UMOWA nr DZ-2501/197/18/…
W dniu ….08.2018 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,

reprezentowanym przez:


dr hab. Krzysztofa Niemczuka, profesora nadzwyczajnego - dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym z

jednej strony,

a firmą : ………………….., REGON ………………, NIP …………….., działający w
oparciu o wpis do……………………… - zwanym dalej Wykonawcą z drugiej strony
reprezentowanym przez:

W wyniku wyboru oferty w drodze art. 4 pkt. 8 ustawy PZP , zgodnie z Regulaminem
udzielania

zamówień

publicznych

obowiązującym

w

Państwowym

Instytucie

Weterynaryjnym- Państwowym Instytutem Badawczym, została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie w wersji elektronicznej, w języku
angielskim wniosku aplikacyjnego do konkursu pn. ERA Chairs – WIDESPREAD-04-2019
ogłoszonego w ramach Programu HORYZONT 2020, Work Programme Part: Spereading
Excellence and Widening Participation.

2. Szczegółowy zakres niniejszej umowy określa zaproszenie do złożenia oferty z dn.
01.08.2018 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz oferta Wykonawcy z
dn. ...08.2018 r. stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, finansowym,
technicznym,

organizacyjnym

oraz

uprawnieniami,

wiedzą

i

doświadczeniem

pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy udziale specjalistów
wskazanych w ofercie. Ewentualna zmiana osób, może nastąpić wyłącznie za pisemną
zgodą Zamawiającego, o ile wykonawca zapewni specjalistów o kwalifikacjach
i doświadczeniu nie niższym niż określone z zaproszeniu do złożenia oferty.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, przy
uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.
§2
1. Termin realizacji zamówienia- maksymalnie do dnia 09.11.2018 r.
2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna przekazanie Zamawiającemu
dokumentacji w wersji elektronicznej. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie
potwierdzone w protokole odbioru dokumentacji.
3. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności : miejsce i datę sporządzenia, wykaz
wykonanych zadań oraz sporządzonych dokumentów, ocenę zgodności z warunkami
umowy, podpisy przedstawicieli stron oraz ewentualnie uwagi i zastrzeżenia
Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji
umowy, a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji
dotyczących przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawidłowości przedstawionych
dokumentów i wniesienia uwag w terminie do 4 dni od ich przedstawienia, a
wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia i złożenia poprawionej wersji do 2
dni od dnia wniesienia uwag.
3. Wyjaśnienia Wykonawcy i wnioski Zamawiającego mogą być przekazywane drogą
elektroniczną.
4. Do kontaktowania się z wykonawcą w sprawie realizacji niniejszej umowy
Zamawiający wyznacza : …………………………………………….
5. Do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawie realizacji umowy wykonawca
wyznacza: ………………………………………….

§4
1. Za wykonanie umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
…………… zł brutto (słownie :…………………złotych), w tym podatek VAT w
wysokości ………………….. zł.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawa wystawienia faktury będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu

odbioru przedmiotu umowy.
§5
1. W ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do dokumentów wytworzonych

w ramach niniejszej

umowy na następujących polach eksploatacji:
1/ utrwalenie
2/ zwielokrotnienie określoną techniką
3/wprowadzenie do pamięci komputera
2. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą przekazania ww. dokumentów
Zamawiającemu.
§6
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności następujących
przypadkach:
1) nieprzystąpienia Wykonawcy do wykonania umowy w terminie 3 dni od jej
zawarcia;
2) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy tak dalece, że będzie prawdopodobne,
że nie wykonana umowy w terminie.
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w następujących przypadkach:
1)przekroczenia terminu realizacji przedmiotu uniemożliwiające złożenie Zamawiającemu
wniosku;
3) niewykonania lub nienależytego wykonywania powierzonych zadań;
2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy
oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30 dni od dnia
stwierdzenia okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia.
3. Nieskorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy nie wyłącza możliwości
dochodzenia roszczeń z tytułu kar umownych lub innych roszczeń wynikających z przepisów
prawa.
§7

1. W wypadku nieprzystąpienia do wykonywania umowy przez Wykonawcę, nienależytego
wykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto.

2. Za zwłokę w wykonaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną w
wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 umowy, za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający może potrącić kwotę kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy bez
konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do zapłaty naliczonych kar.
4. Niezależnie od naliczonych kar Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania w
pełnej wysokości poniesionej szkody.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony są zobowiązane informować się wzajemnie o każdej zmianie swoich danych
teleadresowych. W braku takiej informacji wszelkie pisma i korespondencja przesłana na
adres, adres e-mail lub nr faxu, określony w niniejszej umowie będzie uznawana za
doręczoną.
3. Strony zobowiązują się rozwiązywać wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy na
drodze polubownej. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu Strony
poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu
cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
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