U M O W A NR DZ-2501/234/15…..
zawarta w dniu ……………………….. r.
pomiędzy Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem
Badawczym w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 71600-10-761, działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z/s w Świdniku pod numerem 0000118357,
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
• dr hab. Krzysztof Niemczuk, profesorem nadzwyczajnym - dyrektor
zwany dalej Zamawiającym,
a firmą:
………………………………………. zwanym dalej Wykonawcą, o treści:
Umowa zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zamontować w siedzibie
Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i uruchomić fabrycznie
nowe urządzenie………(firmy…) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą wykonawcy z
dnia……stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Koszt zakupu i dostarczenia urządzenia, o którym mowa w ust. 1 oraz koszty
materiałów potrzebnych do montażu ponosi Wykonawca.

§2
Termin wykonania umowy: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy .
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§3
Cena brutto za wykonanie umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiąca zał. nr 2
wynosi : ….. PLN (słownie: ……………………………….) w tym podatek VAT w
wys. … %, tj. kwotę……….
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze w terminie do 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru stwierdzający
wykonanie niniejszej umowy , podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego oraz
Wykonawcy.
Za dzień wykonania niniejszej umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru.

.

§4
1. Strony zastrzegają kary umownych w następujących przypadkach:
1.1 Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu określonego przedmiotu umowy w wysokości 0,2%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;

b) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego.
1.2 Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego;
2. Zamawiający zastrzega możliwość odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach k.c.

§5
1. Wykonawca udziela ........gwarancji na wykonywane w ramach niniejszej umowy
usługi, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru.
2. Wykonawca oświadcza, że urządzenie posiada gwarancję producenta. Kartę
gwarancyjną Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem.

§6
1. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie.
2. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez
właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

§7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego .
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy
pisemnej.
3. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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