oznaczenie sprawy: DZDZ-2501/19791/2268/12

Załącznik nr 7 do

SIWZ
U M O W A RAMOWA NR ..........

zawarta w dniu .............2012 r. pomiędzy Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym
Instytutem
Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, działającym w
oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy LublinWschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem 0000118357, posiadającym NIP 716-0010-761, REGON 000080252, reprezentowanym przez:
……………………………………………
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a
……………………………………
reprezentowaną /nym/ przez:
………………………………..
zarejestrowaną w Sądzie ………. pod Nr ……….., lub,
prowadzącym

działalność

na

podstawie

wpisu

do

ewidencji

działalności

gospodarczej

w ………………………….. Nr ……………….., NIP: ………………………..., zwaną/nym/ dalej w treści
umowy "Wykonawcą", a łącznie Stronami.
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 99
ustawy

z

dnia

29

stycznia

2004r.

Prawo

zamówień

publicznych

(Dz.

U.

z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Celem niniejszej umowy ramowej jest określenie warunków udzielania i realizacji na potrzeby
pracowników Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w
Puławach zamówień cząstkowych w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach
krajowych i zagranicznych oraz ich elektroniczne dostarczenie do Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę

cząstkową zgodnie z załącznikiem nr 1 do

niniejszej umowy- Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia.
3. Zamówienie cząstkowe uważa się za udzielone w dniu zawarcia przez strony umowy cząstkowej.
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§2
Sposób realizacji umowy ramowej
1. Zamawiający w miarę swoich potrzeb będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert na
realizację zamówień cząstkowych wszystkich wykonawców( lub zaprosi do negocjacji jednego
wykonawcę w przypadku zawarcia umowy ramowej z jednym Wykonawcą), z którymi zawarł umowę
ramową.
2. Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia cząstkowego ( lub zaproszenie do
negocjacji) będzie wysyłane Wykonawcom na adres mailowy podany w § 6 niniejszej umowy.
Otrzymanie zaproszenia wymagać będzie każdorazowego potwierdzenia.
3. W zaproszeniu Zamawiający określi dokładnie ilość biletów, ich rodzaj, kierunek, termin realizacji,
czas podróży oraz maksymalna liczbę międzylądowań.
4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie określonym przez Zamawiającego w
zaproszeniu na adres mailowy wskazany w zaproszeniu.
5. Oferta składana w wyniku zapytania ofertowego nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego
od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Zamówienie cząstkowe zostanie udzielone Wykonawcy, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą,
biorąc pod uwagę kryterium najniższej ceny. W przypadku wyboru oferty, wykonawca którego oferta
została wybrana ma obowiązek podpisać umowę cząstkowa.
7. Podstawa realizacji zamówienia będzie umowa

cząstkowa zawarta z

wykonawcą, który

przedstawi ofertę najkorzystniejszą.

§3
Wynagrodzenie i termin
termin realizacji
1. Niniejsza umowa ramowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy od dnia jej zawarcia.
2. Maksymalna wartość zamówień cząstkowych nie może przekroczyć kwoty 340.000 zł brutto.
3. Umowa ramowa wygasa przed upływem okresu, na jaki została zawarta w przypadku
wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2umowy.
4. Zrealizowanie w okresie obowiązywania umowy zamówień na kwotę mniejsza niż wskazana w
ust. 2 nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego .
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§4
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1/ w przypadku zwłoki w dostawie biletów w wysokości 1 % ceny brutto biletów dostarczonych ze
zwłoką za każdy dzień zwłoki ,
2/ w przypadku odstąpienia od umowy ramowej przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy w
wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 2.
3/ w przypadku odstąpienia od umowy cząstkowej przez którąkolwiek ze stron z winy wykonawcy w
wysokości 10 % ceny brutto umowy cząstkowej.
2. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w
przypadkach innych niż wymienionych w ust. 1 oraz gdy wysokość szkody przewyższa wysokość
zastrzeżonej kary umownej.

§5
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku , gdy:
1) Wykonawca, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do
poprawienia jakości świadczenia umowy, nadal wykonuje umowę w sposób nienależyty, tj.
-nie dostarcza zgodnie z zamówieniem biletu lub biletów w ustalonym terminie
- wykonawca nie uprzedził Zamawiającego i spowodował wygaśnięcie rezerwacji
2) w razie innego nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy ramowej , pomimo
uprzedniego, pisemnego wezwania wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia uchybień,
3)wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
2. Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. W przypadku rozwiązania umowy ramowej przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany
zrealizować wszystkie wcześniej przyjęte zlecenia cząstkowe.
4. Rozwiązanie umowy ramowej przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar
umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych.
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§6
1. Do kontaktowania się z wykonawcą w sprawie realizacji niniejszej umowy Zamawiający
wyznacza………………. adres mail:…………..
2. Do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy wykonawca
wyznacza……………adres mail:…………..
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu.
4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania określonego w ust. 3 tego paragrafu, pisma
dostarczone pod wskazane w niniejszej umowie ramowej adresy, uważa się za doręczone.

§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy ramowej wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową ramowa

stosuje się przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy ramowej i umów cząstkowych strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§8
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
§9
Załączniki do umowy
Integralną częścią niniejszej umowy są załączniki:
załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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