Załącznik nr 2
do zaproszenia do złożenia oferty nr DZ-2501/179/19

UMOWA DZ-2501/179/19/…
Zawarta w dniu …………..
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. nadzwyczajnego - Dyrektora

a:
firmą … z siedzibą w …, REGON …, NIP …, działającą w oparciu o …, pod numerem …, zwaną dalej
WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:


……………………………………………………………………………

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY z pominięciem przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i § 8 punkt D)
Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 euro oraz zamówień z
dziedziny nauki, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywne, comiesięczne przeprowadzanie badań QAL3 w spalarni
stanowiącej własność Zamawiającego znajdującej się w siedzibie PIWet-PIB w Puławach przy Al. Partyzantów 57
oraz prowadzenie dokumentacji związanej z ww. badaniami przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2.

Usługa powinna być świadczona zgodnie z zgodnie z Normą PN-EN 14181:2015 oraz Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości
emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014r. poz.1542)

3.

Szczegółowy zakres niniejszej umowy określa Zaproszenie do złożenia oferty z dnia …, stanowiące załącznik nr 1
do umowy oraz oferta Wykonawcy z dnia …, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy.

4.

Usługa będzie realizowana sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (12 badań w okresie
obowiązywania umowy). Dokładny termin comiesięcznych badań QAL3 każdorazowo zostanie ustalony
w porozumieniu z WYKONAWCĄ. WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania dokumentacji, związanej
z badaniami QAL3, a w szczególności raportów z badań, w terminie do 14 dni od daty przeprowadzenia
comiesięcznych badań QAL3.

5.

Po każdorazowym wykonaniu comiesięcznej usługi, WYKONAWCA zobowiązany jest do przedstawienia
Zamawiającemu protokołu cząstkowego w celu potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi.
§2

1.

WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania usługi w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO.

2.

W ramach realizacji umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się w szczególności do:
a)

okresowego, comiesięcznego sprawdzenia punktu zerowego i kontrolnego dla systemu AMS,

b) oceny uzyskanych wyników w oparciu o kontrolne wykresy (karty kontrolne Shewharta lub CUSUM),
c)

regulacji punktu zerowego i zakresu lub konserwacji systemu AMS, w zależności od wyników
przeprowadzonej oceny,

d) nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i prowadzenia zapisów, w szczególności raportu z badań
QAL3,
e)

kompletowania i aktualizacji dokumentacji AMS,

f)

kontroli pracy AMS w ważnym zakresie kalibracji.

3.

WYKONAWCA oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, technicznym i organizacyjnym
oraz wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy.

4.

WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji umowy własnymi siłami, przy użyciu własnych środków,
w oparciu o własny sprzęt i materiał.
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5.

WYKONAWCA oświadcza, że urządzenia pomiarowe, przy użyciu których WYKONAWCA zrealizuje usługę,
posiadają wymagane certyfikaty i atesty.

6.

WYKONAWCA zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu
profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.

7.

WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie świadczenia usług wynikające
z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników

8.

WYKONAWCA zobowiązuje się współpracować z ZAMAWIAJĄCYM w trakcie realizacji umowy,
a w szczególności zobowiązany jest do uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM terminów przeprowadzenia
comiesięcznych badań QAL3.

9.

W przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności, wydłużających czas realizacji comiesięcznych badań lub uniemożliwiających
realizację comiesięcznych badań w ustalonym wcześniej terminie, w szczególności usterki systemu AMS lub
działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług, WYKONAWCA jest
zobowiązany przystąpić do realizacji zamówienia niezwłocznie po ustaniu przeszkód, w terminie ustalonym
z ZAMAWIAJĄCYM.

10. Odbiór wykonanej comiesięcznie usługi, będącej przedmiotem umowy, będzie dokonywany przez przedstawiciela
ZAMAWIAJĄCEGO komisyjnie i protokolarnie z udziałem WYKONAWCY lub jego przedstawiciela.
§3
ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do współpracy z WYKONAWCĄ w celu realizacji przedmiotu umowy,
w szczególności do
uzgodnienia z WYKONAWCĄ terminów przeprowadzenia comiesięcznych badań QAL3,

a)

b) zapewnienia WYKONAWCY dostępu do miejsca, w którym mają zostać wykonane badania QAL3,
informowania WYKONAWCY o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających przystąpienie do
realizacji zamówienia w ustalonym uprzednio terminie, o których mowa w § 2 ust. 9 oraz ustalenia z
WYKONAWCĄ nowego terminu realizacji comiesięcznych badań,

c)

d) przyjęcia i podpisania protokołów cząstkowych, o którym mowa w §1 ust. 5 umowy. W przypadku
pojawienia się uwag do treści protokółów, ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ do udzielenia
wyjaśnień lub poprawienia protokołu w zakresie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, określając
dodatkowy termin przekazania wyjaśnień lub poprawionego protokołu.
§4
1.

Osobami uprawnionymi do kontaktów w związku z realizacją Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:


..., tel. …, e-mail: …

2) ze strony Wykonawcy:

2.

..., tel. …, e-mail: …

Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1, są upoważnione przez Strony do dokonywania czynności
związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
§5

1.

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY za wykonanie usług określonych w niniejszej
umowie, zgodnie z ofertą WYKONAWCY, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wynagrodzenie
łączne w wysokości … zł netto ( słownie: …). Do powyższej kwoty doliczony będzie podatek VAT w wysokości
23%. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, na podstawie cen netto za 1 miesiąc świadczenia usługi,
podanych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, w kwocie … zł ( słownie: …). Do
powyższej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% tj. wynagrodzenie brutto za 1 miesiąc
świadczenia usług wynosi … zł.

2.

ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia WYKONAWCĘ do wystawiania
faktury VAT bez podpisu osoby reprezentującej ZAMAWIAJĄCEGO.
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3.

Płatność nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek bankowy
WYKONAWCY umieszczony na fakturze, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury.

4.

WYKONAWCA uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po wykonaniu badań i sporządzeniu protokołu
cząstkowego o którym mowa w §1 ust. 5 umowy.

5.

Za nieterminowe regulowanie zobowiązań WYKONAWCA ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§6

1.

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
a)

za zwłokę w wykonaniu badań – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu
ustalonego przez strony na wykonanie badań;

b) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji z badań– w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od
terminu określonego w §1 ust.4
c)

za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY
– w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy.

2.

ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze
stron z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto,
określonego w § 5 ust. 1 umowy.

3.

Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 płatne są w terminie 14 dni od daty wezwania do zapłaty.

4.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości powstałej szkody,
w przypadku gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody w pełnej wysokości.
§7

1.

ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
a)

wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

b) zostanie wszczęte postępowanie zmierzające w kierunku ogłoszenia upadłości lub likwidacji
WYKONAWCY. Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach;
c)

WYKONAWCA nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO, złożonego na piśmie, w terminie 14 dni od daty
wezwania;

d) WYKONAWCA w sposób nienależyty wykonuje obowiązki, wynikające z niniejszej umowy.
2.

WYKONAWCY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy ZAMAWIAJĄCY nie wywiązuje
się z obowiązku zapłaty faktury, pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty w terminie 14 dni od upływu terminu
na zapłatę faktury, określonego w § 5 ust. 3 umowy.

3.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zawierające uzasadnienie, należy złożyć drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§8

1.

Niniejsza umowa została zawarta na okres 12 miesięcy tj. do dnia … r.

2.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy, w przypadku wystąpienia
okoliczności opisanych w §2 ust. 9, trwających dłużej niż 14 dni, jednak pod warunkiem nieprzekroczenia kwoty
łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §5.
§9

1.

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku
porozumienia, spory będzie rozpatrywać sąd właściwy miejscowo dla ZAMAWIAJĄCEGO.
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3.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

4.

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

