Załącznik nr 4 do SIWZ
znak sprawy: DG-2501/23271/1824/09

UMOWA DG-2501/23271/……./09
zawarta w dniu ……………….. 2010 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:
•

………………………………………………….

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 w trybie przetargu nieograniczonego nr
DG-2501/23271/1824/09, 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
2

Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, a Zamawiający zobowiązuje się kupić szkło
laboratoryjne, wchodzące w skład zadania nr ….., zwane dalej szkłem, którego rodzaj
i ilość określona jest w ofercie z dnia ................., stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu szkła na podstawie
pisemnych zamówień.
2. Wykonawca dostarczać będzie towar na swój koszt, bezpośrednio do siedziby
Zamawiającego w Puławach lub jego oddziałów w Bydgoszczy lub Zduńskiej Woli
w terminie ….. dni od dnia złoŜenia zamówienia, w dniach od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 7:00 do 14:00
3. Dostarczane szkło powinno być umieszczone w opakowaniach, zabezpieczających je
przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
4. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym
sprawdzeniu jego ilości i jakości przez upowaŜnionych przedstawicieli obydwu stron.
§3
1. Strony uzgadniają, iŜ ceny jednostkowe brutto poszczególnych rodzajów szkła
wymienione są w załączniku nr 1 do umowy.
2. Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy naleŜeć się będzie wynagrodzenie
stanowiące iloczyn dostarczonej Zmawiającemu ilości szkła oraz jego cen jednostkowych
określonych w ust. 1.
3. Wartość zamówienia objętego niniejszą umową ustala się na kwotę netto ...... PLN
(słownie złotych: ...). Do powyŜszej kwoty doliczony będzie podatek VAT w wysokości
22%, tj. maksymalna wartość brutto zamówienia nie moŜe przekroczyć kwoty ..... PLN
(słownie złotych: ...)

4. Zapłata naleŜności następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionych przez
Wykonawcę faktur VAT, wystawianych po kaŜdorazowym odbiorze przez
Zamawiającego szkła.
5. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty w ciągu 21 dni od dnia otrzymania oryginału
faktury.
6. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego naleŜności w terminie określonym
w ust. 5 Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
§4
Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia na podstawie art.144 ustawy Prawo
zamówień publicznych następujących zmian do umowy:
1/ zwiększenia ilości zamawianego szkła, w sytuacji większego od przewidywanego zuŜycia
przez Zamawiającego w przypadku pojawienia się nowych kierunków badań lub zwiększenia
ilości wykonywanych badań,
2/ zmniejszenia ilości zamawianego szkła w przypadku zaniechania doświadczeń, do których
było przewidziane szkło z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego lub uzasadnionej
zmiany metody badawczej.
3/ zmiany stawki podatku VAT, w przypadku zmiany odpowiednich przepisów prawa
podatkowego.
§5
Umowa zostaje zawarta do 31 grudnia 2010 roku.
§6
1. Strony postanawiają, Ŝe w przypadku nienaleŜytego wykonania postanowień niniejszej
umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane
w następujących przypadkach:
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w przypadku zawinionej przez niego zwłoki
w odbiorze w wysokości 0,5% ceny dostawy zrealizowanej ze zwłoką, za kaŜdy dzień
zwłoki.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za zawinioną przez siebie zwłokę
w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny dostawy zrealizowanej ze
zwłoką, za kaŜdy dzień zwłoki.
2. Zapłata wymienionych w § 6 kar umownych, nie zwalnia Stron z wypełnienia
wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów umowy.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy
w terminie 14 dni od daty wystąpienia z Ŝądaniem zapłaty. Zamawiający moŜe w razie
zwłoki w zapłacie kary potrącić naleŜną mu kwotę z dowolnej naleŜności Wykonawcy.
4. Strony zastrzegają moŜliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w sytuacji,
gdy wysokość szkody poniesionej przez stronę przewyŜsza wysokość kar umownych.
§7
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie moŜe nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie zapłaty naleŜności za
zrealizowaną część umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia ponadto od umowy w przypadku
nieterminowego dostarczenia materiałów lub dostarczenia materiałów niewłaściwej
jakości lub w ilości niezgodnej z zamówieniem,
§8
Sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach nieuregulowanych ustawą odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla kaŜdej ze Stron.
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