UMOWA DZ-2501/345/15/…
zawarta …………….. 2015r.
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/s w Świdniku pod numerem 0000118357, zwanym
dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
•

dr hab. Krzysztof Niemczuk, profesor nadzwyczajny – Dyrektor

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

…………………………….

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, z pominięciem
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp), została zawarta
umowa następującej treści:
§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu kalendarze książkowe,
zgodnie z ofertą z dnia ………………………, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, oraz opisem przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcy przez
Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, a Zamawiający
zobowiązuje się odebrać i zapłacić cenę zgodnie z § 2.
§ 2.
1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………………. zł brutto.
2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia, w tym
wartość opakowań, matryc oraz koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.
§ 3.
Wykonawca dostarczy towar do siedziby Zamawiającego w Puławach w terminie do 30
października 2015r.
§ 4.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówioną cenę w ciągu 14 dni od dnia odbioru
przedmiotu umowy i otrzymaniu oryginału faktury.
§ 5.
1. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminu realizacji zamówienia
określonego w § 3 pkt 4), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
odsetek ustawowych liczonych od ceny określonej w § 2.
2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego w § 4 Zamawiający zapłaci
Wykonawcy odsetki w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki od ceny
określonej w § 2.
§ 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

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