Załącznik nr 3
DG-2501/11715/927/09

UMOWA DG-2501/11715/

/09

Zawarta w dniu ……………………… 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 Gospodarczy w Lublinie pod numerem 0000118357, posiadającym NIP 71600-10-761, REGON 000080252, w imieniu którego działają:
• ……………………………………………….
Zwany dalej „Zamawiającym”,
a:
……………………………………………..w imieniu którego działają:
• ……………………………………….
• ……………………………………….
zwany dalej „Wykonawcą”.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i montaŜ urządzeń , sprzętu i mebli laboratoryjnych w
ramach zadania „ Remont i przebudowa budynku laboratoryjnego Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Bydgoszczy , ul. Powstańców
Wielkopolskich 10 w Bydgoszczy . zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy.
§2
1. Cena netto zgodnie z ofertą z dnia …………….. wynosi ……………….zł. słownie
(……………………………………złotych). Cena brutto wynosi ……………zł. słownie
(…………………………………….złotych).
2. Ustalona cena obejmuje:
Zakres opisany w par.1 oraz opisie przedmiotu zamówienia , w tym m.in. :
a) stałą współpracę oraz wymóg konsultacji i akceptacji poszczególnych etapów projektu , w tym
rozwiązań materiałowych przez przedstawicieli Instytutu
b) koszty opracowania projektu wykonawczego
c) cenę mebli, sprzętu oraz urządzeń laboratoryjnych będących przedmiotu zamówienia ,
koszty zw. z montaŜem koszty zw. z instalacją urządzenia i ewentualnym szkoleniem , koszty
przeglądów w urządzeń laboratoryjnych w okresie gwarancyjnym zgodnie z zaleceniami
producenta , koszty dostawy do miejsca dostawy , koszty związane z ewentualną odprawą
celną ( UWAGA: Wykonawca sam dokona – odprawy celnej ) do siedziby zamawiającego ,
jak równieŜ ubezpieczenia towaru , podatek VAT.

§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 w
następujących terminach od momentu podpisania umowy :
a) opracowanie i uzgodnienie projektu wykonawczego/warsztatowego – 4 tygodnia od podpisania
umowy .
b) dostawa i montaŜ mebli , urządzeń i sprzętu laboratoryjnego na III piętrze – do 15.11.2009.
c) dostawa i montaŜ mebli , urządzeń i sprzętu laboratoryjnego na II piętrze potwierdzone
końcowym protokołem odbioru całości robót – do 15.12.2009 .

§4
1. Za niedotrzymanie terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt. a lub b Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości odsetek
ustawowych liczonych od ceny brutto określonej w § 2 za kaŜdy dzień zwłoki.
2. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia odszkodowania za
szkody spowodowane niedotrzymaniem terminów na zasadach określonych w KC.

3. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

§5
1. Wykonawca udziela ……miesięcznej gwarancji , która biegnie od daty podpisania
protokołu odbioru i montaŜu .
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany kaŜdego z
elementów , które uległy uszkodzeniu.
§6
1. Płatność będzie realizowana w następujący sposób : 40 % płatne po dostawie i montaŜu mebli ,
urządzeń i sprzętu laboratoryjnego na III piętrze na podstawie protokołu odbioru dostawy i
montaŜu podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego oraz 60 % płatne na podstawie
protokołu odbioru końcowego ( bez usterek uniemoŜliwiających przekazanie do uŜytkowania .
2. Termin płatności 14 dni od dnia złoŜenia faktury z załączonymi dokumentami odpowiednimi
dla poszczególnych płatności .
3.W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego w ust. 1 Wykonawcy przysługuje
prawo naliczenia odsetek w wysokości odsetek ustawowych za kaŜdy dzień zwłoki od ceny brutto
określonej w § 2.

§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i
kodeksu postępowania cywilnego, o ile przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie stanowią
inaczej.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.
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