Zamawiający – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę autoklawu z drukarką
na rzecz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach”.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DZ-2501/232/17
Załącznik nr 3

UMOWA DZ-2501/232/17/…
zawarta 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, zwanym dalej w treści niniejszej umowy
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
dr hab. Krzysztofa Niemczuka, prof. nadzwyczajnego – Dyrektora
a:
firmą … z siedzibą … REGON … NIP … działającą w oparciu o wpis do … , zwaną dalej w tekście
umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…
W wyniku postępowania nr DZ-2501/232/17, przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania
zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 euro oraz zamówień
z dziedziny nauki (art. 4 pkt 3 lit. e i pkt 8a ustawy Prawo zamówień publicznych), obowiązującym
w PIWet-PIB, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje fabrycznie nowy AUTOKLAW
Z DRUKARKĄ prod. …, szt. …, zwany dalej urządzeniem, zgodnie z ofertą z dnia …,
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że urządzenie jest wolne od wad prawnych i fizycznych, sprawne
i posiada wszelkie właściwości określone w ofercie i w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dostarczenia urządzenia zgodnego z ofertą, opisem przedmiotu zamówienia,
2) dostarczenia urządzenia do siedziby Zamawiającego do miejsca jego instalacji,
3) zainstalowania urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
4) ubezpieczenia urządzenia na czas transportu,
5) dokonania na swój koszt odprawy celnej,
6) rozładunku urządzenia, montażu, zainstalowania i uruchomienia w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
7) dostarczenia instrukcji i dokumentacji technicznej wymaganej w opisie przedmiotu
zamówienia,
8) przeszkolenia pracowników Zamawiającego.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia wraz z prawidłowo wystawioną
fakturą w terminie do dnia 29.09.2017r., w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
7.00-14.00.
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2. Dostarczane urządzenie powinno być umieszczone w opakowaniach, zabezpieczających je
przed uszkodzeniem w trakcie transportu oraz oznaczonych numerem postępowania lub
numerem umowy.
3. Towar zostanie dostarczony Zamawiającemu wraz z wymaganą instrukcją oraz niezbędną
dokumentacją techniczną.
4. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się datę określoną w protokole odbioru,
instalacji i szkolenia, podpisanym przez osoby upoważnione, stwierdzającym dostawę
urządzenia zgodnego z ofertą Wykonawcy, instalację urządzenia oraz przeszkolenie
pracowników Zamawiającego i dostarczenie wymaganej instrukcji wraz z dokumentacją
techniczną.
5. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy przedmiotu umowy
oraz termin instalacji i szkolenia, informując Zamawiającego przynajmniej na 7 dni przed
możliwym terminem dostawy. Termin dostawy, instalacji i szkolenia Zamawiający jest
zobowiązany uzgodnić niezwłocznie, ustalając go nie później niż na 3 dzień po otrzymaniu
informacji od Wykonawcy o możliwości dostawy.
§3
1. Cenę urządzenia określonego w §1, strony ustalają na kwotę netto … zł. Do powyższej kwoty
doliczony będzie podatek VAT w stawce … . Cena brutto urządzenia wynosi … zł.
2. Ustalona cena obejmuje: cenę urządzenia, koszty związane z instalacją urządzenia, koszty
dostawy do miejsca instalacji, koszty opakowania, koszty ubezpieczenia dostawy, koszty
związane z ewentualną odprawa celną (UWAGA: Wykonawca sam dokona odprawy celnej),
szkolenie, podatek VAT.
3. Zapłata należności nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury
VAT, wystawianej po odbiorze przez Zamawiającego urządzenia, stwierdzonym protokołem
odbioru, instalacji i szkolenia o którym mowa w §2 ust. 4.
4. Zamawiający dokona zapłaty w ciągu … dni od dnia otrzymania oryginału faktury.
5. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminie określonym
w ust. 4 Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 10% ceny brutto określonej w §3 ust. 1 jeżeli Wykonawca lub Zamawiający odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) 0,5% ceny brutto określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie;
c) 0,01% ceny brutto określonej w §3 ust. 1 za każdą godzinę zwłoki w reakcji serwisu
liczoną od terminu określonego w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości:
a) 0,5% ceny brutto określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki Zamawiającego
w przystąpieniu do odbioru w terminie określonym zgodnie z §2 ust.5;
b) 10% ceny brutto określonej w §3 ust. 1 jeżeli Zamawiający lub Wykonawca odstąpi
od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający z wyjątkiem
sytuacji określonej w §5ust.1.
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3. Zapłata wymienionych w §4 kar umownych, nie zwalnia Stron z wypełnienia wzajemnych
zobowiązań wynikających z zapisów umowy.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy
w terminie 7 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie zwłoki
w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.
5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w sytuacji, gdy
wysokość szkody poniesionej przez stronę przewyższa wysokość kar umownych oraz
w przypadkach, w których nie zastrzeżono kary umownej.
§5
1. Zamawiający może odstąpić 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. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należności za
zrealizowaną część umowy.
3. Zamawiający ponadto zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku
niedostarczenia urządzenia, w terminie określonym w §2.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że urządzenie posiada … m-cy gwarancji jakości producenta, która
biegnie od daty podpisania protokołu odbioru, instalacji i szkolenia.
2. Wykonawca udziela … miesięcznej gwarancji na instalację urządzenia, która biegnie od
momentu podpisania protokołu odbioru, instalacji i szkolenia. W okresie gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad fizycznych instalacji urządzenia.
3. Wykonawca wraz z dostawą urządzenia dostarczy oryginalny dokument gwarancyjny
producenta w języku polskim wraz z warunkami gwarancji i serwisu gwarancyjnego
świadczonego przez autoryzowany serwis producenta urządzenia.
4. Wykonawca oświadcza, że szczegółowe warunki gwarancji zawarte w dokumencie
gwarancyjnym będą zgodne z ofertą.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
WYKONAWCA
Załączniki:
1. oferta Wykonawcy.
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