UMOWA DZ-2501/14/20/…
Zawarta w dniu …………… r. 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. Krzysztof Niemczuk, prof. instytutu - dyrektor

a:
 …………………………
zwany dalej Wykonawcą.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843) została zawarta umowa następującej treści:

§1
1. Mocą niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz
Zamawiającego usługi obejmującej sprawdzanie / przegląd automatycznych
czytników mikropłytek wchodzących w skład zadania nr ………. , zgodnie z
zakresem opisanym w zaproszeniu do złożenia oferty z dn. ……… r. stanowiącym
zał. nr 1 do umowy oraz ofercie Wykonawcy z dn. ………. r. stanowiącej załącznik
nr 2 dni niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi określonej w ust. 1 zgodnie z
harmonogramem po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia zamawiającego. Obowiązkiem
wykonawcy będzie uzgodnienie dokładnego terminu wykonania usługi z
upoważnionym pracownikiem Działu Technicznego. Osobą uprawniona do udzielania
informacji w sprawach zw. z usługą jest ……………………………………...
3. Po wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu
potwierdzającego wykonanie usługi, tj. świadectwa sprawdzenia urządzenia wraz z
kopią świadectwa wzorcowania dla płytki wzorcowej użytej do sprawdzenia czytnika,
a w przypadku dokonywania przeglądu – protokołu.
4. Za termin wykonania warunków umowy uważany będzie dzień wykonania usługi i jej
protokolarnego przyjęcia określonego w § 2 umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi w siedzibie Zamawiającego z
terminie nie później niż 2 tygodnie od dnia otrzymania zgłoszenia.
2. Ilościowy i jakościowy odbiór wykonanej usługi, będącej przedmiotem umowy,
będzie dokonywany przez przedstawiciela Zamawiającego komisyjnie i protokolarnie
z udziałem Wykonawcy lub jego przedstawiciela.
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie
niniejszej umowy w wysokości stanowiącej iloczyn ceny brutto za wykonaną usługę i
ilości urządzeń. Do powyższej kwoty zostaną doliczone koszty za dojazd w
wysokości zgodnej z załącznikiem nr 2.

2. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu poszczególnych usług będących
przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2.
3. Wielkość zamówienia jest najbardziej prawdopodobna w ocenie zamawiającego, lecz
należy liczyć się, że rzeczywista wielkość może różnić się na skutek np. zakupu
nowych urządzeń, awarii istniejących itp. O wszelkich zmianach zamawiający będzie
informował wykonawcę, przedstawiając propozycje stosownych zmian do umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest po przyjęciu wykonanej usługi przez Zamawiającego
do dostarczenia faktury. Dostarczenie faktury jest podstawą do zapłaty należności za
wykonaną usługę.
5. Zapłata należności za wykonaną usługę 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.
§4
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 10 % wartości netto umowy określonej w ofercie, gdy Zamawiający odstąpi od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
2) odsetek ustawowych liczonych od ceny usług zgłoszonych urządzeń za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu wykonania usługi, o którym
mowa w § 2 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości
poniesionej szkody.
§5
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu
wykonania umowy informacji poufnych, uzyskanych w związku z jej zawarciem i
wykonywaniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad
poufności.
2. Wykonawca przed rozpoczęciem czynności serwisowych zobowiązuje się do
podpisania zobowiązania do dochowania poufności informacji dla zewnętrznych
podmiotów, której treść stanowi złącznik nr ... do niniejszej umowy.
§6
Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego, natychmiastowego rozwiązania umowy
w każdym przypadku zaprzestania realizacji, niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę.
§7
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załączniki:
Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe DZ-2501/14/20 z dn. …….. r.
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy z dn. …………….. r.
Załącznik nr 3 – zobowiązanie do dochowania poufności informacji dla zewnętrznych podmiotów

