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Załącznik nr 7

UMOWA DZ-2501/…………………
zawarta w dniu ……………….. 2013 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 siedzibą 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/………………….., zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984 i 1047) została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie przez Wykonawcę usług syntezy
oligonukleotydów oraz sekwencjonowania plazmidowego DNA i produktów reakcji PCR.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1– opis przedmiotu zamówienia oraz
załącznik 2 – formularz cenowy (załączniki do SIWZ) (później załączniki do umowy).
§2
1. Za wykonanie usługi określonej w § 1 Wykonawcy należy się wynagrodzenie w wysokości
iloczynu nukleotydów oraz ceny za pojedynczy nukleotyd w przypadku usługi syntezy
oligonukleotydów, natomiast w przypadku usługi sekwencjonowania – iloczyn ilości reakcji oraz
ceny jednostkowej za 1 reakcję.
2. Maksymalna wartość przedmiotu zamówienia wynosi (zgodnie z formularzem cenowym
stanowiącym Załącznik nr … do SIWZ) ........................ zł brutto (słownie:
.............................................................. zł) i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia oraz z warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
§3
Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy od podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty
umowy, w zależności co nastąpi pierwsze.
§4
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania przewidywanej w formularzu cenowym
ilości oraz maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy nie
będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania
pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
2. Określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr … do umowy ilości
nukleotydów/reakcji są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na
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co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu tych zmian w trakcie trwania
umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych
usług w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia. Zamawiający będzie uprawniony
do zamawiania większej ilości usług z jednej pozycji i mniejszej z innej niż wynika to z załącznika nr
… do umowy przy zachowaniu ceny jednostkowej danej pozycji oraz ogólnej wartości zamówienia
zapisanych w umowie.
§5
Wykonawca będzie realizował zamówienia cząstkowe w terminach opisanych w załączniku nr 1 do
SIWZ – opis przedmiotu zamówienia(później umowy).
§6
Zamawiający będzie składał zamówienia cząstkowe poprzez stronę internetową Wykonawcy (adres:
www…………………….). W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość
wydłużenia terminu usługi do 7 dni roboczych, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w
uzgodnieniu z Zamawiającym w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do
przewidzenia., np. awaria aparatury. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do
natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca w terminie do 5 dni od zakończenia danego miesiąca przekaże Zamawiającemu
protokół zdawczo – odbiorczy usług wykonanych w danym miesiącu. Zamawiający w ciągu 5 dni
zweryfikuje protokół i podpisze go lub zgłosi uwagi.
2.

Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie umowne za realizowane usługi w systemie
rozliczeń miesięcznych. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za usługi wykonane w
danym miesiącu kalendarzowym przelewem w ciągu 14 dni od dostarczenia faktury przez
Wykonawcę w przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowego wykonania usług
objętych fakturą i zbiorczym miesięcznym protokołem zdawczo-odbiorczym. Fakturę należy
dostarczać do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, Al.
Partyzantów 57, 24-100 Puławy.
§8

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy lub niewykonania
postanowień zawartych w umowie, w wysokości 10% wartości umowy, a w przypadku zawinionych
opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia 0,2% wartości zamówienia cząstkowego, którego
dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia.
§9
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 716-00-10-761 i jest
uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. Jednocześnie Zamawiający upoważnia
Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
§ 10
1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 uPZP
w następujących przypadkach i przy spełnieniu określonych warunków - w trakcie realizacji
zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji usługi, z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w takim przypadku przesłanką
konieczną do rozpatrzenia opóźnienia jest przesłanie informacji z podaniem przyczyn opóźnienia
oraz ostatecznym terminem wykonania usługi na adres e-mail: przetargi@piwet.pulawy.pl.
§ 11

DZ-2501………………/13–
Synteza oligonukleotydów niezmodyfikowanych oraz modyfikowanych, sekwencjonowanie DNA i produktów PCR

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 12
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne wynikające z umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy
oraz za wyrządzone szkody.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych i przepisy kodeksu cywilnego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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