UMOWA DZ-2501/49/16/…
zawarta ………………. 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/s w Świdniku pod numerem 0000118357, zwanym dalej w treści
niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:


dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzwyczajny – Dyrektor

a:
…………………………., zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164) została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
1.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie koncepcji systemów chroniących przed upadkiem z
wysokości,

zlokalizowanych

na

dachach

Państwowego

Instytutu

Weterynaryjnego

–

Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, adres: Puławy Al. Partyzantów 57, a następnie
ich montaż z materiałów własnych Wykonawcy w w/w lokalizacji , a także przeszkolenie
pracowników Zamawiającego zgodnie z wymaganiami podanymi w treści zapytania ofertowego.
Szczegółowy zakres umowy określa zapytanie ofertowe z dnia…., stanowiące załącznik do nin.
umowy.
2.

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala – do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy

3.

Wykonanie systemów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko
Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego.

4.

Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany po wykonaniu określonych w ust. 1 prac, i
dostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji technicznej, na którą składają się w szczególności
projekt rozmieszczenia i montażu systemu, dokumentacja dotycząca zaoferowanych urządzeń i
sprzętu, atesty, certyfikaty, instrukcje użytkowania systemu w języku polskim, oświadczenia o
możliwości zamontowania urządzeń na dachach Zamawiającego (po 1 egz. dla każdego z
dachów), na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez
przedstawicieli obu stron.

5.

Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania przez Strony bezusterkowego
protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

6.

Wykonawca

udziela

gwarancji

jakości

na

okres

…………………

oraz

rozszerza

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na okres ….. lat , liczonymi od dnia podpisania
bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
7.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust.1.
§ 2.

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczałtowym i wynosi: …………………….PLN brutto (słownie: ………………..złotych) w tym
23 % VAT .

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników
mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

4. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy w terminie do
21 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony umowy bezusterkowego
protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
§ 3.
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 umowy w przypadku zwłoki w
wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;
2) w wysokości 5 % wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 umowy, gdy którakolwiek ze stron
umowy odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
2. Zamawiają zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku zwłoki w płatności za fakturę w
wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych oraz
w przypadkach, w których nie zastrzeżono kary umownej.
4. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo
do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu wykonania przedmiotu umowy nie rezygnując
z kar umownych i odszkodowania.
5. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy
w drugim wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od
umowy.
§ 4.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy;
2) pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych

monitów ze strony Zamawiającego,

Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
§ 5.
1. Wykonawca roboty objęte niniejszą umową wykona bez udziału podwykonawców.
2. W przypadku konieczności udziału podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę
Zamawiającego.
3. Podwykonawcy zobowiązani są posiadać wszelkie uprawnienia i kwalifikacje do wykonania
niniejszej umowy.
§ 6.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
4. We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w związku z niniejszą umową właściwy
do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

