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ZAŁĄCZNIK NR 5  

 

Umowa nr …../2019 zadanie nr …. 

 

Zawarta w dniu ………………………. pomiędzy: 

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą  
w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34;  

zwanym dalej Zamawiającym  

reprezentowanym przez:            

- .................................; 

oraz 

firmą: ................................................................................................................... 

z siedzibą w ............................................................................................................ 

reprezentowanym przez: 

1. .......................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................... 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego nr 
PN/UZP/03/2019. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  

„Sukcesywną dostawę drobnego wyposażenia i akcesoriów laboratoryjnych dla Centrum 
Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34 – 

zadanie nr .....” – zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 

      zwane dalej przedmiotem umowy. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy dostaw, oraz termin dostawy określa formularz 
asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

3. Strony postanawiają, że przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie w ciągu 12 
miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1, 
w zależności od tego co nastąpi wcześniej. 

4. Zamówienie jest współfinansowane z następującego projektu: 
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„Opracowanie wysokooczyszczonej formy fosfolipidów do zastosowania w produkcji 
liposomowych, kierowanych nośników leków, wyrobów medycznych i suplementów” nr umowy: 
POIR.04.01.04-00-0159/17-00 w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

§ 2 

1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w oparciu o zamówienia częściowe. 

2. Zamawiający każdorazowo prześle częściowe zapotrzebowanie na piśmie (faksem) lub  
e-mailem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy objęty zamówieniem 
częściowym zgodnie z terminem wskazanym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy pod adres 
wskazany w zamówieniu, chyba że ustalenia dla danej dostawy będą inne. 

4. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego w zamówieniu, bez względu na wielkość partii obejmującej dostawę. Koszty 
transportu, wyładunku, wniesienia ponosi Wykonawca. 

5. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy: 

- oznaczenie identyfikujące dany produkt oraz określenie jego producenta, 

- gwarancję, o ile jest udzielana przez producenta, 

6. Osoby upoważnione do kontaktów ze strony: 

a)   Zamawiającego:  

………………………………………………………………………………………………………....... 

b)   Wykonawcy:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

§ 3 

1. Ustalone w drodze zapytania ofertowego wynagrodzenie Wykonawcy (na zadanie nr …………) 
wyraża się w kwocie brutto (tj.   z podatkiem VAT) : …………….. w tym podatek VAT: ……………..  

2. Zamawiający zapłaci każdorazowo za rzeczywiście dostarczony i odebrany przedmiot umowy 
zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3. Ceny zawarte w załączniku nr 1 obejmują koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia oraz 
wszelkie inne koszty niezbędne do realizacji zamówienia. 

4. Ceny jednostkowe netto określone w kosztorysach asortymentowo-cenowych nie mogą 
zostać podwyższone.  

5. Ceny zawarte w załączniku nr 1 mogą ulec zmianie w przypadku zmian obowiązujących stawek 
podatku VAT. 
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6. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury wystawionej po każdej dostawie 
partii i po sporządzeniu protokołu odbioru. W fakturze należy umieścić numer zamówienia 
oraz numer niniejszej umowy. 

7. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury. 

8. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 4 

1. Minimalny okres przydatności do stosowania/gwarancji dostarczonego przedmiotu umowy 
winien wynosić co najmniej 12 miesięcy od terminu dostawy. 

2. Reklamacja z tytułu jakości, ilości lub ceny towaru składana będzie przez Zamawiającego  
e-mailem lub faksem, w terminie 14 dni od daty stwierdzenia złej jakości towaru lub braków 
w przesyłce. 

3. Reklamacja winna być załatwiona w terminie nie dłuższym niż 7 dni robocze od daty jej 
złożenia przy czym koszty transportu ponosi Wykonawca. 

4. Czas wymiany przedmiotu umowy w wypadku stwierdzenia uchybień w jakości  
(z dojazdem) nie może być dłuższy niż 7 dni od daty zgłoszenia o której mowa w ust. 2. 

5. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od uprawnień  
z tytułu gwarancji. 

6. Strony  postanawiają, że okres  rękojmi nie  może  zakończyć  się  przed upływem trzech  
miesięcy  od upływu okresu  gwarancji. 

§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może  naliczyć 
Wykonawcy następujące kary  umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust.1; 

b) za opóźnienie w dostawie objętych niniejszą umową partii zamówienia w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi/gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad. 

2. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do 
wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 kodeksu cywilnego). 

3. Kary, o których mowa w ust. 1 płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 
Wykonawcę wezwania do ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z bieżących 
należności Wykonawcy. 

4. Zapłata kary umownej nie wyłącza dalej idących roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 
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5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa odniesionej szkody Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego.    

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) opóźnienie w realizacji zamówienia częściowego lub opóźnienie wymiany wadliwego 
przedmiotu umowy na wolny od wad przekroczy o 7 dni roboczych wyznaczony termin 
dostawy określony w § 3. W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić  
w trybie natychmiastowym; 

2) gdy dostawa jest realizowana wadliwie lub sprzecznie z umową naliczając Wykonawcy karę 
umowną, o której mowa w § 5 ust. 1; 

3) Zamawiający może również odstąpić od umowy w wypadku: ogłoszenia upadłości lub 
likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą  pisemnego zawiadomienia 
Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania części umowy. Wynagrodzenie ustalone zostanie przez 
przedstawicieli obu stron na podstawie udokumentowanych kosztów związanych  
z realizacją zamówienia  

§ 7 

1.  Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

− nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę ( np. dane rejestrowe), 

− uległa zmianie nazwa handlowa produktu, numer katalogowy, sposób konfekcjonowania 
lub ilość sztuk w  opakowaniu o ile zmiany te zostały dokonane przez producenta  
i potwierdzone stosownym dokumentem, 

− uległa zmianie stawka podatku VAT, 

− wycofano produkt z rynku, w tym przypadku produkt zostanie zastąpiony produktem 
równoważnym przy zastosowaniu ceny nie wyższej niż w umowie, 

− zaprzestano produkcji, w tym przypadku produkt zostanie zastąpiony produktem 
równoważnym przy zastosowaniu ceny nie wyższej niż w umowie, 

− konieczności zmiany miejsca dostawy,  

− zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady 
proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 
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Na wypadek sporu między stronami sprawę rozpozna Sąd  miejscowo i rzeczowo właściwy dla 
Zamawiającego po wyczerpaniu przez nie postępowania reklamacyjnego. 

 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego, 1 dla 
Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający                                                                                    Wykonawca 
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