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WZÓR 

UMOWA NR  …./2017 

 
 zawarta w Jastrzębcu w dniu ……………. r. pomiędzy: 
 
Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A,  

05-552 Magdalenka, reprezentowanym przez : 

dr inż. Wiesława Jarmuża - Kierownika Zakładu Doświadczalnego IGHZ PAN, 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a …………………………..…………………., z siedzibą ………………… wpisaną  
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………, 
pod numerem …………………….., NIP: ……………..,  REGON: ………………., 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………..  -   …………………………… 

zwaną dalej „WYKONAWCĄ” 
a ………………………………………..-……………………..………., zamieszkałym  
w ………………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
.......................................................... z siedzibą w ..........................................., wpisanym  
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
NIP ...........................,  REGON ………………………......... zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U z 2016 r. poz. 

1020 ze zm.) Strony postanowiły zawrzeć umowę następującej treści: 

 

§1 Przedmiot Umowy 
 

Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw pasz treściwych, po cenach 
określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz opis przedmiotu zamówienia / formularz 
cenowy. 

 

§2 Termin wykonania Umowy 

 
1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 31.03.2018 r.  

2. Umowa będzie realizowana sukcesywnie w formie dostaw cząstkowych w ciągu 

…….. dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia telefonicznie, faksem 

lub mailem. 

 
§3 Wartość Umowy 
 

1. Wartość Umowy brutto wynosi ………………. zł, (słownie: …………………………..) 

na którą składa się kwota …………. zł netto (słownie: ………………………………) 

oraz ……….. % podatku VAT, według złożonego formularza asortymentowo-

cenowego. 

2. Wartość Umowy obejmuje cenę przedmiotu umowy oraz koszty ubezpieczenia  

i transportu do Zamawiającego. 
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3. Wartość umowy określona w ust. 1 jest maksymalną wartością wynagrodzenia 

Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia zamówień w kwocie 

niższej niż wartość umowy. 

4. Zamawiający przewiduje płatność częściową, za każdą partię dostawy. 

 

§4 Warunki płatności 
 

1. Wszelkie płatności do kwoty wymienionej w § 3 ust. 1 dokonane zostaną przez 

Zamawiającego przelewem bankowym w złotych polskich, w terminie 14 dni od daty 

doręczenia do siedziby Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT  

za dostarczoną dostawę częściową. 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

odbiorcy i oświadcza jednocześnie, że jest zarejestrowany jako Podatnik VAT Unii 

Europejskiej i posiada NIP o numerze PL 123-00-18-381. 

3. Przelew zostanie dokonany na rachunek Wykonawcy podany na fakturze (na fakturze 

musi się znaleźć numer umowy lub numer postępowania przetargowego). 

4. Za termin dokonania zapłaty strony uważają datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

 

§5 Pakowanie i oznaczenia 

 

1. Przedmiot zamówienia wymieniony w § 1 zostanie zapakowany w sposób 

gwarantujący właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami w czasie transportu  

i odpowiednio do wymagań przewoźnika. 

2. Wszelkie koszty wynikające z zaniedbania zastosowania się do zapisów ust. 1 

obciążają Wykonawcę. 

 

§6 Dostawa, ryzyko i prawo własności 

 

1. Dostawa pasz treściwych zrealizowana zostanie przez Wykonawcę bezpośrednio  

do gospodarstw w Kosowie ul. Karasia 53, 05-552 Magdalenka i gospodarstwo  

w Jastzrębcu ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, wskazanych w zamówieniu. 

2. Dostarczenie pasz treściwych będzie realizowane każdorazowo na koszt 

Wykonawcy. 

3. Prawo własności przedmiotu zamówienia zostanie przeniesione na Zamawiającego 

po zapłaceniu należności za dostawę, zgodnie z zasadami określonymi w § 4 

Umowy. 

4. Dostarczany przedmiot zamówienia będzie posiadał wszelkie wymagane prawem 

dokumenty (świadectwa jakości, certyfikaty) będące podstawą do obrotu na terenie 

RP. 

§7 Kary umowne 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje  

się do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych: 

a) 2 % wartości brutto nie zrealizowanej dostawy częściowej w terminie, o którym 

mowa w § 2 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem ust. 1 

lit. b. Przy przekroczeniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2, o ponad 3 
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tygodnie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca. 

b) 20% wartości brutto przedmiotu Umowy, w przypadku odstąpienia od umowy 

przez którąkolwiek ze Stron z powodów leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Zapłata kary umownej wymienionej w ust. 1 lit. a nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku wykonania Umowy. 

3. W razie uchybienia terminu zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo  

do naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

4. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 i 3 Stronom Umowy przysługuje prawo  

do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

 

§8 Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy wedle swego wyboru w całości lub w części  

w przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek postanowienia umowy,  

w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, bez wyznaczania 

dodatkowego terminu, w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu 

umowy przekraczającej 3 dni  w stosunku do terminów określonych w umowie lub na jej 

podstawie. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy wedle swego wyboru w całości lub w części,  

w terminie określonym w ust. 1, w przypadku:  

1) otwarcia likwidacji Wykonawcy; 

2) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji; 

3) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie 

umowy. 

Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń 

określonych w pkt 1) – 3) niniejszego ustępu w ciągu 24 godzin od ich zaistnienia.  

 

§9 Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej Umowie muszą być dokonywane  

w formie aneksu do Umowy sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli 

po zawarciu umowy producent danej paszy treściwej wycofał ją z produkcji. W takim 

przypadku Zamawiający dopuszcza zastąpienie oferowanej paszy produktem 

równoważnym spełniający wymogi jakościowe oraz posiadający właściwości i cechy nie 

gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia (tj. Załącznik nr 1 i 6 do SIWZ). 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy  

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie określonym w art. 145 
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ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności z powodu likwidacji stada 

zwierząt lub jego części, dla którego zamawiana jest dostawa. 

 

§10 Przenoszenie praw i obowiązków 

Żadna ze Stron Umowy nie może przenosić wykonania tej Umowy na Stronę trzecią. 

 

§11 Rozstrzyganie sporów 

 

1. Ewentualne spory, które zaistnieją między Stronami Umowy w odniesieniu do 

wszelkich spraw wynikających lub związanych z postanowieniami Umowy, Strony 

zobowiązują się rozstrzygać w drodze rokowań. 

2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia na drodze rokowań w okresie trzech 

miesięcy, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

§12 Prawo Umowy 

 

1. Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszą Umową będą rozstrzygane na podstawie 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz Dz. U z 2016 r. poz. 1020 ze zm.). 

2. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  

po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Niżej wymienione załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:  

Załącznik nr 1 – Formularz opis przedmiotu zamówienia / formularz cenowy. 

Załącznik nr 2 - Formularz oferty  

 

WYKONAWCA :        ZAMAWIAJĄCY 


