UMOWA NR DZ-2501/210/19/….
Zawarta w dniu ………..2019 r . w pomiędzy:
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w
Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy działającym w oparciu o wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Lublinie pod numerem
0000118357, posiadającym NIP 716-00-10-761, REGON 000080252,
reprezentowanym przez :
 Dr hab. Krzysztof Niemczuk, profesor nadzwyczajny- dyrektor
Zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym”
a
……………………………., działający w oparciu o wpis do KRS pod numerem………….,
posiadającym NIP …………………., REGON ………………………… , reprezentowanym
przez:


…………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające
na uprzątnięciu i wywozie liści wraz drobnymi gałęziami na terenie o powierzchni 3 ha ,
usytuowanych na terenie oddziału Państwowego
Instytutu WeterynaryjnegoPaństwowego Instytutu Badawczego w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 35, w okresie
październik - grudzień 2019 roku.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że prace będą wykonywane z najwyższą starannością,
w sposób fachowy i terminowy.
2. Wykonawca w celu poprawnego wykonania prac jest zobowiązany dysponować
odpowiednim sprzętem ręcznym i mechanicznym.
3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczynania prac przy użyciu sprzętu
zmechanizowanego nie wcześniej niż o godz. 07:00.
4. Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzonych prac
oraz pełne zabezpieczenie warunków BHP przy wykonywaniu usług objętych umową.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku
do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu
umowy.
§3
1. Umowa obowiązuje od dnia …………2019 r do dnia 31.12.2019 r.
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie, jedynie w drodze porozumienia stron.
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§4
1. Za wykonanie prac określonych w §1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie:
………………zł brutto
2. Fakturę należy wystawić na: Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi nastąpi w terminie do 21 dni od daty
zarejestrowania przez Zamawiającego wpływu faktury.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek
ustawowych.
§5
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że prace zostały wykonane
z nienależytą starannością, wezwie on Wykonawcę do ich wykonania, wskazując nowy
termin.
2. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego przez Zamawiającego, o którym mowa
w ust.1, Zamawiający może zlecić wykonanie prac innemu podmiotowi, a poniesionymi
z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę.
3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac, objętych niniejszą umową, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ,
określonego w §4 ust.2 niniejszej umowy.
4. Za każdy dzień opóźnienia w terminie wykonania prac, objętych niniejszą umową, lub
usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 2 niniejszej
umowy.
§6
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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