UMOWA DZ-2501/124/….
zawarta w dniu …………2019 roku w Puławach
pomiędzy
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym
w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 7160010761,
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. nadzwyczajny – Dyrektor

a:
……………………….., zamieszkałym(ą) w ……………………., posiadającym(ą) PESEL
……………………….. NIP …………………………, zwanym(ą) dalej w tekście umowy
„Wykonawcą”.
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), na podstawie
wyłączenia określonego w art. 4 pkt. 3 lit. e tej ustawy, przy zastosowaniu „Regulaminu
udzielania
zamówień
o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30 000 euro oraz zamówień
z dziedziny nauki”.
§ 1.
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem umowy jest usługa badawcza z zakresu monitoringu entomologicznego
muchówek z rodzaju Culicoides zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty stanowiącym
Załącznik nr 1 do umowy i z ofertą Wykonawcy z dnia .................... r., stanowiącą
Załącznik nr 2 do umowy.

2.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca:
a) wykona badania poszczególnych odłowów kuczmanów zebranych z 24 pułapek
zainstalowanych przy oborach bydła na terenie całego kraju,
b) określi liczebność owadów z rodzaju Culicoides (kuczmany) wśród masy owadów
odłowionych na dana pułapkę,
c) ustali skład gatunkowy kuczmanów uznawanych za nosiciela – wektor wirusa choroby
niebieskiego języka,
d) ustali okresy aktywności kuczmanów, w tym terminy pojawienia się świeżo wylęgłych
postaci imaginalnych, terminy aktywności pokarmowej i rozrodczej.
e) sporządzi sprawozdanie w formie papierowej i elektronicznej zawierające dane dot.
składu gatunkowego i liczebności owadów z rodzaju Culicoides, informacje o
poszczególnych

podrodzajach,

okresach

aktywności

Culicoides,

zestawienia

tabelaryczne zawierające dane dot. gatunków i grup wraz z danymi dot. ekspozycji dla
poszczególnych punktów odłowu.

3.

W ramach niniejszej umowy Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy próbki

pochodzące z punktów odłowu z częstotliwością około raz w miesiącu.

§ 2.
Termin wykonania umowy
Umowa, o której mowa w § 1 realizowana będzie w okresie od dnia zawarcia niniejszej
umowy do 15 grudnia 2019 r.
§ 3.
Poufność
Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania wyników badań przekazanych
Zamawiającemu w formie sprawozdania bez jego zgody.
§ 4.
Wynagrodzenie
1.

Wynagrodzenie za wykonanie usługi określonej w § 1 zgodnie z ofertą ustala się na
kwotę brutto ………………………………… zł. za 1 próbkę.

2.

Wynagrodzenie za cały przedmiot umowy będzie wynikało z ilości próbek
przemnożonych przez cenę jednostkową za jedną próbkę i będzie wynosić brutto
………………………………….. zł.

3.

Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu usługi potwierdzonej odbiorem przez
Zamawiającego wyników badań w postaci wstępnego sprawozdania z monitoringu
entomologicznego, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę,
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury lub umowy o dzieło.

4.

Strony oświadczają, że są/nie są* płatnikami podatku od towarów i usług VAT,
uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

5.

*Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy poprzez złożenie
oświadczenia zawierającego liczbę godzin wykonywania czynności wynikających z
niniejszej umowy. Oświadczenie powinno być złożone w terminie poprzedzającym
wypłatę wynagrodzenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do umowy.

6.

*Wysokość wynagrodzenia za godzinę pracy w danym miesiącu nie może być niższa niż
stawka godzinowa wynikająca z przepisów Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847).
§ 5.
Odpowiedzialność i kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
w formie kar umownych.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 20% wynagrodzenia określonego
w § 4 ust. 2 w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiającego,

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 2, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z powodu okoliczności,
o których mowa w § 6 ust. 3.
§ 6.
Rozwiązanie i odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie
1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym czasie z zachowaniem 1 miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca dopuści się rażącego naruszenia zobowiązań wynikających z umowy. Za
rażące naruszenie zobowiązań wynikających z umowy strony uznaje się niewypełnianie
przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 1 ust. 2.
4. W wypadku rozwiązania umowy Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należności za
zrealizowaną część umowy.
§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
4. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w sprawie nadzorowania realizacji
niniejszej umowy jest: …….………………………………………………………………
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Zamawiający

Wykonawca

* zapisy tego § mają zastosowanie w sytuacji, gdy Wykonawca jako osoba fizyczna prowadzi
jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudnia osób.

