UMOWA DZ-2501/273/18/…
Zawarta w dniu ...2018 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. Krzysztofa Niemczuka, prof. nadzw. – Dyrektora

a:
firmą
………………………………………………………………………,
,
REGON
…………, NIP…………….., KRS ………………., 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, poz. 1579), na podstawie wyłączenia
określonego w art. 4 pkt 8 tej ustawy.
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
1.1. naprawa chromatografu cieczowego z hybrydowym spektrometrem mas QTRAP
5500, nr seryjny AU24471010, zwanego dalej chromatografem,
zgodnie z ofertą …………………….z dnia …………..2018 r., stanowiącą załącznik nr 1
do niniejszej umowy.
2. Podstawą wykonania usługi będzie pisemne zgłoszenie Zamawiającego przesłane faksem
lub e-mailem. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi określonej w ust.
1 w terminie ustalonym z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od
dnia pisemnego zgłoszenia. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawach zw. z
usługą jest …………………………
3. Po wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia protokołu
końcowego z realizacji usługi.
4. Za termin wykonania umowy uważany będzie dzień wykonania usługi i jej
protokolarnego przyjęcia określonego w § 3 umowy.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi w siedzibie Zamawiającego.
2. Odbiór wykonanej usługi, będącej przedmiotem umowy, będzie dokonywany przez
przedstawiciela Zamawiającego komisyjnie i protokolarnie z udziałem Wykonawcy lub
jego przedstawiciela.
§ 3.
1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 ust. 1 pkt. 1.1.
wynosi netto …………. PLN (słownie złotych: …………………..). Do powyższej
kwoty doliczony będzie podatek VAT w stawce 23%. Zapłata należności za wykonaną
usługę nastąpi na podstawie faktury i protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 2.

2. Płatność nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy umieszczony na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury.
§ 4.
Zamawiający w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości powstałej szkody.
§ 5.
Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego, natychmiastowego odstąpienia od
umowy w każdym przypadku zaprzestania realizacji, niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy przez Wykonawcę.
§ 6.
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie pod
rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
3. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
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