Umowa nr DZ-2501/34/17/………..
zawarta w dniu ……………… r. 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:
……………………………….zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa o następującej treści:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie modernizacji istniejącego monitoringu
wizyjnego w spalarni zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………stanowiąca
załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.
2. Gwarancja wynosi: 24 m-ce.

§2
WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi …….zł brutto.
2. Wartość przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty
związane z realizacją umowy, w tym m.in. : wartość zamówienia, koszty transportu,
koszty dostawy do siedziby Zamawiającego.
3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana w terminie 21 dni na
podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczoodbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 4, na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 4
Nazwa banku ……………………………………………………………
Nr rachunku bankowego …………………………………………………………………
4. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data realizacji dostawy, której
ta faktura dotyczy, potwierdzona protokołem zdawczo- odbiorczym.

5. Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
6. Zaoferowana cena jest ceną stałą i nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 odbędzie się w terminie do 3
tygodni od dnia podpisania umowy .
§4
OBOWIĄZKI STRON
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.1 Udostępnienie pomieszczeń i obiektów w zakresie niezbędnym do realizacji
zamówienia.
1.2 Terminowe uregulowanie należności wobec Wykonawcy.
1.3 Dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy.
1.4 Przedstawicielem Zamawiającego w realizacji niniejszego zamówienia jest
…………………
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
2.1 Modernizacja istniejącego systemu monitoringu wizyjnego w zakresie
zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą.
2.2 Prowadzenie niezbędnych robót budowlanych w sposób nie stwarzający
zagrożenia dla osób postronnych, a w szczególności wykonanie elementów robót
budowlanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo
budowlane.
2.3 Przedstawicielem Wykonawcy w realizacji niniejszego zamówienia jest
…………………
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie,
nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na
zawarcie umowy.
3.3 Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest
wymagana zgoda zamawiającego i wykonawcy.
3.4 Umowy, o których mowa w pkt. 3 i ppk.t 3.3 powinny być dokonane w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3.5 . Zawierający umowę z podwykonawcą oraz zamawiający i wykonawca
ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawcę.

§5
RĘKOJMIA
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot niniejszej
umowy stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej; w
przypadku sprzedaży praw Wykonawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw
(rękojmia za wady prawne).

2

§6
KARY UMOWNE
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i
wysokościach:
1. Wykonawca w razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości wskazanej w § 2 ust. 1 za
każdy dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 1
niniejszej umowy.
3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy
bez zgody Zamawiającego bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn
będących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w
wysokości 10% wartości umowy brutto, o której w §2 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Zamawiający zastrzega możliwość odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach k.c.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy na piśmie.
6. Całkowita odpowiedzialność Stron z tytułu realizacji umowy jest ograniczona do kwoty
łącznego wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych przedmiotową umową obowiązują przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
od Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy za czas do dnia odstąpienia od umowy.
5. 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.
6. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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