Załącznik nr 2
znak sprawy: DZ-2501/288/16

UMOWA DZ-2501/288/16/….
zawarta ………...2016 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, profesor nadzwyczajny – Dyrektor
a:
firmą ……………… z siedzibą przy ul. ……………. REGON …………, NIP ……………,
działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
…………………………………….. pod numerem …………………….., zwaną dalej w tekście
umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
……………. – ……………….
lub*
…………………………………… zamieszkałym w …………………… przy ul. …………….
posiadającym gospodarstwo rolne o nr …………, zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”.
W wyniku postępowania nr DZ-2501/288/16 przeprowadzonego w trybie art. 4d pkt. 1 ust. 1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa
następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż świń, których rodzaj i jakość określona jest w ust. 2
oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………….. stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
2. Świnie powinny spełniać poniższe wymagania:
a) wiek: 6-8 tygodni,
b) płeć: żeńska i/lub męska.
c) świnie muszą być wolne od jakichkolwiek zmian patologicznych w płucach,
d) świnie muszą być wolne od następujących chorób:
mykoplazmowego zapalenia płuc,
zespołu rozrodczo-oddechowego,
pleuropneumonii,
zakaźnego zanikowego zapalenia nosa,
grypy świń.
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje świnie, o których
mowa w ust. 1 w ilości 80 sztuk, zwane dalej zwierzętami oraz zobowiązuje się je sukcesywnie
dostarczać Zamawiającemu w terminie do 30.05.2017 r., z zastrzeżeniem § 2 ust. 1.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pierwszą dostawę zwierząt w ilości 48 sztuk w terminie do
30.09.2016 r., z zastrzeżeniem § 2 ust. 1.
5. Wykonawca zobowiązuje się transport zwierząt do Zamawiającego wykonać zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
*

w zależności od statusu prawnego Wykonawcy
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TERMIN WYKONANIA UMOWY / WARUNKI DOSTAWY
§ 2.
1. Daty dostaw oraz ilość dostarczanych zwierząt będzie każdorazowo telefonicznie lub e-mailowo
uzgadniana z Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 umowy w dni
robocze w godzinach od 7.00 do 14.00 po uprzednim ustaleniu daty dostawy z Zamawiającym,
a Zamawiający zobowiązany jest zwierzęta odebrać i zapłacić cenę określoną w § 3.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym sprawdzeniu
jego ilości i jakości przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
4. Odbiór zwierząt dokonany będzie w dniu dostarczenia zwierząt i potwierdzony protokołem odbioru
podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron.
5. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest:
………………………………………..……
6. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest:
………………………………………..……
WYNAGRODZENIE
§ 3.
1. Strony ustalają, iż wartość łącznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
będzie stanowić iloczyn liczby dostarczonych zwierząt i ceny za ilość kilogramów wagi zwierząt,
przy czym cena 1 kg wagi zwierząt wynosi …… zł netto (słownie: …………..), zgodnie z ofertą
wykonawcy z dnia ………………., stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
2. Strony ustalają, iż maksymalna wartość zamówienia wyniesie brutto ……………. PLN (słownie
złotych: ………………….), przy założeniu maksymalnej wagi zwierzęcia 20 kg.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, a w szczególności cenę zwierząt oraz koszty dostawy.
4. Strony ustalają, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płacone na podstawie
faktur wystawianych po każdej dostawie zwierząt do siedziby Zamawiającego. Łączna wartość
faktur nie może przekroczyć kwoty określonej w ust. 2.
5. Zapłata należności nastąpi na podstawie:
a) faktur VAT RR wystawionych przez Zamawiającego, sporządzanych po każdym odbiorze
zwierząt przez Zamawiającego.
lub†
b) prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, wystawianych po każdym
odbiorze zwierząt przez Zamawiającego.
c) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby
upoważnionej do ich odbioru.
6. Zamawiający dokona zapłaty, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 21 dni
od dnia otrzymania faktury.
7. Za dzień zapłaty poszczególnych części wynagrodzenia, strony ustalają dzień wydania dyspozycji
przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.
8. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminie określonym w ust.
6 Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
9. Wynagrodzenie jest stałe i nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

†

zgodnie z Ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710)
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE
§ 4.
1.

Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień
niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane
w przypadkach i wysokości określonych w § 4 niniejszej umowy.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % maksymalnej wartości
brutto zamówienia określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy
lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

3.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji umowy w terminie,
ustalonym zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, w wysokości 0,1 % maksymalnej wartości brutto
zamówienia określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu
ustalonego zgodnie z § 2 ust. 2 umowy.

4.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 3 % maksymalnej wartości brutto
zamówienia określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy lub jej
rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

5.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za niedotrzymanie terminu odbioru zwierząt,
o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,1 % maksymalnej wartości brutto
zamówienia określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu
o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

6.

Zapłata wymienionych w § 4 kar umownych, nie zwalnia Stron z wypełnienia wzajemnych
zobowiązań wynikających z zapisów umowy.

7.

Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie
14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie
kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.

8.

Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych
odszkodowania z tytułu szkód poniesionych na skutek niewykonania lub niewłaściwego
wykonania niniejszej umowy, jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych
ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 5.

1.

Realizacja przedmiotu umowy jest uzależniona od statusu zdrowotnego zwierząt. W przypadku,
gdy po zbadaniu zwierząt przez Zamawiającego we własnym zakresie okaże się, że oferowane
przez Wykonawcę świnie nie są wolne od chorób wymienionych w § 1 ust. 2c i 2d niniejszej
umowy, Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o tym fakcie, a umowa ulegnie
rozwiązaniu za porozumieniem stron. Z tego tytułu nie przysługuje odszkodowanie żadnej ze
stron.

2.

Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca dopuści się rażącego naruszenia
zobowiązań wynikających z umowy. Za rażące naruszenie zobowiązań wynikających z umowy
Strony uznają w szczególności trwającą ponad 7 dni zwłokę, o której mowa w § 4 ust. 3.

3.

Zamawiający zastrzega ponadto możliwość odstąpienia od umowy w przypadku nieterminowego
dostarczenia zwierząt lub dostarczenia w niewłaściwej jakości lub w ilości niezgodnej
z zamówieniem.

4.

Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy powinno być, pod rygorem nieważności,
złożone na piśmie.

5.

W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie zapłaty
należności za zrealizowaną część umowy.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6.
1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych, jeżeli są one spowodowane czynnikami o charakterze „siły wyższej”. Okoliczności
takie winny być przedstawione na piśmie.
3. Sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Kodeks Cywilny.
§ 8.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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