UMOWA nr

……………….

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 w Lublinie pod numerem 0000118357, zwanym dalej w treści niniejszej umowy
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
• …………………………….
Zwany dalej Zamawiającym ,
a:
………… REGON …… , NIP ………. działającą w oparciu o wpis do ……………. pod
numerem …….. zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
•
W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr
DG-2501/20669/1430/09 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655) została zawarta umowa następującej
treści:

§1
1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, a Zamawiający zobowiązuje się kupić materiały
pomocnicze wchodzących w skład zadań nr, …., ….. zgodnie z ofertą z dnia …….
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy .
2. Przewiduje się moŜliwość zwiększenia ilości zamawianych materiałów w stosunku do
ilości określonej w ofercie na zasadach określonych w art. 144 ust.1 uPZP ,w
przypadku pojawienia się nowych kierunków badań lub zwiększenia ilości
wykonywanych badań , pod warunkiem, ze Sprzedający wyrazi zgodę na dokonanie
takiej zmiany . Przewiduje się moŜliwość zmniejszenia ilości zamawianych materiałów
w stosunku do ilości podanej w ofercie na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 uPZP
w przypadku zaniechania doświadczeń, do których był przewidziany materiał z
przyczyn niezaleŜnych od zamawiającego lub uzasadnionej zmiany metody badawczej.

§2
1. Ceny brutto na poszczególne pozycje przedmiotu umowy zawarte są w ofercie
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
2. Cena jednostkowa pozycji wymienionych w załączniku nr 1 nie moŜe ulec zmianie w
czasie trwania umowy, tj. do końca 2010 r.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu przedmiotu umowy na
podstawie pisemnych zamówień składanych przez upowaŜnionego pracownika
zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy do siedziby
Zamawiającego ( w Puławach lub jego oddziału w Bydgoszczy lub w Zduńskiej Woli
) w terminie do 4 tygodni od dnia złoŜenia zamówienia w dniach od poniedziałku do
piątku , w godzinach od 7:00-14:00 .
3. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia przesyłki oraz dokumentów
towarzyszących przesyłce numerem zamówienia podanym przez Zamawiającego w
zamówieniu o którym mowa w ust. 1 .
4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego po wcześniejszym
sprawdzeniu jego ilości i jakości przez upowaŜnionych przedstawicieli obydwu stron.
5. Wykonawca udziela ….. m-cy gwarancji , która biegnie od dnia dostawy .
§4
1.Wykonawcy naleŜy się wynagrodzenie za dostawę stanowiące iloczyn odebranych
materiałów i cen jednostkowych określonych w załączniku nr 1 płatne w ciągu 21 dni od
otrzymania oryginału faktury wystawionej po odbiorze przedmiotu umowy .
2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego w ust. 1 , Zamawiający
zapłaci wykonawcy odsetki ustawowe za kaŜdy dzień zwłoki .
§5
1.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku
niedotrzymania terminu dostawy zamówienia w § 3 ust.2 umowy w wysokości odsetek
ustawowych liczonych od wynagrodzenia za dostawę zrealizowaną ze zwłoką za kaŜdy dzień
zwłoki .
2. W przypadku gdy będący przedmiotem umowy produkt równowaŜny do produktu
określonego przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie
będzie spełniał w trakcie stosowania równowaŜności , Wykonawca zapłaci karę umowną w
wysokości 50 % wynagrodzenia za jego dostawę . W takim przypadku Zamawiający
zastrzega moŜliwość natychmiastowego rozwiązania umowy .

§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy o
zamówieniach publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego .

§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze
stron.
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