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Wzór umowy 

                                                                                                        

Zawarta w dniu ………….. w Jastrzębcu,  pomiędzy Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN  

w Jastrzębcu, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka, reprezentowanym przez: 

Prof. dr hab. Jarosława Horbańczuka - Dyrektora Instytutu,  

 

zwanym dalej 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”  

 

wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr  DAZ-2401/14/17 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164, z późn. zm.) i przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie przepisów tej ustawy,  Strony postanowiły zawrzeć umowę 

następującej treści: 

§1 

Wykonawca zobowiązuje się do „Sukcesywnej dostawy odczynników dla Instytutu Genetyki i 

Hodowli Zwierząt PAN, numer postępowania: DAZ – 2401/14/17, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 

SIWZ – pakiet /pakiety   …. i po cenach złożonych w ofercie, a Zamawiający zobowiązuje się do 

odebrania przedmiotu zamówienia i do zapłacenia ceny. 

 

§2 

1. Dostawa cząstkowa odczynników nastąpi w ciągu ….dni roboczych od dnia złożenia zamówienia 

przez Zamawiającego drogą: telefoniczną (z potwierdzeniem zamówienia drogą mailową lub 

faxem), za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej (e-mail). 

2. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania. 

 

§3 

 

1. Strony ustaliły  wartość wynagrodzenia  

1) pakiet ……  w kwocie: 

………… netto, (słownie ………złotych), 

brutto …………… zł (słownie ………złotych),  

podatek VAT…………….. 

2) pakiet ……  w kwocie: 

………… netto, (słownie ………złotych), 

brutto …………… zł (słownie ………złotych),  

podatek VAT…………….. 
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Razem: 

………….netto, (słownie ………złotych), 

brutto ………….., (słownie ………złotych), 

podatek VAT…………………… 

na podstawie oferty cenowej Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje także wszystkie inne koszty wynikające  

z realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający przewiduje, a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęta 

jest możliwość rezygnacji przez Zamawiającego z dostawy odczynników będących 

przedmiotem niniejszej umowy do 50% wartości przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na przewidziane niniejszą umową prawo opcji i nie 

przysługuje mu żadne roszczenie z tytułu niezlecenia przez Zamawiającego realizacji 

przedmiotu umowy, w zakresie, o którym mowa w niniejszym paragrafie. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie każdorazowo na numer konta 

……………………………………………..(Wykonawca uzupełnia numer konta)  

 

§4 

1. Odbioru zamówienia będzie dokonywał każdorazowo  przedstawiciel Zamawiającego w dniu 

dostawy.  

2. Faktury częściowe Wykonawcy będą regulowane  każdorazowo  w formie przelewu z konta 

Zamawiającego na konto  Wykonawcy w  terminie  30 dni od daty doręczenia faktury 

Zamawiającemu.  

3. Za termin zapłaty strony uznają datę dyspozycji Zamawiającego na konto Wykonawcy. 

4. Termin przydatności odczynników musi być zgodny z terminem gwarantowanym przez 

producenta i nie może być krótszy niż przed upływem terminu kolejnej planowanej dostawy.  

5. Wykonawca dostarczy towar transportem własnym i na swój koszt do siedziby 

Zamawiającego, tj.  IGHZ PAN, Jastrzębiec, ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka w dniach 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8°° do 14°°. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przy pierwszej dostawie 

Kart Charakterystyki substancji niebezpiecznych dla oferowanego produktu zgodnie z 

Ustawą z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 

z 2011r. Nr 63, poz. 322 ze zm.) oraz każdorazowo, jeśli karta charakterystyki ulegnie 

zmianie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć ją Zamawiającemu w terminie 3 dni 

od wprowadzenia tejże zmiany. Zamawiający przewiduje również możliwość 

dostarczenie Kart Charakterystyki drogą e-mail lub przesłania wydrukowanych 

egzemplarzy na każde żądanie. 

7. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru: 

a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (e-mail), a następnie potwierdzi pisemnie, w terminie do 5 dni roboczych od 

chwili zrealizowania dostawy. Za datę zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień 

zawiadomienia telefonicznego lub email (data faktycznego przyjęcia zgłoszenia przez 

Wykonawcę). 

b) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, towaru wolnego od 

wad w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu wadliwego towaru na koszt Wykonawcy. 

 

§5 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo 

naliczyć Wykonawcy karę umowną: 

a) za zwłokę w dostawie określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% 

wartości brutto przedmiotu pozostającego w zwłoce za każdy dzień opóźnienia; 

b) za odstąpienie od umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca  

w wysokości 3% wartości niezrealizowanej części umowy 
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2. Jeżeli trzykrotne opóźnienie Wykonawcy w realizacji  dostaw łącznie przekracza 15 dni, 

Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, traktując to odstąpienie jako odstąpienie od 

umowy z tytułu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.  

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. 

 

§6 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części  

w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy, w przypadku stwierdzenia niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania postanowień umownych przez Wykonawcę. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części  umowy. 

  

§7 

1. Przewiduje się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty w następujących przypadkach: 

a) jeżeli Wykonawca dostarczający przedmiot zamówienia zmienił dane firmy (np. w wyniku 

przekształceń, przejęć itp.) możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego 

dane firmy, 

b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie przy 

udzielaniu zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie do 

wprowadzonych rozwiązań prawnych, 

c) w przypadku, gdy nastąpiła zmiana stawki podatku VAT, cena netto nie ulegnie zmianie, 

nastąpi jedynie zmiana ceny brutto, od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego 

wysokość stawki VAT. 

2. Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do treści oferty w zakresie przedmiotowym, tj. 

zastąpienia produktu objętego umową odpowiednikiem w wyniku: 

a) zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, 

b) wygaśnięcia rejestracji,  

c) pojawienia się na rynku „ulepszonej formy”,  

d) zmiany wielkości opakowania nie powodującej zmiany ogólnej ilości (sztuk) produktu 

objętego przedmiotową umową oraz nie niewodującej zmiany ceny za 1 sztukę (ampułkę, 

tabletkę itd.). Zmiana, o której  mowa wyżej będzie dopuszczalna pod warunkiem, że 

odpowiednik przy tej samej cenie będzie równoważny z oferowanym tj. będzie posiadał 

parametry nie gorsze niż zastępowany produkt. 

3. W przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu produktu stanowiącego przedmiot 

umowy i związanym z tym brakiem możliwości dostarczenia zamiennika  w cenie 

przetargowej, produkt ten na wniosek Wykonawcy zostanie wyłączony z umowy bez 

konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę. 

4. Zmiana umowy może dotyczyć ponadto sposobu konfekcjonowania produktu 

i wielkości opakowania wprowadzonych przez podmiot odpowiedzialny (producenta). 

5. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią 

określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony 

dopuszczają możliwość aneksowania niniejszej umowy na okres pozwalający wykorzystać 

asortyment w ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego 

działalnością, jednak na okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury 

przetargowej dotyczącej tegoż asortymentu. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
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7. Zmiany umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i 

wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem 

nieważności. 

 

       §8 

Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

 

§9 

1. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), oraz przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§10 

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

 

Załącznik stanowi: 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy / opis przedmiotu zamówienia 

 

 

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA  

 

 

 

 

          

 


