UMOWA DZ-2501/37/18/…
zawarta w dniu …………2018 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, profesor nadzwyczajny – Dyrektor

a:
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 2017 r. poz. 1579), 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. Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający kupuje meble laboratoryjne zwane dalej meblami,
zgodnie z ofertą z dnia ……………… stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:
1) Wykonania projektu,
2) Montażu mebli,
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 3 tygodni od daty
złożenia pisemnego zamówienia przez pracowników Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
2. Zamówienie będzie wysyłane faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się datę określoną w protokole odbioru
stwierdzającym dostawę mebli zgodnych z ofertą wykonawcy.
4. Wykonawca winien jest uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy przedmiotu umowy.
§ 3.
1.

Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy strony ustalają na kwotę netto …………….. zł
Do powyższej kwoty doliczony będzie podatek VAT w stawce 23%, tj. maksymalna wartość
brutto zamówienia nie może przekroczyć …………………… zł.

2. Ustalona cena obejmuje: projekt, wykonanie, transport i montaż mebli,
3. Zapłata należności nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury
VAT, wystawianej po odbiorze mebli przez Zamawiającego, stwierdzonym protokołem odbioru
o którym mowa w § 2 ust. 3.
4. Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 14 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 0,2% ceny
brutto określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jeżeli meble nie będą dostarczone w terminie
określonym w umowie.
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% ceny
brutto określonej w § 3 ust. 1 w razie zwłoki Zamawiającego w odbiorze mebli.
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.
§ 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
nieterminowego dostarczenia mebli lub dostarczenia mebli niewłaściwej jakości.
§ 6.
2. Wykonawca udziela …………. m-cy gwarancji jakości, która biegnie od daty podpisania
protokołu odbioru, instalacji i szkolenia.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany każdego
z elementów, które uległy uszkodzeniu.
4. Wykonawca wraz z dostawą mebli dostarczy oryginalny dokument gwarancyjny w jęz. polskim
wraz z warunkami gwarancji i serwisu gwarancyjnego.
5. Szczegółowe warunki gwarancji są zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i ofertą.
§ 7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, a w sprawach nie uregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych
przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8.
Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 9.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
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