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Załącznik nr 3 
 

UMOWA   WZÓR 

 

zawarta w dniu ………….r. pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz -Przemysłowym Instytutem Maszyn 

Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, wpisanym do KRS pod numerem 0000853495, zwanym 

dalej Zamawiającym i reprezentowanym przez: 

- dr inż. Julię Gościańską - Łowińską – Dyrektora 
- mgr Dagmarę Milewską – Głównego Księgowego 
a  

……………….., wpisanym do …….. pod numerem ………. zwanym dalej Wykonawcą i reprezentowanym 

przez: 

- …………………….. 

 

przedmiotem umowy jest:   

„Całodobowa ochrona obiektów i mienia Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowego 

Instytutu Maszyn Rolniczych oraz innych podmiotów, działających na terenie Instytutu z 

grupą interwencyjną, wraz z obsługą portierni nr 1 i 2, centrali telefonicznej, monitorów 

telewizji przemysłowej, prowadzenia recepcji pokoi gościnnych” 

       §1 

W/w usługa została dokładnie opisana w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego integralną 

cześć Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

 

§2 

Wykonawca  oświadcza, że wykona zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) 

oraz niniejszą umową a także zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością w celu zapewnienia 

wysokiego standardu wykonywania usług. 

       §3 

Termin realizacji zamówienia: 01.04.2021 do 31.12.2021 
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§4 

1. Strony ustalają cenę – stawkę roboczogodziny za wykonywanie usług objętych umową na kwotę  

……………………………………..PLN netto 

2. Wynagrodzenie netto za wykonywanie usług, obliczane będzie za okresy miesięczne jako iloczyn 

stawki godzinowej i ilości godzin faktycznego świadczenia usług w danym miesiącu, po zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego protokołu z oceny świadczenia usług 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2, ulega zwiększeniu o należny podatek VAT. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku zmiany: stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia  za pracę, zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

 

§5 

1. Termin rozpoczęcia świadczenia usług strony ustalają na dzień 01.04.2021 a termin zakończenia na 

dzień 31.12.2021 roku 

 

§6 

1. Wykonawca na bieżąco, niezwłocznie będzie informował Zamawiającego o wszelkich próbach 

naruszenia mienia, jak również możliwościach zapobiegania takim zdarzeniom. Wykonawca podejmie 

w takich sytuacjach niezbędne działania zmierzające do zabezpieczenia miejsc naruszeń oraz 

zawiadomi odpowiednie organy.  

2. Wykonawca na każdy koniec miesiąca sporządzi protokół z zakresu wykonywania usług, obejmujący 

notatki z wewnętrznych kontroli wykonywanych przez Wykonawcę oraz wykrytych zdarzeniach. 

 

§7 

1. Umowa może zostać rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ciężkiego naruszenia 

przez Wykonawcę istotnych jej postanowień, lub na skutek rażącego niedbalstwa w trakcie 

świadczenia usług. 

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

3. Zmiany umowy mogą zostać dokonywane tylko w formie pisemnej za zgoda wszystkich stron. 
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§8 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§9 

Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle realizacji umowy, podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§10 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

  WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

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

 Dyrektor Instytutu 

          

  

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

         Główny Księgowy   
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