
UMOWA  

zawarta w dniu ……………….. 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:

 Doc dr. hab Tadeusz Wijaszka – dyrektor 
zwany dalej w umowie "Zamawiającym",
a: 
………………………………………………….
 reprezentowanym przez……………
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez : 

Na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa  sprzętu komputerowego  ……………… zgodnie 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr DG-2501/    /  /07 i ofertą Wykonawcy z 
dnia.........., stanowiącymi integralną część umowy.

§ 2.

1. Wynagrodzenie z  tytułu  realizacji  przedmiotu umowy,  określonego  w  §1  wynosi 
.................... zł  (słownie:........................), w tym VAT ....... zł.

2. Wynagrodzenie, o  którym mowa  w  ust.  1  obejmuje  wszelkie  koszty  związane z 
realizacją  przedmiotu  umowy,  a  w  szczególności  koszty  sprzętu,  pakowania  i 
znakowania wymaganego do przewozu; koszty dostawy; koszty ubezpieczenia do czasu 
oddania przedmiotu dostawy do eksploatacji;  koszty załadunku i  rozładunku; koszty 
szkolenia personelu; montaż i instalację w siedzibie Zamawiającego. 

§ 3.
1. „Wykonawca” zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 w 

terminie nie dłuższym, niż 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się datę określoną w protokole odbioru, a w 

przypadku dostawy kserokopiarek w protokole odbioru, instalacji i szkolenia  podpisanym 
przez uprawnionego przedstawiciela  „Zamawiającego” stwierdzającym dostawę  sprzętu 
zgodnego ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą.

3. "Wykonawca" winien  jest uzgodnić z odbiorcą termin dostawy przedmiotu umowy. Towar 
zostanie dostarczony użytkownikowi wraz z instrukcją w języku polskim oraz    niezbędną 
dokumentacją techniczną. 

4. W przypadku:
1)  niedotrzymania terminu wykonania umowy określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, „Wykonawca” zapłaci “Zamawiającemu” karę umowną stanowiącą 
równowartość odsetek ustawowych od płatności pieniężnych ceny określonej w 
§ 2 ust. 1 , za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy;

2) niedotrzymania terminu określonego w par. 5 ust. 7 „Wykonawca” zapłaci 
“Zamawiającemu” karę umowną stanowiącą równowartość odsetek ustawowych 
od płatności pieniężnych ceny określonej w § 2 ust. 1 , za każdy dzień zwłoki w 
wykonaniu przedmiotu umowy;
                                        § 4.



Płatność  będzie  realizowana  w  następujący  sposób:  14  dni  po  dostawie  towaru 
udokumentowane protokołem odbioru, oraz po otrzymaniu   oryginału faktury.

§ 5.
1. "Wykonawca"  gwarantuje,  że  dostarczony  przedmiot  umowy  jest  nowy,  odpowiada 

wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. "Wykonawca" udziela    …………….. miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt , 

która biegnie od daty podpisania protokółu odbioru.
3. W okresie gwarancji „Wykonawca” zobowiązany jest do naprawy lub wymiany każdego z 

elementów, które uległy uszkodzeniu.
4. Dostarczony towar może być rozpakowany jedynie przez przedstawiciela    "Wykonawcy". 

"Zamawiający" zobowiązuje się dokonać kontroli zgodności dostawy z    dokumentami 
towarzyszącymi co do asortymentu, ilości i jakości zakupionego    sprzętu.

5. "Wykonawca" w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe 
stwierdzone bezpośrednio  po  rozpakowaniu  fabrycznych opakowań u  bezpośredniego 
odbiorcy oraz za wady ukryte pod warunkiem powiadomienia „Wykonawcy” o wadzie w 
terminie 7 dni od jej ujawnienia.

6. Wykonawca jest  zobowiązany w  terminie  24  godzin  od  telefonicznego lub  faxowego 
zgłoszenia usterki bądź awarii przez upoważnionego pracownika „Zamawiającego” odebrać 
urządzenie na własny koszt.

7. W  przypadku  naprawy  przedmiotu  umowy  –  maksymalny  termin  dostarczenia 
naprawionego sprzętu wynosi 7 dni. Po upływie tego okresu „Wykonawca” zobowiązany 
jest na czas niezbędny dla dalszej naprawy zapewnić Zamawiającemu urządzenie zastępcze. 

8. Gwarancje przedłuża się o okres pozostawania sprzętu w naprawie.
§ 6.

1. W przypadku nie uregulowania przez "Zamawiającego" płatności w terminach określonych 
w    §  4  ,  "Wykonawcy" przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości  odsetek 
ustawowych za każdy dzień zwłoki.

2. Strony mają prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych umową 
kar pieniężnych.

3. W  przypadku,  gdy  okoliczności  "siły  wyższej"  uniemożliwiają  chwilowe  wykonanie 
jakichkolwiek  zobowiązań umownych którejkolwiek  ze  stron  umowy,  określony  czas 
zobowiązań umownych będzie opóźniony na  czas trwania okoliczności "siły  wyższej" 
oraz odpowiednio na czas trwania jej skutków.
-gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się 
ze  swych zobowiązań umownych przez  okres  dłuższy niż  2  m-ce,  strony  umowy są 
upoważnione do  rozwiązania umowy w  całości  lub  części.  W przypadku rozwiązania 
umowy w taki sposób, jej wykonanie i końcowe rozliczenie musi być     uzgodnione przez 
obie strony umowy.

4. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i 
kodeksu postępowania cywilnego, o ile przepisy ustawy o zamówieniach publicznych nie 
stanowią inaczej.

5. Zmiany,  uzupełnienia  umowy winny  być  dokonane  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności 

 WYKONAWCA                                                           ZAMAWIAJĄCY


