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                                                                           UMOWA- PROJEKT 
 
Zawarta w dniu ……………….roku, w Warszawie 
 
pomiędzy: 
 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP    
z siedzibą Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000846727, o numerze REGON 000035257, oraz o 

numerze identyfikacyjnym NIP 5223185370, reprezentowanym przez: dr hab. inż. Piotra Szynkarczyka 

- Dyrektora. 

zwaną dalej „ZLECENIODAWCĄ”,  

 
a 
 
………………………………………………….., zwanym dalej „ZLECENIOBIORCĄ”, reprezentowanym przez 
…………………………….. 

 
Na zabudowę i demontaż stosika na targach MSPO 2022 
 
 
Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego 
niepodlegającego przepisom ustawy Pzp. 
 

§1 
Przedmiot umowy 

 
1. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się wykonać dla ZLECENIODAWCY zabudowę wystawienniczą  

o powierzchni całkowitej 63 m2 na targach MSPO 2022 odbywających się w Kielcach w 
dniach 6-9.09.2022 oraz oddać je do używania Zleceniodawcy  

2. Wszystkie elementy zabudowy oraz wyposażenia stoisk dostarczone przez ZLECENIOBIORCĘ 
pozostają jego własnością. 

3. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do uiszczenia wszystkich opłat targowych, takich jak: prąd, 
woda, opłata eksploatacyjna, sprzątanie. 

4. Stoisko zostanie wykonane zgodnie z opisem stoiska i grafiką stoiska z przedstawioną przez 

Zleceniobiorcę w ofercie która stanowi załączniki nr 1 do niniejszej umowy  

 
 

 
§ 2 

Obowiązki Zleceniobiorcy 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 oraz w 

terminie wskazanym w niniejszej Umowie. 



2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy wykonaniu przedmiotu 

zamówieniu określonego w § 1. 

3. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania stoiska, spisanego w 

obecności przedstawicieli ZLECENIODAWCY i ZLECENIOBIORCY. 

4. ZLECENIOBIORCA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania siły 

wyższej, a także na skutek przerwy w dostawie prądu, gazu, wody oraz kradzieży, które powstały w 

okresie 06-09.09.2022r. 

5. W przypadku wykonywania jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy przez podwykonawców, 

ZLECENIOBIORCA odpowiada za działania i zaniechania takich podwykonawców jak za własne 

działania i zaniechania.  

6. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się używać stoiska zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7. ZLECENIODAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy, w elementach 

zabudowy i wyposażenia stoiska, w okresie od dnia odbioru do dnia zwrotu stoiska. 

8. Szkody w rozumieniu niniejszej umowy nie stanowi pogorszenie elementów zabudowy i wyposażenia 

stoisk, powstałe w wyniku normalnego używania.  

 

§ 3 

 
Termin realizacji umowy 

 
1. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się przekazać ZLECENIODAWCY gotową zabudowę wraz z 

wyposażeniem w nieprzekraczalnym terminie, tj. do dnia 05.09.2022 r. do godziny 14.00  
2. ZLECENIOBIORCA zdemontuje stoisko niezwłocznie po zakończeniu targów w terminie 

wskazanym przez organizatora targów. Ewentualne koszty wynikłe z opóźnienia przy 
demontażu stoiska pokryje ZLECENIOBIORCA. 

 
§ 4 

Wartość przedmiotu Umowy 

1. ZLECENIOBIORCA za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1 otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości: ………………………zł netto (słownie ………………… złotych netto) + 
23% podatku VAT, co łącznie stanowi kwotę ………………. brutto (słownie: …………………….. 
złotych brutto) 

 
§ 5 

 
Zasady i terminy płatności 

 
1. Wynagrodzenie wskazane w § 4 zostanie wypłacone ZLECENIOBIORCY na podstawie 

prawidłowo wystawionych i przesłanych do ZLECENIODAWCY faktur: zaliczkowej i 

końcowej.  

2. Podstawą do wystawienia faktury zaliczkowej jest podpisanie niniejszej umowy. 



3. Podstawią do wystawienia faktury końcowej jest  zatwierdzenie przez ZLECENIODAWCĘ 

protokołu odbioru końcowego. 

4. Wynagrodzenie należne ZLECENIOBIORCY zostanie wpłacone przez ZLECENIODAWCĘ na 
rachunek bankowy wskazany przez ZLECENIOBIORCĘ na ww. fakturach w następujący 
sposób: 

A. równowartość 30 % wartości brutto wskazanej w §4  tj.  ………………….   zł netto 

(słownie: …………………… złotych netto) + 23% podatku VAT, co łącznie stanowi 

kwotę ………………… zł brutto (słownie: ……………………….złote brutto).  w terminie 

14 dni od otrzymania przez ZLECENIODAWCĘ prawidłowej faktury zaliczkowej 

wystawionej przez ZLECENIOBIORCĘ po podpisaniu niniejszej umowy, 

B.  w równowartości 70% wartości brutto wskazanej w §4  tj …………………….    zł 

netto (słownie:  ………………………..złotych netto) + 23% podatku VAT, co łącznie 

stanowi kwotę…………………. zł (słownie:  ………………………….złotych brutto ) w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ZLECENIODAWCĘ prawidłowo 

wystawionej faktury końcowej po zatwierdzeniu przez ZLECENIODAWCĘ 

protokołu odbioru końcowego z zastrzeżeniem § 7 ust. 2. 

 
 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie ZLECENIODAWCY, po 

wypłaceniu przez ZLECENIODAWCĘ na rachunek ZLECENIOBIORCY wynagrodzenia wskazanego w § 5 

ust. 4 ppkt. a), przedmiotowe wynagrodzenie nie podlega zwrotowi. 

2. ZLECENIODAWCA ma prawo do potrącenia z wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 4 ppkt. b), kar 

umownych w wysokości: 

a) 5% wartości umowy wskazanej w § 5 za każdy dzień opóźnienia (dni kalendarzowe) w wykonaniu 

przedmiotu umowy od terminu realizacji umowy wskazanego w § 3 

b) 1% wartości umowy wskazanej w § 5 za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych przy 

odbiorze usługi, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) 50% wartości umowy wskazanej w § 5 w przypadku opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy na 

dzień 5.09.2022.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZLECENIOBIORCĘ zapłaci on karę umowną w wysokości 

50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wskazana kara umowna nie wyklucza 

możliwości dochodzenia roszczeń przez ZLECENIODAWCĘ na zasadach ogólnych.  

 
 

 



 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony będą się starały 

rozstrzygnąć na drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia poddają się pod 
rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
 
 
 

  ZLECENIOBIORCA                  ZLECENIODAWCA 


