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UMOWA DZ-2501/62/18/…
zawarta ……. 2018 roku 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”

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu i dostarczyć system antywirusowy,
zgodny ze treścią zaproszenia do założenia oferty z 19.02.2018 r. oraz szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki odpowiednio nr 1 i nr 2 do umowy oraz ofertą
Wykonawcy z dnia ……… stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy, zwany dalej Systemem.
2. Wykonawca dostarczy System dla 600 stanowisk roboczych oraz konsolę do centralnego
zarządzania.
3. Okres zabezpieczenia stacji roboczych Systemem wynosi 36 m-cy od terminu aktywacji Systemu.
4. Wykonawca w ramach wdrożenia Systemu w szczególności zobowiązuje się do pomocy przy
migracji z dotychczas użytkowanego systemu antywirusowego.
5. Ponadto, przedmiotem umowy jest bezpłatne dostarczanie pełnych aktualizacji, dotyczących
zarówno programu jak i baz wirusów oraz aktualizacji konsoli, przez okres zabezpieczenia stacji
roboczych, tj. przez 36 m-cy;
TERMIN WYKONANIA UMOWY
§ 2.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć System, w terminie do2 dni od dnia zawarcia umowy.
WYNAGRODZENIE
§ 3.
1. Cena netto za wykonanie całego przedmiotu umowy wynosi ...... PLN (słownie złotych: ...). Do
powyższej kwoty doliczony będzie podatek VAT w stawce …%, tj. cenę brutto ustala się na kwotę
.... PLN (słownie złotych: ...).
2. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru,
stwierdzający dostawę Systemu.
3. Zamawiający dokona zapłaty w ciągu ……… dni od dnia otrzymania oryginału faktury.
4. Płatność będzie przekazana w formie przelewu.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej
do ich odbioru.
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GWARANCJA
§ 4.
1. Na poprawność działania Systemu Wykonawca udziela 36 m-cy gwarancji jakości, liczonej od daty
odbioru.
2. W ramach gwarancji Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie Systemu.
KLAUZULA SIŁY WYŻSZEJ
§ 5.
1. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za przeszkody w realizacji umowy spowodowane przez:
siły wyższe”, czyli okoliczności nadzwyczajne, niezwykłe i niemożliwe do przewidzenia
i niezależne od ich woli. W takim przypadku każda ze stron ma obowiązek przedsięwzięcia
bezzwłocznych czynności zmierzających do zmniejszenia skutków działania „siły wyższej”
i powiadomienia o tym zdarzeniu drugiej strony.
2. W przypadku przeszkód w realizacji umowy spowodowanych przez „siły wyższe”, strony będą
dążyły do polubownego, obopólnego korzystnego rozwiązania.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 6.
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. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należności za
zrealizowaną część umowy.
KARY UMOWNE
§ 7.
1.

Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego
w § 3 ust. 1 jeżeli Wykonawca ze swojej winy nie wykona przedmiotu umowy określonego
w § 1 ust. 2 w terminach określonych w § 2.

2.

Kara umowna powinna być zapłacona 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.

3.

Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie uzupełniające w przypadku gdy wysokość szkody przekracza
wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz w przypadkach, w których kary umowne nie zostały
zastrzeżone.

KONATAKT
§ 8.
Za realizację szczegółów organizacyjno-technicznych i merytorycznych przedmiotu umowy osobami
odpowiedzialnymi są:
1/ ze strony Zamawiającego: ……………………
2/ ze strony Wykonawcy: ………………….
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9.
Sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, a w sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych,
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

