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Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego Nr PIWi.21.3.2022 

 

 

UMOWA  

 

Zawarta w dniu ...........................  w Ziemnicach 

Pomiędzy 

 

Inspekcją Weterynaryjną 

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Legnicy  

z/s Ziemnice, ul. Legnicka 12, 59-220 Legnica 

NIP 691-20-30-933 

reprezentowaną przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy – Barbarę Małecką-Salwach 

zwanym dalej Zamawiającym,  

 

a 

 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

........................................ 

NIP .................................. 

Reprezentowanym przez 

......................................... 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

            Na podstawie dokonanego przez Zleceniodawcę wyboru oferty Wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak sprawy: PIWi.21.3.2022 strony zawierają 

umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu części linii elektroenergetycznej 

napowietrznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach przy 

ul. Legnickiej 12 zgodnie z przedmiarami robót. 

 

§ 2 

1. Wykonawca rozpocznie wykonanie usługi w dniu .............................. r., a zakończy je nie 

później niż w dniu ………………………. r. Wykonanie usługi potwierdzone zostanie ich 

końcowym odbiorem, z którego spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane 

w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad 

stwierdzonych przy odbiorze, których dokończenie czy też usunięcie nie będzie miało wpływu 

na możliwość użytkowania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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2.1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w §4 ust. 1, 

2.2 za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. l, za każdy dzień opóźnienia, 

2.3 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym prac 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. l, za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad. 

  

§ 3 

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie ww. prac kwotę brutto ......................... 

zł (słownie: ............................................................../100).  

Cena obejmuje całokształt kosztów związanych z realizacją umowy, w tym materiały 

potrzebne do wykonania prac. 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy realizacji przedmiotu umowy 

wszystkich warunków i wymogów wynikających z dokumentacji. Wszystkie prace muszą być 

wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą techniczną oraz 

doświadczeniem Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych usług oraz za zgodność 

realizacji z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, 

terminowość oraz bezpieczeństwo prac, które będzie wykonywał sam bądź przy pomocy 

podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zleceniodawcy na piśmie wykaz 

ewentualnych podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części 

zamówienia, przed rozpoczęciem prac przez tych podwykonawców.  

 

§ 5 

Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego wykonania usługi w ciągu 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za 

dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

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

Zamawiający      Wykonawca 

 


