
UMOWA  

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 716-00-10-761, REGON 000080252, w imieniu którego 
działają:

•   …………………………

Zwany dalej Kupującym,
a:
w imieniu którego działają:

• ………………………………………..
zwany dalej Sprzedającym.

Na podstawie dokonanego przez Kupującego wyboru oferty Sprzedającego na podstawie art. 
39 w trybie  przetargu nieograniczonego została zawarta umowa kupna – sprzedaży 
następującej treści:

§1

1. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży przedmiotu umowy tj materiałów 
pomocniczych  wchodzącego w skład zadania ……….zgodnie z ofertą przetargową  z dnia 
……….

§2

1. Cena  jednostkowa brutto za przedmiot umowy wynosi . 

      

§ 3

1.  Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia kupującemu przedmiotu umowy na podstawie 
pisemnego  zamówienia złożonego  przez upoważnionego pracownika zamawiającego. 
2.  Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy do siedziby 
Kupującego w terminie  ……….. .

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Kupującego po wcześniejszym 
sprawdzeniu jego ilości i jakości przez upoważnionych przedstawicieli obydwu stron.

§ 4

  Kupujący zapłaci sprzedającemu umówioną cenę w ciągu 14 dni od dnia odbioru przedmiotu 
umowy i otrzymaniu oryginału faktury.



§ 5

1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, Sprzedający zapłaci 
Kupującemu karę umowną w wysokości odsetek ustawowych liczonych od ceny 
dostawy ustalonej w oparciu o formularz cenowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego w § 4 kupujący zapłaci 
sprzedającemu odsetki w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki od 
ceny dostawy ustalonej w oparciu o formularz cenowy.

§ 6

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.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.
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