Załącznik nr 4, znak sprawy DG-2501/18821/1885/11

UMOWA DG-2501/18821/

/11

Zawarta w dniu ……………………… r. pomiędzy:
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w
Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10-761
działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Lublinie pod numerem 0000118357 , zwanym dalej w treści niniejszej umowy
„ Zamawiającym ”, reprezentowanym przez :
• …………………………
a:
firmą ……………………………….,
REGON ……………. , NIP ………………. działającą w oparciu o ………………………..
zwaną dalej w tekście umowy „ Wykonawcą ”,
reprezentowaną przez :
• ………………………………

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DG2501/18821/1885/11 , zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych ( tj. z 2007 r. Dz.U Nr. 223 , poz. 1655) została zawarta umowa następującej
treści :
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać w roku 2012 Zamawiającemu czasopisma
zagraniczne w ilości po jednym komplecie kaŜdego z tytułów wymienionych w
załączniku nr 1 .
2. Szczegółowy wykaz tytułów czasopism oraz ich cen jednostkowych zawiera
formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Przez komplet naleŜy rozumieć wszystkie egzemplarze , które zostały wydane w roku
2012 .
§2
1. Łączna cena za wykonanie umowy wynosi netto: …………………………. PLN
( słownie :………………… ) do powyŜszej kwoty doliczony będzie podatek VAT w
wysokości ……………………. tj. cena brutto wynosi : …………….(słownie: ……….. )
.
2. Ustalona cena uwzględnia wszystkie elementy kosztowe ponoszone w związku z
realizacją niniejszej umowy.
4. Zamawiający nie ponosi Ŝadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją
niniejszej umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu czasopism na
podstawie opłaconej prenumeraty instytucjonalnej, zgodnie z terminami ich
ukazywania się nie później niŜ 20 dni od dnia publikacji czasopism europejskich oraz
45 dni dla czasopism spoza Europy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy bezpośrednio do
siedziby Zamawiającego po dokonaniu odprawy celnej przez Wykonawcę.

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym
sprawdzeniu jego ilości i jakości przez upowaŜnionych przedstawicieli obydwu stron.
4. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia dostępu on – line do czasopism dla
Zamawiającego jako instytucji.
5. W przypadku gdy czasopismo przestanie ukazywać się w 2011 r , Zamawiający
zastrzega sobie prawo uzyskania zwrotu ceny za nie otrzymane czasopisma .
Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku do wystawienia faktury korygującej .
§4
1. Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT , na podstawie której Instytut
dokona płatności za roczną prenumeratę czasopism/baz danych.
2. NaleŜna Wykonawcy płatność będzie dokonana na konto:
……………………………………………………………………………………….
3. Płatność za prenumeratę nastąpi w ciągu miesiąca od dnia dostarczenia faktury.
§5
1. Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z SIWZ i
ofertą .
2. Wykonawca odpowiada za braki ilościowe i jakościowe, stwierdzone u
bezpośredniego odbiorcy.
3. Wszelkie reklamacje, dotyczące niedostarczania czasopism, uszkodzeń lub braków w
dostawach będą zgłaszane Wykonawcy moŜliwie jak najwcześniej po stwierdzeniu
określonej nieprawidłowości, nie później jednak niŜ w ciągu miesiąca, licząc od dnia
otrzymania następnego kolejnego numeru.
4. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia
jej pisemnego zgłoszenia.
5. Wykonawca zapłaci karę za zwłokę w dostawie poszczególnych egzemplarzy
czasopism/baz danych liczoną od terminów określonych w § 3 ust. 1, w wysokości
50,00 zł. brutto za kaŜdy pełny tydzień opóźnienia za jeden egzemplarz
czasopisma/baz danych.
§6
1. W przypadku nieuregulowania przez zamawiającego płatności w terminach
określonych w § 4, Wykonawca przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości
ustawowej.
2. W przypadku, gdy okoliczności „siły wyŜszej” uniemoŜliwiają chwilowe wykonanie
jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze stron umowy, określony czas
zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyŜszej”
oraz odpowiednio na czas trwania jej skutków.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, o ile przepisy ustawy o
zamówieniach publicznych nie stanowią inaczej.
4. Zmiany, uzupełnienia umowy winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności z zastrzeŜeniem art. 5 .
5. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty moŜna wprowadzić jedynie gdy w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o przetargu
przewidziano moŜliwość wprowadzenia takich zmian i określono warunki zmian .

§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze
stron.
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