§Vzót umo\ń/y

Umowa

Nr

..

r. w Lublinie, pomiędzy:
Instytutem Medycyny Wsi im. \Witolda Chodźki z siedzibąw Lublinie pny ul. Jaczewslłego 2,
20-090 Lublin, wpisanym do tejestru przedsiębiorców prowadzonego ptzez Sąd Rejonowy
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzlbąw Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Ktajowego Rejestru
Sądowego pod numerem I{RS 0000126672, NIP 712-010-37-81, REGON 000288521,
lub rr S ttoną",
z:w any m w dals z e j cz ęści umowy rrZ amavł iaiący
^"
zawarta dnia

f

epf ezentov/anym przez|

dt hab. n. med. Lecha Panasiuka, ptof. IMW - Dytektota,
Ą

zw anyrr. w dalszej części umo\ily,r§[ykonawcą''
repf

eu

lub,rSttoną",

entowżnym ptzez:

zlvani łącznl,rr- dalszei częśctumo\\n, r,Stfonami",
o następujĄcej treści:
i\1

1. Przedmiotem umo\q są sukcesywne dostawy myszy szczepu C57BL/6J, sarnce, 2-3
miesięcznerlł łącznei ilości210 szt., szczegółorr,,o <lkreślone rv Ofercie \lykonawcy z dnta
, stanorł,iącą integralną częśćninicjszej um<lrrry, zwany dalcj ,,towafcm".
2. Wl.k<lnalvca oświadcz^)zc towaf spełnia rrłmagania określone przez 'Zamarr-iającegrl v
()głoszeniu nf ............. z dnla
stanolr-iącl,rn rntegralną częśćniniejszej umorł-r,,
of^z :n7e jest obciązonv żadnr.mi prarvami n^ tzecz osób trzecich.
3. §ilvkonalvca clślr,iadcla, zę towaf posiada -,vszclkie niezbędne ates§. i jest dopuszczonv do
clbrcltu i clo uzrłvania na n,nek polski, posiada deklaracje no§fikorvaną, cleklatacje CE, lub
rórł.nrllvażtrą, o ilc są ()1]c \\.\ima€]anc przcpisami pfa§l porvszeclrnie oborviązującego.
.ł. Wvkonawca ponosi pcłną odporviedzialnośćza rvszelkie ęrventualne szkodv porvstałc u
Zamalvlającego i osób trzecich lv zrviązku ż zastoso§.anj.em dostarczonego przęz Wl.konarvcę
towatlr nie sp e ł nia acego \q,mo g<irv okłe ślonl-ch niniei s zą umo\vą.
5. Wvkorrarvca zoborviązuje się do dostarr,r- towaru rł. ilościachi termlnach rvskazanl.ch rv
harmonogramie dostar.v stanor.viącl.m 'Załączntk nr 1 do niniejszej umo\\,n.
ó. Wl-kclnarr.ca iest zobo.rvlązanl, porviadrlmić 7,amalvlająceg<> (tel. 8171B,ł513, mail:
lcmicszck.marta@imrv.lubJln.pl) z co najmnicj 2,dniorvl.m rr.vprzedzeniem o planclrvanej
dostarvie towafu, a Zanalvtającemu przvsługujc uprarvnicnie do zmian\I tcg() terminu i
uzgoclnienia dostalr1- to\\iafu z Wlkonarvcą rv innl, dzień poprzez rvysłanie rviadomości
j

mailorve j do §(ilkonarr.cl..

1

(\2

1. Wr,nagrodzcnie nalęzle Wl-konarvcy z §tułu dostarra, całościtorvartrobjętego ninielszą umo§Ią
-,r-r,nosi . . ....(słorvnic:
zło§.ch,
grclsz1,), w §rm rvartoŚĆ nett() w

rvt,sokości

złcl§-ch.

2. Lena towalu, o którei m()wa w ust. 1, obejmuje r<irvniez: k<lsz§ tfanspoltu krajorvego i
zagrantczrreg<l do siedzibi, 'Zamaw-tajĄcego()raz rr..szelkie inne koszfi. niesr-mienionc, a
konieczne dtl lr,r.kclnania zamćlr,vienia, iak rórvnież cena zarviera clpłatę za opakillvanic tcrrvalu.
3. \rX'r,konalvca będzie uptar-",nion1, do otrzi,menja rrf,nagrodzenla za każdą zreallzcl:vaną częśc
d<lstarr,r- zgodnic z harmoncrgfamem dostarv.
4. Poclstalvę do r,vvstarvienia faktur,v/rachurrku obcjmującej rvyn2gl,r,lzenie za danączęśćdostarR.
zgodnie z harmcln<lqramem dostarv stanorł,i protokół zdalvczo-odbiorczv poclpisanv przez
upolvaznionego przcdstar,viciela Zamarviaj 4cegt l.
5. 'I-clrł,at clclstatczonv będzie do Zamaviaiącego \\r opakowaniu producenta, na koszt
\y'l konarvcl,.

i

§-zr-k<l

i\3
przvpaclku niedost^rczęflla przez Wvkonawcę to\\.afu w terminic oktcślonvm rv niniejszei
umcxvie, Zamawta)ąc._v ma pla\\ro rvcztvać \Nivkonarvcę do praw,idłorvej reallzlcjt złc:,zoncgo
zamórvicnia, poc1 fl:gofcm nałoz,enla na niego kar umorvnych pfzewidzianvch u, rriniejszcj
umotvie, lvs"znaczając tcfmin nie dłuzszl ńż 2 dni.

W

!\1

1. Wszvstklę toz77czen7a pomiędzr Stronami niniejszej umo\\ry będą prorvadzone
p<llsklch

2.

lv zło§ch

eLN.

ze za rrł,krlnanie przedmicltu umo\\al 'ZamawtajĄcl, zapłaci rłtnagtcldzenierv
tcrminie : 30dni o<1 dnra otrzr-mania prawidłowc-, rr.T-starvionęj faktun.
Str<>nr- rrstalaiĄ,

3. Jako dzien zapłafi- faktun, przvjmuje się datę obciążenia rachunku bankor.vego Zamaxviająceg<,l.
,l. Należność7a dostarvę towafu zrę^77zowafla bęclzie ptzelervem n2 rachunek bankorr.rWl,k6.nro-.v podanv na faktutze.

i5

1. Wr-konawca zapraci Zamalvia1ącemu kart, umo\\rne:
I) za zwłokę rv dostarvie torvaru - $/ w).sokości 19.'o rrt,nagrodzcnia rrctto, ci ktcln-m morł,a rr, \i
2 ust. 1, za każdv K)zpoczętr; dzień zrł.ł<lń, z zasttzężeniem, tż jeżell zw-łoka będzie tnvała
'Zamasltaląc\ ma
dłużejniż 10 dni to
pra§,o do odstąpierria od umow\ z rvinv V"vkonarvcv i
zastclsolvania kan, wTłrikającej z pkt2;
2) za <:dstąptęńe przez Zamarvlającego od niruejszej umo\\l- z pfzyczrn zaleznr-clr od
Wl konar,r,c\- rv rvysokości30o,'u r.r,,r.nagrodzenia netto, o któn-m mowa rr, § 2 ust. 1.
2. Zamalvlającv na|tczając kare umowną t-r,strrr-i piscmnr- dokumcnt o|>ctĘaiącv Wt,konarr.cę,
z\van\. notą obciążeniową, zc rvskazarriem tr.tułu obclĘeńa (porvołanie odpolviedniego zapisu
umorrr).
3. 7,analvtając_v zastlzega sobie pla\v() potrącenia rraleznvc}r i rł.l.magalnvch kar trnr<lrvnvclr
z nalęz,ności przvsługuiącl,ch W_vkonarvc__\, na co Wl,k<lnalvca\\,ryIaz^ zgodę.
.4. Stroni, zastrzęgają sobie ptarvo <lochodzenia odszkodo\\iania plzew^.zszajacego,kafi,, umolvnc
na zasadach og;ćllni,ch.

5. ł,ączna rrłsokośćkat tlmorvnvcir naliczonlch ptzc7, 'Zama-rrliaiącego nie moze plzckroczr,ć
1009"0 rłr-nagrclclzenia netto, o któł,m mowa rr. i\ 2 ust. 1.
2

!\ó

7. ()pr(lcz rr,rpadkórv rvr.mienionr-ch w ustarvie z dńa 23 kwictnia 1964 r. - Iiodcks Crłvilnv
(tekst 1eclnciliw * Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z poźn. zm,),7nmalvtającemu przysługuje prarvo
do odstąpienia cld niniejszej umo\ł-\: u, całościlub rv częśctbez r,wznaczania Wlkona\\icv
doc]arkorr cgo rct,minu rv st ruacji:

1) zaistnienia istotnej zmlany okoliczności porvodujłcej, ze rT.konanie ufiIo\\a rrie leżl,
rv interesie publicznl,m, czego nie mozna bvło przervidztec rv chrł,ili za§-^rcIa ruruejszei
umo\\n;
2) utratr prz,ez Zamalviaiąccgo źrodłaftnansclrvania niniejsze,j umolvr. rr., całościlub części,a
także rł. ptzr-padku ptzesunięcia źrodełfinansorvania niniejszej unlo\\T:

3) rriedostalczcfl7e

sposób

tokołu z dalr,- cz, o - o dbiotcz ego b ez zastrz eż eń.
runiejsze1 umowl, por.vinno nastąpić rv formie pisemnej pod fvgofem

unic mo żlirvia j ąc,v

2. Oclstąpienie od

przez Wl-konarvcę towafu lub dostarczenia towafu w

p o

dpis anie pro

niervażnościtakiego ośrviadczenia.
3. 'Z ylralrva odstąpienta 7,amasviaj4cv może skorzvstać rv terminie 30 dni od dnia porvzięcia
rviadomości o okolicznościach, o którlch mo§-a lv ust. 3.
(\7

1. Wszelkie z,mjaly i uzupełnienia niniejszcj umorr,ry mo$Ą br,ć dokonywane z,a zgodą obu Stron
\\ryrazoną rv formie pisemnej pod q,gorem nielvażności.
2. Zamavtającr, dopuszcz,a tlc,z7;rvośćzmianr postanorvień umorr,r- rv przr-padku rr,rstąpienia
niżej rr,rmieniont,ch okoliczności:
1) zmianv jakości,pafametlów lub innl clr cech charakteĄ,s§cznr.ch dla przedmionr
zamówienr.ą, \§ t\-m zmirnl numefu katalogowego tcx,varu bądźnazll;-y rł,łesne,ito§aru \§
przvpadku gd), nastąpiła zmjana w proccsie produkct,jnvm rłl-nikająca z postępu
technologicżneg() lub tcz będzic to konieczne zc rvzględu na zmianQ przepisórv prawa, pod
rvarunkierrr że torvrr zamicnnl- nie mozc posiadać gorszvch paramctfów od obję§ch
niruejszą um()\vą;

2) zmlanv organizacl jnej po strorrie Zamavtająccgo lub Wr.konarvcy \v szczególności rv
przr.padku, gdv rrastąpi zmla:na adresu siedzibv jednej ze Stron;

3) ptzeiściclrłłbrak to\\,afu, zakotlcz,ęnle produkcji lub rwcofanlę z rynku tolvar-r_r, pod
rvartrrrkiem ze ttlrvat zamiennv nie moze posiadać gorszl ch pafametfó§. od objęwch
niniejszą ulTlową
1) z,miana mrejsca dostarł, t()walu.
3. 7,miany, o któn,ch mowa w ust. 2, nie mogą skutkorvać podrvyższeniem cenr- jednostkou,ej
towafu rr,,skazane,i w Ofcrcie Wvkonarvcl,.
1.

!\8

razie porvstanir sp()Iu zlviązaneg<> z rła,konaniem niniejszej umorłt §fl-konarvca rIua
rlbrlrviązek rr,l.czerpać droge postępowania poluborvnego, kierując srvoje K)szczelv7^ drl
7arnaw,tającegcl, któ4. ustosunkuie się na piśmie do roszczęń Wvkonarvct rr. terminie 14 dni

W

od drn pou,ircl, ltnienia.
2. §y' przvpaclku niemoznościpolubowncg() fozstjjz\-gnręcia spofu rv sposób określony lvust. 1,
Stronv poddajł go pod tozsttzvgnięcie sądu porvszechne€]o w Lublinie, lvłaścirvegodia
Zamarvtającego, zgodnie z polskim plawem.

a

J

!\9

1. §" sptawach nieuregulorr.anvch runiejszą umową maią zastosolł,anie przepist, ustawv z dnia 23
krvietnia 1964 r. - I{odeks Cl^,vilnr, (tekst jednoliw - Dz. IJ. z 2020 I., poz. 1710 z, poźn. zm.).
2. Umor,vę spotządza się \\r ftzech jednobrzmiącl,ch egzempIarzacll: 2 cgz,emp|arze clla
Zamarvta'lącego i 1 egzemplarz dla §7vkonar,vcr,.

Zarnawiaiący

Wykonawca

4

