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U M O W A  
 
Zawarta w dniu  Warszawie pomiędzy: 
Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202,  
02-486 Warszawa zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 
1. dra inż. Jana Jabłkowskiego – Dyrektora 
2. dra inż. Jacka Frontczaka – Z-cę Dyrektora ds. Handlowych i Administracyjnych 
a  firmą  
 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
1.  
na usługę: 
 
 OBSŁUGA SPEDYCYJNO-CELNA TARGÓW MIĘDZYNARODOWYCH W 2013 
ROKU, 
dla Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP 
  
 
Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania nr KZP/01/2013 o udzielenie 
Zamówienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

§.1 
 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę: 

OBSŁUGA SPEDYCYJNO-CELNA TARGÓW MIĘDZYNARODOWYCH, dla 

Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w zakresie określonym w pkt 3 SIWZ 

zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w swojej ofercie z dnia ……..oraz oświadcza, że 

spełniają one wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

KZP/01/2013 pkt.3  

 
 

 §.2 

Zamawiający złoży zamówienie szczegółowe zawierające specyfikację (rodzaj i ilość 

eksponatów) co najmniej 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia imprezy targowej lub 

odpowiednio wcześniej, o ile będzie to wymagane przez organizatora targów i spedytora 

targowego. 

 Czas wykonania usługi (patrz punkt Zakres prac objętych zamówieniem SIWZ) wiąże się z 

dostarczeniem eksponatów na imprezę targową: 

- przed rozpoczęciem imprezy targowej: co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem 

imprezy targowej (chyba, że organizator targów wymagać będzie dłuższego terminu), 
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- po zakończeniu imprezy targowej: w dniu zakończenia imprezy (po oficjalnym 

zakończeniu imprezy targowej) lub co najwyżej 1 dzień po jej zakończeniu (chyba, że 

impreza targowa połączona będzie z zaplanowanymi pokazami, które odbędą się 

bezpośrednio po niej, wtedy Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie odbioru 

eksponatów co najmniej na 2 dni wcześniej). 

 
 
Targi na które mają być dostarczone eksponaty, wraz z terminem 

1. IDEX, Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie (17-21 lutego 2013), 
  

2. DEFENCE & SECURITY, Bangkok, Tajlandia (7-10 listopada 2013) 
 
 
 
 

§ 3 
: 
 
Część I . IDEX ……………. (słownie:……………………………………) 
Część II DEFENCE AND SECURITY ………………… (słownie: ………………………) 
 
2. Cena usługi jest zgodna z ofertą Wykonawcy z dnia......: 
 
 
3. Wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w p. 3. SIWZ. 
 
 
 
 

 § 4.  
 

 
 Płatność z tytułu wykonania usługi określonej w §. 1 będzie realizowana przelewem na konto 
Wykonawcy,  po podpisaniu przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę za zrealizowanie zamówienia (imprezy targowej), w terminie 21 dni od daty 
podpisania faktury przez Zamawiającego. 
 

 § 5. 
 
1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu wykonania zamówienia  Zamawiający będzie 
miał prawo żądać kary umownej w wysokości 50 % wartości tego zamówienia dla 
poszczególnej imprezy targowej. 
 
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 000 PLN. 
 
3. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie,  
Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki. 
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4. W sprawach, które nie będą uregulowane umową zawartą pomiędzy stronami, zastosowane 
zostaną przepisy KODEKSU CYWILNEGO. 
 
5. Wszystkie spory między stronami (wynikłe z wykonania umowy), których nie da się 
rozwiązać polubownie rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy 
 

 § 6 
Strony ustalają swoich przedstawicieli do kontaktów roboczych: 
Zamawiający: Anna Łacic tel. 22 8740 343 
Wykonawca :  
 

§7 
Oferta Wykonawcy z dnia ……..r. oraz SIWZ KZP/01/2013 stanowi załącznik do umowy i 
jest jej integralną częścią. 
 

 § 8 
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 
 

 § 9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
Załącznik: 

1. Oferta z dnia …….r. na wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia KZP/01/2013 

2. SIWZ KZP/01/2013 
 
 
 
Przedstawiciele stron: 
 
Zamawiający:                                                            Wykonawca: 
 
 
 
1.  
 
 
 
 
Warszawa, dnia  


