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UMOWA DZ-2501/199/18/………….
zawarta w dniu …………2018 roku w Puławach
pomiędzy
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym
w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 7160010761,
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. nadzwyczajny – Dyrektor

a:
……………………….., zamieszkałym(ą) w ……………………., posiadającym(ą) PESEL
……………………….. NIP …………………………, zwanym(ą) dalej w tekście umowy
„Wykonawcą”.
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.
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest usługa chowu pszczół w ulach Wykonawcy celu
przeprowadzenia przez Zamawiającego badań naukowych oraz wykonywanie wszelkich
czynności związanych z obsługą uli w okresie 12 m-cy, zgodnie z zaproszeniem do
złożenia oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy i z ofertą Wykonawcy z dnia
.................... r., stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.

2.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca:
1) wyznaczy i przekaże na potrzeby doświadczeń pszczoły ze swojego chowu,
2) będzie w swoich ulach prowadził chów pszczół objętych doświadczeniem,
3) zapewni opiekę pszczołom i nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad
pszczołami,
4) poda pszczołom preparat Nozemacid oraz pobierze do badań próbki miodu, wosku,
pierzgi, pszczół i drewnianych ścian uli.
5) przekaże Zamawiającemu
i drewnianych ścian uli.

pobrane

próbki

miodu,

wosku,

pierzgi,

pszczół

6) dokona utylizacji produktów pszczelich pozyskanych z leczonych pszczół
3.

W ramach niniejszej umowy Zamawiający przeprowadzi doświadczenie, w którym
pszczoły będą traktowane niezarejestrowanym w Polsce preparatem przeciwinfekcyjnym
Nozemacid zgodnie z instrukcją producenta. Ze względu na występowanie pozostałości
leków przeciwinfekcyjnych, produkty pszczele pozyskiwane z leczonych pszczół
prawdopodobnie nie będą nadawały się do spożycia i użytkowania przez ludzi przez kilka
lat od zastosowania preparatu Nozemacid.
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§ 2.
Termin wykonania umowy
Umowa realizowana będzie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
§ 3.
Realizacja umowy
1. Doświadczenia przeprowadzone będzie na 12
zasiedlających dziesięcioramowe ule wielkopolskie.

zdrowych

rodzinach

pszczelich

2. W celu profilaktycznym syrop cukrowy zawierający Nozemacid zostanie podany
pszczołom jesienią.
3. Leczniczo Nozemacid zostanie zaaplikowany dwoma metodami. W pierwszym przypadku
ciasto cukrowe zawierające Nozemacid zostanie podane pszczołom wiosną przed
pierwszym oblotem. W drugim przypadku syrop cukrowy zawierający Nozemacid zostanie
podany pszczołom dwa razy wiosną przed pierwszym oblotem.
4. Grupa kontrolna otrzyma tylko syrop lub ciasto cukrowe w tych samych terminach, co
pozostałe grupy.
5. Próbki miodu, wosku, pierzgi, pszczół i drewnianych ścian uli będą pobierane
w odpowiednich odstępach czasowych zależnych od czasu kwitnienia i pożytku przez
okres 12 miesięcy.
6. Wykonawca sporządzi
doświadczenia.

konspekt

zawierający

obserwacje

z

przeprowadzonego

7. Zamawiający dostarczy Wykonawcy preparat Nozemacid.
§ 4.
Wynagrodzenie
1.

Wynagrodzenie za wykonanie usługi określonej w § 1 zgodnie z ofertą ustala się na
kwotę brutto ………………………………… zł.

2.

Wynagrodzenie miesięczne wynosi brutto ………………………………….. zł.

3.

Wynagrodzenie miesięczne, określone w ust. 2 będzie płatne po upływie każdego
miesiąca świadczenia usług, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę,
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Podstawą
wystawienia faktury jest wystawione przez Zamawiającego potwierdzenie jej
wykonywania w danym miesiącu.

4.

Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług VAT, uprawnionymi
do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.
§ 4.*
Wynagrodzenie

1. . Wynagrodzenie za wykonanie usługi określonej w § 1 zgodnie z ofertą ustala się na
kwotę brutto ………………………………… zł.
2. . Po zakończeniu każdego miesiąca realizacji umowy wypłacona będzie w ramach
wynagrodzenia określonego w ust. 1 kwota wynikająca z przemnożenia liczby godzin
wykonywania zlecenia w danym miesiącu przez minimalne wynagrodzenie za 1 godzinę
pracy ustalone zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu. Pozostała część
wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu realizacji umowy. Wynagrodzenie
płatne będzie w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego rachunku przelewem
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na konto ................................................................................. z zastrzeżeniem ust. 3.
3. . Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy poprzez złożenie
oświadczenia zawierającego liczbę godzin wykonywania czynności wynikających z niniejszej
umowy. Oświadczenie powinno być złożone w terminie poprzedzającym wypłatę
wynagrodzenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do umowy.
4. . Wysokość wynagrodzenia za godzinę pracy w danym miesiącu nie może być niższa niż
stawka godzinowa wynikająca z przepisów Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847).
§ 5.
Odpowiedzialność i kary umowne
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 20% wynagrodzenia określonego
w § 4 ust. 1 w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiającego,
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z powodu okoliczności,
o których mowa w § 6 ust. 2.
4. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność karną i cywilną za niedopełnienie obowiązku,
o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6.
§ 6.
Rozwiązanie i odstąpienie od umowy
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 jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie
1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca dopuści się rażącego naruszenia zobowiązań wynikających z umowy. Za
rażące naruszenie zobowiązań wynikających z umowy strony uznaje się niewypełnianie
przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 1 ust. 2 oraz § 3.
3. W wypadku rozwiązania umowy Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należności za
zrealizowaną część umowy.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w sprawie nadzorowania realizacji
niniejszej umowy jest: …….………………………………………………………………
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Zamawiający

Wykonawca
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* zapisy tego § mają zastosowanie w sytuacji, gdy Wykonawca jako osoba fizyczna prowadzi
jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudnia osób lub gdy Wykonawca jako osoba
fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej a czynności objęte tą umową wykonuje na
podstawie umowy zlecenia.

