Załącznik nr 5- DZ-2501/26040/2908/12 –
Dostawa pasz dla zwierząt w 2013 r.

UMOWA DG-2501/26040/…..
zawarta w dniu ……………….. 2012 roku w Puławach
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
Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku pod numerem 0000118357, zwanym dalej w treści
niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:


………………………………………………….

a:
firmą ……… z siedzibą …… REGON ……, NIP ……., działającą w oparciu o wpis do ………….. w
……….. zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:


…………………………………………………

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr
DZ-2501/26040/2908/12, 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. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu pasze dla zwierząt wchodzące w skład
zadania: ………… do ww. postępowania zgodnie z ofertą z dnia ……… stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszej umowy, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać i zapłacić cenę określona w § 2.
2. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy pochodzi z bieżącej produkcji, wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane produkty spełniają wszystkie obowiązujące
normy prawne bezpieczeństwa przepisów polskich i Unii Europejskiej.
§2
1. Ceny brutto na poszczególne pozycje przedmiotu umowy zawarte są w ofercie
załącznik nr 1 do umowy.

stanowiącej

2. Ceny jednostkowe netto ustalone w załączniku nr 1 do umowy obowiązywać będą przez cały okres
trwania umowy, tj. do końca roku 2013.
3. W
cenie
pasz
z wykonaniem zamówienia.

zostały

uwzględnione

wszystkie

koszty

związane

§3
1. Zamawiający za odebrane pasze zapłaci Wykonawcy cenę stanowiącą iloczyn ilości odebranych
pasz oraz cen jednostkowych brutto określonych w załączniku nr 1. Zamawiający dokona zapłaty
należności w ciągu 21 dni od otrzymania oryginału faktury wystawionej po odbiorze przedmiotu
umowy.
2. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego w ust.1, Zamawiający zapłaci
wykonawcy odsetki ustawowe za czas opóźnienia od kwoty faktury.
§4
1. Odbiór pasz realizowany będzie przez pracownika Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia transportem Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia wysłania zamówienia przez
Zamawiającego faxem.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do:
3.1 zapewnienia takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do
uszkodzenia lub pogorszenia jakości materiałów w trakcie transportu do miejsca dostawy.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym sprawdzeniu
jego ilości i jakości przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Termin przydatności pasz jest równoznaczny z maksymalnym terminem udzielonym przez
producenta pomniejszonym o czas dostawy.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku
niedotrzymania terminu dostawy zamówienia określonego w § 4 ust. 1 umowy
w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki od ceny paszy dostarczonej ze zwłoką.
2. W przypadku gdy w trakcie stosowania produktu równoważnego do produktu określonego przez
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia okaże się, że nie spełnia on warunku
równoważności, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50% ceny pasz w stosunku do
których zakwestionowano równoważność. W takim przypadku Zamawiający zastrzega również
możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy.
§6
Strony przewidują możliwość zmiany umowy na podstawie
w następujących przypadkach i przy spełnieniu określonych warunków:

art.

144

ust.

1

uPZP

1) Zwiększenie ilości zamawianych materiałów w przypadku zwiększenia ilości wykonywanych
badań, pojawienia się nowych kierunków badań, pod warunkiem wyrażenia zgody przez
Wykonawcę na taką zmianę,
2) Zmniejszenia ilości zamawianych materiałów w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania
zamawiającego spowodowane zmniejszeniem ilości wykonywanych badań lub rezygnacją z
niektórych kierunków badań
3) Zmiana cen jednostkowych brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.
4) Zmniejszenie ilości materiałów przypadku wstrzymania lub zaprzestania produkcji przez
producenta.
§7
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 31.12.2013 r.
§8
Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnej formy aneksu.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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