Załącznik nr 5
DG-2501/9333/1200/11

UMOWA DG-2501/ 9333/ /11
Zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy:
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w
Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, działającym w oparciu o wpis do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Lublinie pod numerem
0000118357, posiadającym NIP 716-00-10-761, REGON 000080252 w imieniu którego
działają:
• ……………………………………………
Zwany dalej Zamawiającym,
a:
………………………………………………………………………………
•
zwany dalej Wykonawcą.
W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr
DG-2501/9333/1200/11 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655) została zawarta umowa następującej
treści:
§1

1. Mocą niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz
Zamawiającego usługi obejmującej przegląd okresowego i pomiaru rozkładu temperatur
w urządzeniach chłodniczych , zgodnie z zał. nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi określonej w ust. 1 w miesiącach
podanych przez zamawiającego w zał. nr 1. Podstawą wykonania usługi będzie pisemne
zgłoszenie zamawiającego przesłane faxem. Obowiązkiem wykonawcy będzie uzgodnienie
dokładnego terminu wykonania usługi z Sekcją Remontową Działu Technicznego jednak nie
później niŜ w terminie 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia. Osoba uprawniona do
udzielania informacji w sprawach zw. z usługą jest Marek Basaj , tel. 0 81 889 31 06.
3. Po wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia protokołu
potwierdzającego wykonana usługę oraz świadectwa sprawdzenia lub wzorcowania.
4. Za termin wykonania warunków umowy uwaŜany będzie dzień wykonania usługi i jej
protokolarnego przyjęcia określonego w § 2 umowy.
§2

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi w siedzibie Zamawiającego.
2. Ilościowy i jakościowy odbiór wykonanej usługi, będącej przedmiotem umowy, będzie
dokonywany przez przedstawiciela Zamawiającego komisyjnie i protokolarnie z udziałem
Wykonawcy lub jego przedstawiciela.
§3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za wykonanie usługi zgodnie z
ceną podana w ofercie na podstawie jednostkowych cen podanych w formularzu cenowym
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Zapłata naleŜności za wykonaną usługę przeglądu i walidacji wirówek przez Wykonawcę
za usługi wykonane w danym miesiącu nastąpi na podstawie faktury i protokołu, o którym
mowa w § 2 ust. 2

3. Płatność nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze, w terminie do 21 dni od daty otrzymania
faktury wystawionej zgodnie z uwarunkowaniami i cenami określonymi w niniejszej umowie
i ofercie Wykonawcy.
§4

1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 10 % wartości netto umowy, określonej w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2) odsetek ustawowych liczonych od ceny za ilość urządzeń chłodniczych objętych
zgłoszeniem, za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminie wykonania usługi, o którym mowa
w § 1 ust. 2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości
powstałej szkody.
§5

Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego, natychmiastowego odstąpienia od
umowy w kaŜdym przypadku zaprzestania realizacji, niewykonania lub nienaleŜytego
wykonania umowy przez Wykonawcę.
§6

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
2. W przypadku zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych wyszczególnionych w
niniejszej umowie w okresie realizacji umowy zastosowanie mieć będą przepisy prawa
uwzględniające ww. zmiany.
3. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie pod rygorem
natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
4. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu, o ile
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
6. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
7. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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