Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę bonów towarowych dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –
Państwowego Instytutu Badawczego
Oznaczenie postępowania: DZ-2501/287/18

UMOWA DZ-2501/287/18/…
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, prof. nadzw. - Dyrektor

a
firmą: ……………………………
zwaną dalej Wykonawcą

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579) oraz Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej
równowartości kwoty 30.000 Euro oraz zamówień z dziedziny nauki (§8 pkt. D) została
zawarta umowa następującej treści:
§1.
1. Wykonawca zobowiązuję się wytworzyć i dostarczyć Zamawiającemu bony towarowe
na okaziciela, w formie papierowej, w następujących ilościach i nominałach:
50 zł. – 269 szt.
20 zł. – 696 szt.
10 zł. – 158 szt.
zgodnie z zapytaniem ofertowym z dn. …… stanowiącym załącznik nr 1 i ofertą
wykonawcy z dn. …….. stanowiąca załącznik nr 2.
2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy w terminie nie dłuższym niż do 27.11.2018 r.- na
własny koszt i ryzyko – do siedziby Zamawiającego, na adres: 24-100 Puławy, Al.
Partyzantów 57.
3. Okres ważności dostarczonych bonów wynosi… od ich przekazania Zamawiającemu.
Okres ważności musi być zamieszczony na bonach w sposób czytelny.
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4. Wykonawca zapewni możliwość realizacji bonów w placówkach handlowych mających
lokalizację na terenie co najmniej miast: Puławy, Lublin, Zduńska Wola, Wrocław. Wykaz
placówek, w których będą mogły być zrealizowane bony stanowi zał. nr. 3 do nin. umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia bonów towarowych odpowiadających
normom obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Pod pojęciem „bonów towarowych” należy rozumieć emitowane i oferowane przez
wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419).
§2.
1.

Strony ustalają wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy

w kwocie ……………….. (słownie: ………………………….).
2.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty należne Wykonawcy z tytułu wykonywania

niniejszej umowy, jakie zobowiązany jest on ponieść w związku z realizacją umowy.
3.

Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo –

odbiorczy odbioru przedmiotu umowy.
4.

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie prawidłowo

wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od otrzymania faktury.
§3.
1.

Wydanie bonów towarowych zostanie potwierdzone sporządzonym protokołem zdawczo
– odbiorczym. Do podpisania protokołu upoważnione są osoby wyznaczone przez strony.

2.

Wykonawca zabezpieczy należycie bony na czas przewozu i ponosić będzie całkowitą
odpowiedzialność za asortyment i jakość zamówienia.

3.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Instytutu w Puławach, Al.
Partyzantów 57, 24-100 Puławy, w godzinach pracy Instytutu, tj. od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 do godz.15.00.

4.

Koszt dostarczenia bonów, ubezpieczenia itp. Stanowi koszt Wykonawcy.

5.

Osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego w sprawie
realizacji przedmiotu umowy jest:…… tel……….., e-mail:…………………….

6.

Osoba odpowiedzialną za kontakty z zamawiającym ze strony Wykonawcy w sprawie
realizacji przedmiotu umowy jest ……………………… tel……………………….
§4.

1.

Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach :
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a) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki,
b) w przypadku opóźnienia w wymianie bonów o zakwestionowanej jakości na bony
wolne od wad – w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto za dostarczone bony
których dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia,
c) w razie odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn
dotyczących Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
2 ust.1 umowy
2.

Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa szkody poniesionej przez
Zamawiającego jest on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach z
Kodeksu Cywilnego.

3.

Strony dopuszczają możliwość potrącania należności, o których mowa w ust. 1 z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4.

Zapłata kar umownych oraz odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
§5.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§6.
1. W przypadku nie przystąpienia do realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę lub
zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający ma prawo do
odstąpienia od niniejszej umowy przy obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej określonej w §4 ust.1 lit. c.
2. W przypadku braku możliwości realizacji bonów towarowych w terminie określonym
w

§1 ust.3 z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego , Wykonawca

zobowiązuje się do zwrotu równowartości ceny niezrealizowanych bonów towarowych
w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni
§7.
1.

Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.
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3.
4.

Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy oraz zapytanie ofertowe.

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

WYKONAWCA

