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0 1 8 6 9 6

nr kolejny

pomiędzy Politechniką Gdańską –

0

1

0

rok

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
nazwa jednostki organizacyjnej

reprezentowaną przez .Dziekana Wydział dr hab. inż. Ireneusza Kreję,
zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą,
a Panem/Panią:..................................................................
zatrudnionym w . ...................................................
numer ewidencyjny pracownika, PESEL – pozostałe osoby

na stanowisku.........................................................................................
zamieszkałym: ......................................................
zwanym Zleceniobiorcą została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługi polegającej na:
Wykonywanie badań jakości odcieków oraz pomiarów szybkości procesów biochemicznych
przebiegających w reaktorze pilotowym SBR. Okresowa kontroli prawidłowości funkcjonowania instalacji
pilotowych (reaktor SBR i JHB). Kalibracja sond zainstalowanych w instalacji pilotowej. Przygotowanie
danych niezbędnych do przeprowadzenia symulacji komputerowych
§2
1. Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności w terminie
od 1 5 . 1 1 . 2 0 1 0
dzień

m-c

do 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2

rok

dzień

m-c

rok

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie osobiście bez powierzania zadań wymienionych w § 1
osobom trzecim.
3. Zleceniobiorca będzie wykonywał zlecenie w siedzibie Zleceniodawcy */ w innym miejscu wymienić
oczyszczalnia ścieków „Gdańsk-Wschód”
4. Zleceniodawca zapewni do wykonania zlecenia:
..............................................................................................................................................................................
5. Zleceniodawca w stosunku do osób trzecich ponosi odpowiedzialność za działania Zleceniobiorcy
podejmowane w ramach niniejszej umowy jak za działania własne.

§3
1. Za wykonanie zlecenia określonego w § 1 Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie
21.000,00
w wysokości
słownie złotych brutto: dwadzieścia jeden tysięcy zł 00/100.
Wypłata wynagrodzenia Zleceniobiorcy nastąpi po przyjęciu każdego etapu prac przez
Zamawiającego protokołem zdawczo - odbiorczym*) / w całości po wykonaniu zlecenia. *)
Ustalono 4 etapy realizacji prac:
etap 1 – do 30.11.2010, na kwotę brutto 4.000,00 zł
etap 2 – do 30.08.2011, na kwotę brutto 6.000,00 zł
etap 3 – do 30.11.2011, na kwotę brutto 8.000,00 zł
etap 4 – do 30.09.2012, na kwotę brutto 3.000,00 zł

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku na jego
bankowy rachunek nr
w terminie 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia rachunku w siedzibie Zleceniodawcy.
3. Niezależnie od zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.1 Zleceniodawca zobowiązuje się do
zwrotu

na

zasadach

ogólnych

kosztów

związanych

z .................................................................. ........................................................................................................
......................................................................
§4
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
innych obowiązujących aktów prawnych.
2. Do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają się
orzecznictwu właściwych rzeczowo sądów w Gdańsku.
3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej umawiających
się stron.
§5
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
*) niepotrzebne skreślić
Akceptacja finansowa
...............................................................
. podpis dysponenta środków finansowych

........................................................
podpis Zleceniodawcy

............................................................
podpis Zleceniobiorcy

