Zamawiający – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, przedmiotem których jest:
„sukcesywne świadczenie usług gastronomicznych oraz cateringowych dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przez okres 24 miesięcy od dnia 20 sierpnia 2019 r.”.
Oznaczenie postępowania: DZ-2501/79/19
Załącznik nr 10 do umowy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY LOKALU
Niniejszy dokument stanowi załącznik nr 9 do umowy nr … zawartej w dniu … r., pomiędzy:
1.

Zdającym lokal …………………………………………………………... zwanym w treści umowy
Zamawiającym, a

2.

Obejmującym lokal ………………………………………………………. zwanym w treści umowy
Wykonawcą.
§1

Protokół zdawczo-odbiorczy został sporządzony w dniu ………………….. r. w obecności przedstawicieli:
a)

Wykonawcy: …………………………………………………………..

b) Zamawiającego: ……………………………………………………….
§2
Przedmiotem

przejęcia-odbioru

jest

część

gastronomiczna

Weterynaryjnego

Centrum

Kształcenia

Podyplomowego (WCKP), stanowiąca własność Zamawiającego, zwana dalej „lokalem”, składający się
z pomieszczeń wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 7 do umowy wraz z wyposażeniem
podstawowym, wymienionym w załączniku nr 8 do umowy oraz wyposażeniem drobnym, wymienionym
w załączniku nr 9 do umowy, zwanymi dalej „wyposażeniem”.
§3
1.

Wykonawca oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za zniszczenie lub kradzież dokonaną
w lokalu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad właściwego korzystania lokalu.

2.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu stan wyposażenia, o którym mowa w §2 oraz że nie ma
żadnych zastrzeżeń co do jego stanu i używalności.
§4

Wykonawca kwituje odbiór:
1.

………. komplet kluczy do lokalu,

2.

……………………………………
§5

Stan liczników na dzień przekazania lokalu:
1.

Licznik elektryczny nr ………………………………… stan ………………………….

2.

Licznik gazowy nr …………………………………….. stan ………………………….

3.

Licznik wody z. nr ……………………………………. stan ………………………….
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4.

Licznik wody z. nr ……………………………………. stan …………………………
§6

Wszelkie opłaty licznikowe powstałe od dnia przekazania lokalu do użytku, które nie zostały jeszcze rozliczone
pokryje Zamawiający, zaś opłaty licznikowe powstałe po tym dniu obowiązany jest regulować Wykonawca,
stosownie do postanowień umowy.
§7
Zwrot przedmiotu przejęcia – odbioru w stanie niepogorszonym nastąpi po zakończeniu umowy, najpóźniej w
terminie do 5 dni od zaprzestania działalności, po dokonaniu między stronami ewentualnych rozliczeń
finansowych z tytułu umowy.
§8
Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………………
Data i podpis osoby odpowiedzialnej
ze strony Wykonawcy

……………………………………………………
Data i podp is osoby odpowiedzialnej
ze strony Zamawiającego

