UMOWA nr DZ-2501/219/16/….

W dniu ……….. 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,

reprezentowanym przez:
•

dr hab. Krzysztofa Niemczuka, profesora nadzwyczajnego - dyrektora

zwanym

dalej

Zamawiającym

z

jednej

strony,

a firmą : ………………………….. - zwanym dalej Wykonawcą z drugiej strony
reprezentowanym przez:
•

……………………….

W wyniku wyboru oferty w drodze art. 4 pkt. 8 ustawy PZP , zgodnie z Regulaminem
udzielania

zamówień

publicznych

obowiązującym

w

Państwowym

Instytucie

Weterynaryjnym- Państwowym Instytutem Badawczym , została zawarta umowa o
następującej treści:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi wsparcia eksperckiego w
zakresie realizacji Pakietu Roboczego 2 (Określenie mapy drogowej wspólnych działań
oraz wspólnej strategii współpracy i rozwoju na rzecz zwiększenia zdolności partnerów w
zakresie badań i rozwoju technologicznego), realizowanego w ramach projektu
partnerskiego VET-TWIN pn. „Podniesienie pozycji naukowej Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie badań dotyczących
zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności.
2. Szczegółowy zakres niniejszej umowy określa zaproszenie do złożenia oferty z dn…
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy z
dn…….stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz streszczenie projektu
stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, finansowym,
technicznym,

organizacyjnym

oraz

uprawnieniami,

wiedzą

i

doświadczeniem

pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy udziale specjalistów
wskazanych w ofercie. Ewentualna zmiana osób, może nastąpić wyłącznie za pisemną
zgodą Zamawiającego, o ile wykonawca zapewni specjalistów o kwalifikacjach i
doświadczeniu nie niższym niż określone z zaproszeniu do złożenia oferty.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, przy
uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.

§2
1. Przedmiot umowy będzie realizowany etapowo zgodnie z wytycznymi zawartymi w
zaproszeniu do złożenia oferty, załączniku nr 1- opis przedmiotu zamówienia oraz
"Grant Agreement Number-692131- VET-TWIN".
2. Poszczególne zadania będą realizowane w następujących etapach i terminach:

Etap 1: termin realizacji – do końca 30 miesiąca realizacji projektu VET-TWIN
- Dogłębna analiza aktualnych dokumentów strategicznych z punktu widzenia
działalności konsorcjum;
- Opracowanie wniosków i zaleceń w sprawie włączenia działalności konsorcjum w
główny nurt polityk regionalnych, krajowych i europejskich;
- Konsultacja wyżej wymienionych wniosków i zaleceń z zainteresowanymi
interesariuszami;
- Raport z przeprowadzonych analiz oceniających jak rozwijające się partnerstwo
VET-TWIN oraz powstająca wspólna strategia współpracy i rozwoju wpisuje się w
kontekst polityk unijnych, krajowych oraz regionalnych, a także instrumenty unijnej
polityki spójności ,
Etap 2: termin realizacji – do końca 36 miesiąca realizacji projektu VET-TWIN
- Wsparcie eksperckie i ocena Wspólnej Strategii Współpracy i Rozwoju.
3. Termin realizacji zamówienia- maksymalnie do dnia 31.12.2018 r.

4. Wykonanie wszystkich zadań stanowiących realizację przedmiotu umowy zostanie
potwierdzone w końcowych protokołach odbioru , sporządzonych oddzielnie dla każdego
zadania.
5. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności : miejsce i datę sporządzenia, wykaz
wykonanych zadań oraz sporządzonych dokumentów, ocenę zgodności z warunkami
umowy, podpisy przedstawicieli stron oraz ewentualnie uwagi i zastrzeżenia
Zamawiającego.
§3

1. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji
umowy, a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji
dotyczących przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawidłowości przedstawionych
dokumentów i wniesienia uwag w terminie do 5 dni od ich przedstawienia, a
wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i złożenia poprawionej wersji do 5
dni od dnia wniesienia uwag.
3. Wyjaśnienia Wykonawcy i wnioski Zamawiającego mogą być przekazywane drogą
elektroniczną.
4. Do kontaktowania się z wykonawcą w sprawie realizacji niniejszej umowy
Zamawiający wyznacza ………………… adres mail: ………………………………
5.

Do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy wykonawca
wyznacza:

§4
1. Za wykonanie umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie łączne w
kwocie:……….. zł brutto (słownie:……………).
2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w częściach po wykonaniu każdego
zadania określonego w § 2 ust. 2 , przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawa wystawienia faktury będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu
odbioru danego zadania.
3. Wynagrodzenie za poszczególne zadanie wynosić będzie:

Etap 1:
- Dogłębna analiza aktualnych dokumentów strategicznych z punktu widzenia
działalności konsorcjum; kwota ………………….zł brutto.
- Opracowanie wniosków i zaleceń w sprawie włączenia działalności konsorcjum w
główny nurt polityk regionalnych, krajowych i europejskich; kwota
………………….zł brutto.
- Konsultacja wyżej wymienionych wniosków i zaleceń z zainteresowanymi
interesariuszami;
- Raport z przeprowadzonych analiz oceniających jak rozwijające się partnerstwo
VET-TWIN oraz powstająca wspólna strategia współpracy i rozwoju wpisuje się w
kontekst polityk unijnych, krajowych oraz regionalnych, a także instrumenty unijnej
polityki spójności ,
(na koniec 30 miesiąca realizacji projektu), kwota ………………….zł brutto.
Etap 2:
- Wsparcie eksperckie i ocena Wspólnej Strategii Współpracy i Rozwoju (36 miesiąc
projektu) kwota ………………….zł brutto.

§5
1. W ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do dokumentów wytworzonych

w ramach niniejszej

umowy, m.in. raportu podsumowującego wyniki przeprowadzonych analiz, w którym
zostaną wskazane kierunki rozwoju i instrumenty współpracy partnerów projektu w
odniesieniu do polityk i strategicznych obszarów na poziomie regionalnym, krajowym
i europejskim, na następujących polach eksploatacji:
1/ utrwalenie
2/ zwielokrotnienie określoną techniką
3/wprowadzenie do pamięci komputera
2. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą przekazania ww. dokumentów
Zamawiającemu.

§6
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) nieprzystąpienia Wykonawcy do umowy;
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za 30-dniowym okresem wypowiedzenia w
następujących przypadkach:
1)przekroczenia terminu realizacji poszczególnych etapów umowy o okres dłuższy niż 30
dni;
3) niewykonania lub nienależytego wykonywania powierzonych zadań;
2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy
oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni od dnia
stwierdzenia okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia.
3. Nieskorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy nie wyłącza możliwości
dochodzenia roszczeń z tytułu kar umownych lub innych roszczeń wynikających z przepisów
prawa.

§7

1. W wypadku nieprzystąpienia do wykonywania umowy przez Wykonawcę, nienależytego
wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.
2. Za zwłokę w realizacji któregokolwiek etapu Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę
umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto zadań wchodzących w skład etapu
wykonanego ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający może potrącić kwotę kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy bez
konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar.
4. Niezależnie od naliczonych kar Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania w
pełnej wysokości poniesionej szkody.

§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony są zobowiązane informować się wzajemnie o każdej zmianie swoich danych
teleadresowych. W braku takiej informacji wszelkie pisma i korespondencja przesłana na

adres, adres e-mail lub nr faxu, określony w niniejszej umowie będzie uznawana za
doręczoną.
3. Strony zobowiązują się rozwiązywać wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy na
drodze polubownej. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu Strony
poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu
cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

