UMOWA

DG-2501/17116/1767/11

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:
…………………………. działająca w w oparciu o wpis do …………………. prowadzonego

przez ……………… pod numerem …………………., posiadającym NIP …………….,
REGON ……………….., w imieniu którego działają:
• …………………………………………
zwany dalej Wykonawcą.

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DG2501/17116/1767/11 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa
następującej treści:
i§1
1.

Wykonawca zobowiązuje się do napełniania i dostawy gazów specjalnych w butlach
będących jego własnością , których wykaz zawiera formularz cenowy oferty stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej umowy .
2. Wykonawca oświadcza , Ŝe jest uprawniony do prowadzenia przedmiotowej działalności
zgodnie ze stosownymi przepisami ustawowymi .
§2

1.Cena brutto zgodnie z ofertą z dnia …………… r. stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej
umowy jest następująca :
•

Zadanie 1 – …………………

•

Zadanie 2- …………………

•

Zadanie 3 – …………………

2.Ustalona cena obejmuje :
- koszt napełniania butli
-koszt gazów , których wykaz wraz z opisem zwiera załącznik nr 1
-koszt transportu do zamawiającego ( ok. 18 dostaw w ciągu roku dla zadania nr 1, ok. 6 dostaw w
ciągu roku dla zadania 2, ok. 2 dostaw w ciągu roku dla zadania nr 3 )
- koszt dzierŜawy butli
-koszty pakowania i znakowania wymaganego do przewozu
-koszty ubezpieczenia dostawy do czasu oddania przedmiotu dostawy do eksploatacji
-koszty załadunku i rozładunku
3. Ceny jednostkowe wymienione w załączniku nr 1 nie mogą ulec zmianie w czasie trwania
umowy .

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy określonego w &1 ust. 1 w
partiach określonych przez zamawiającego na podstawie pisemnych zamówień składanych
przez upowaŜnionego pracownika Zamawiającego . Dostawa nastąpi w terminie nie dłuŜszym
niŜ określony w załączniku nr 1 liczonym od dnia złoŜenia zamówienia .
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym
sprawdzeniu jego ilości i jakości przez upowaŜnionych przedstawicieli obu stron .
3. W przypadku , gdy jakość dostarczanych gazów lub stan butli jest niezgodny z wymaganiami
zawartymi w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca wymieni
wadliwą dostawę w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia pisemnej reklamacji .
§4
1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z kaŜdą zamówioną partią gazów świadectwa
analityczne gazów .
2. Dostawa przedmiotu umowy będzie dokonywana środkiem transportu Wykonawcy o masie
całkowitej do 3,5 tony .
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania gazów w butlach własnych posiadających waŜne
świadectwo legalizacji , z zaworami zabezpieczonymi folią termokurczliwą . Butle muszą być
czyste , wolne od korozji .
§5
1.Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy umówiona cenę za rzeczywiście dostarczoną ilość gazów w
ciągu 21 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy i otrzymania oryginału faktury.
2. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w § 3 ust. 1 z
przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
stanowiącą równowartość odsetek ustawowych od ceny dostawy za kaŜdy dzień zwłoki .
3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego w ust. 1 Zamawiający zapłaci
Wykonawcy odsetki w wysokości odsetek ustawowych za kaŜdy dzień zwłoki od ceny dostawy
ustalonej w oparciu o formularz cenowy .
§6
Umowę zawarto na okres 24 miesięcy .
§7
1. W sprawach nie uregulowanych umowa zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i
kodeksu postępowania cywilnego , o ile przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie
stanowią inaczej .
2. Zmiany , uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności .
§8
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron
.
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