Załącznik nr 4 - DZ-220/125/21
sukcesywne świadczenie usługi okresowych badań technicznych (przeglądów rejestracyjnych) oraz przeglądów technicznych pojazdów
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przez okres 12 miesięcy

UMOWA DZ-220/125/21/….
Zawarta w dniu ………2021 r. pomiędzy:
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Al.
Partyzantów 57, 24-100 Puławy, działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku pod numerem 0000118357, zwanym
dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
 Prof. dr hab. Krzysztofa Niemczuka – Dyrektora
a:
firmą …………………….. z siedzibą w …………………., przy ul. ……………………., ……………………..,
NIP ……………………., REGON ………………….., KRS ……………, zwaną dalej w tekście umowy
„Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:


……………………………………………………………………………

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w
oparciu o „Regulamin dla zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości poniżej 130.000,00 zł”
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1.

Mocą niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania okresowych
badań technicznych (przeglądów rejestracyjnych) oraz przeglądów technicznych pojazdów, należących do
Zamawiającego, wchodzących w skład zadania nr ………………, zgodnie z wykazem, który stanowi
załącznik nr 3 do umowy.

2.

Zakres usługi obejmuje okresowe badania techniczne oraz przeglądy techniczne pojazdów, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy,
stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.

3.

W przypadku gdy podczas przeglądu technicznego okaże się, że pojazd wymaga naprawy, a ostateczna
cena przeglądu przekroczy cenę zadeklarowaną w formularzu cenowym, Wykonawca ma obowiązek
powiadomić o tym Zamawiającego, przedstawiając odpowiednią kalkulację. Wykonawca przystąpi do
realizacji usługi po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

4.

Miejsce wykonania usługi – siedziba Wykonawcy, ul. ……………….., ………………….
§2

1.

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę oraz park maszynowy niezbędny do należytego wykonania
przedmiotu umowy oraz gwarantuje wykonanie usług, o których mowa w §1 ust. 2 z zachowaniem
należytej staranności i profesjonalizmu.

2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi, z użyciem odpowiedniej
jakości części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość
i ilość materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług określonych w §1 ust. 2 na podstawie pisemnego
zgłoszenia Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzgodnienie dokładnego terminu wykonania
usługi z Działem Technicznym, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego
zgłoszenia.

4.

Wykonawca wyznaczy osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym. Osobą upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy jest: ……………., nr
tel.
………………,
e-mail:
………………………..
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją umowy jest:
………………. nr tel. …………………….., e-mail: ………………………….
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W przypadku zmiany osoby, upoważnionej do kontaktów lub numeru telefonu, Strony ustalają, że nie
skutkuje to zmianą umowy.
5.

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wykonania usługi. Potwierdzeniem wykonania
usługi okresowego badania technicznego (przeglądu rejestracyjnego) będzie co najmniej wpis
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Potwierdzeniem wykonania usługi przeglądu technicznego będzie co
najmniej wykaz wykonanych czynności oraz wymienionych materiałów eksploatacyjnych, opatrzony
pieczątką i podpisem upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.

Za termin wykonania usługi uważany będzie dzień wykonania usługi i jej pisemnego potwierdzenia,
o którym mowa w ust. 5.
§3

1.

Zamawiający zobowiązany jest do dostarczania pojazdów na przeglądy w terminie uzgodnionym
z Wykonawcą.

2.

Zamawiający zobowiązany jest do terminowego regulowania należności z tytułu wykonanych usług.
§4

1.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za wykonanie usługi zgodnie z §1 ust. 2,
na podstawie jednostkowych cen podanych w formularzu cenowym oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do
umowy.

2.

Zapłata należności za wykonane usługi nastąpi na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę po
wykonaniu usługi i pisemnym potwierdzeniu jej wykonania, o którym mowa w §2 ust. 5.

3.

Płatność nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy umieszczony na fakturze, w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury wystawionej
zgodnie z uwarunkowaniami i cenami określonymi w niniejszej umowie i ofercie Wykonawcy.
§5

1.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości:
1) 10% wartości brutto umowy określonej w załączniku nr 2, gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2) W przypadku zwłoki w realizacji usługi w stosunku do terminu określonego zgodnie z §2 ust. 3,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy
określonej w załączniku nr 2 za każdy dzień zwłoki .

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku gdy
wartość szkody przekracza wysokość kar umownych oraz w sytuacji gdy nie zastrzeżono kar umownych.
§6

1.

Strony ustalają, że umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, od dnia 29.06.2021 r. do dnia
28.06.2022 r.

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego, natychmiastowego odstąpienia od umowy w każdym
przypadku zaprzestania realizacji, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
§7

1.

Działając na podstawie art.4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U z 2019 roku, poz. 118 z późn.zm.) Zamawiający oświadcza,
że Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach NIP 716-001-07-61,
posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów powyższej ustawy.

2.

Niniejsze oświadczenie stanowi
w transakcjach handlowych.

podstawę

do

zastosowania

prawidłowego

terminu

zapłaty
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§8
1.

Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem §2 ust. 4.

2.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie pod rygorem
natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

3.

Sprawy sporne 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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