia
z WYKONAWCĄ nowego terminu realizacji pomiarów,

c)

d) przyjęcia protokołów z przeprowadzonych pomiarów oraz przyjęcia i podpisania protokołu odbioru
końcowego usługi. W przypadku pojawienia się uwag do treści protokołów, określonych w § 2 ust.
9 i 10, ZLECENIODAWCA wzywa Wykonawcę do udzielenia wyjaśnień lub poprawienia
protokołów w zakresie wskazanym przez ZLECENIODAWCĘ, określając dodatkowy termin
przekazania wyjaśnień lub poprawionego protokołu.
§4
1.

Osobami uprawnionymi do kontaktów w związku z realizacją Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:


Pan Zbigniew Lisek – tel.
zbigniew.lisek@piwet.pulawy.pl,

2) ze strony Wykonawcy:

81

889

3134,

kom.

661 551 110,

e-mail:


2.

…………………………………………………………………………………………………….

Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1, są upoważnione przez Strony do dokonywania
czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
§5

1.

ZLECENIODAWCA zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY wynagrodzenie za wykonanie usługi, w
kwocie 00,00 zł netto (słownie złotych: , 0/00gr), tj. 00,00 zł brutto (słownie złotych:, 0/00gr), w tym 23%
VAT, zgodnie z ofertą WYKONAWCY stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

2.

ZLECENIODAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do
wystawiania faktury VAT bez podpisu osoby reprezentującej ZLECENIODAWCĘ.

3.

Płatność nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku ZLECENIODAWCY na rachunek bankowy
WYKONAWCY umieszczony na fakturze, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury. Podstawą
wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ jest protokół odbioru końcowego usługi podpisany przez obie
strony umowy.

4.

Za nieterminowe regulowanie zobowiązań WYKONAWCA ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§6

1.

WYKONAWCA zapłaci ZLECENIODAWCY kary umowne:
a)

za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia, z
zastrzeżeniem § 2 ust. 8 umowy,

b) za odstąpienie od umowy przez ZLECENIODAWCĘ z przyczyn zależnych od WYKONAWCY –
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy.
2.

ZLECENIODAWCA zapłaci WYKONAWCY kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez
WYKONAWCĘ z przyczyn zależnych od ZLECENIODAWCY – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
określonego w § 5 ust. 1 umowy.

3.

Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 płatne są w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty.

4.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości powstałej szkody,
w przypadku gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody w pełnej wysokości .
§7

1.

ZLECENIODAWCY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
a)

wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

b) zostanie wszczęte postępowanie zmierzające w kierunku ogłoszenia upadłości lub likwidacji
WYKONAWCY. Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach;
c)

WYKONAWCA nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania ZLECENIODAWCY, złożonego na piśmie, w terminie 14 dni od
daty wezwania;

d) WYKONAWCA z własnej winy przerwał realizację umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni;
e)
2.

WYKONAWCA w sposób nienależyty wykonuje obowiązki, wynikające z niniejszej umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zawierające uzasadnienie, należy złożyć drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§8

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku
porozumienia, spory będzie rozpatrywać sąd właściwy miejscowo dla ZLECENIODAWCY.
2. Dla spraw nieuregulowany w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane tylko za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod
rygorem nieważności.
§10
1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
2. Integralną częścią niniejszej umowy są: Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 12.07.2018, stanowiące
załącznik nr 1 oraz oferta Wykonawcy z dnia 00.00.2018r., stanowiąca załącznik nr 2.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

