Załącznik nr 1
do zaproszenia do złożenia oferty,
znak spraw: DZ-2501/428/16

UMOWA DZ-2501/428/16/………..
zawarta w dniu ……….01.2017 r. 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

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

…………………………………………………

•

………………………………………………….

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), na podstawie wyłączenia
określonego w art. 4 pkt 8 tej ustawy, przy zastosowaniu „Regulaminu udzielania zamówień
o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30 000 euro oraz zamówień z dziedziny
nauki”
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest:
1) dostawa komputera z oprogramowaniem do termocyklera 7500 Real Time PCR System,
nr seryjny 275005168,
2) podłączenie komputera do termocyklera i jego konfiguracja z termocyklerem,
3) przegląd termocyklera,
4) kalibracja czystości barwnika,
5) jednodniowe szkolenie dla 3 osób z obsługi oprogramowania
zgodnie z wymaganiami określonymi w ofercie Wykonawcy z dnia …………………..,
stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy oraz zaproszeniem do złożenia stanowiącym załącznik
nr 2 do umowy.
2. Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia osoby, które odbyły szkolenia pozwalające
na prace ze sprzętem i oprogramowaniem Applied Biosystems.
3. Wykonawca udziela co najmniej ……… gwarancji jakości na komputer oraz ………….
gwarancji na prawidłowe działanie oprogramowania.
§ 2.
1. Miejscem wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1 pkt 1-4 jest Zakład Pryszczycy
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego
w Zduńskiej Woli.
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2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać niniejszą umowę w terminie do 28.02.2017 r.
3. Za dzień wykonania umowy uważa się datę określoną w protokole odbioru, instalacji
i szkolenia, podpisanym przez osoby upoważnione, stwierdzającym wykonanie przedmiotu
zamówienia.
4. Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy i termin wykonania
usług stanowiących przedmiot umowy oraz termin szkolenia.
§ 3.
1. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi brutto …………….. PLN (słownie
złotych: ………………………………….), w tym 23% VAT.
2. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru,
instalacji i szkolenia podpisany przez osoby upoważnione, stwierdzający wykonanie
przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. W razie nieterminowego uregulowania należności, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki
ustawowe.
§ 4.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 5.
Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 6.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
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