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UMOWA DZ-220/124/21/…
zawarta w dniu ……………………….. 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:
•

Prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk – Dyrektor

a:
firmą ……… z siedzibą …… REGON ……, NIP ……., działającą w oparciu o wpis do ………….. w
……….. zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
•

…………………………………………………

W wyniku postępowania przeprowadzonego z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), a przy zastosowaniu „Regulaminu dla zamówień na
dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości poniżej 130.000,00 zł” nr DZ-220/124/21, została
zawarta umowa następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę polegającą na ilościowym,
porównawczym oznaczenie składu białkowego ekstraktów (roztworów) z nicieni za pomocą metody
LC-MS/MS zgodnie z ofertą cenową nr ……………. z dnia ……….. stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
§2
1. Za wykonanie usługi określonej w § 1 Wykonawcy należy się wynagrodzenie w wysokości:
…………….. zł netto (słownie złotych: …………………… zł). Do powyższej kwoty doliczony
będzie podatek VAT w stawce …….%.
2. Wynagrodzenie określone w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
umowy.
3. Płatność nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy umieszczony na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
4. Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 935) oświadcza,
że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów tej ustawy.
§3
Wykonawca zrealizuje usługę o której mowa w §1 w terminie do 40 dni roboczych liczone od
momentu dostarczenia próbek do Wykonawcy.
§4
Wykonawca w terminie o którym mowa w § 3 przekaże wyniki. Oprócz udostepnienia wyników
końcowej ilościowej identyfikacji białek, Wykonawca udostępni surowe wyniki wraz z opisem
zastosowanej w analizie metodyki.
§5

Zamawiający – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Zapytanie ofertowe:
Ilościowe, porównawcze oznaczenie składu białkowego ekstraktów (roztworów) z nicieni
za pomocą metody LC-MS/MS.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DZ-220/124/21
Załącznik nr 2

Zamawiający w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości powstałej szkody.
§6
Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego, natychmiastowego odstąpienia od umowy w
każdym przypadku zaprzestania realizacji, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę.
§7
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają
nieważności.

formy pisemnej pod rygorem

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie pod rygorem
natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
3. Spory wynikłe z niniejszej umowy poddaje się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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