Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4
Znak:
O PN 06 19

UMOWA
NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW
zawarta w Warszawie, w dniu __ ___________ 2019 r.
(dalej: „Umowa”)
pomiędzy:
Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-106) przy ulicy
Pawińskiego 5A, wpisanym do rejestru instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-II-46/98, o numerze
NIP: 526-10-39-742, o numerze REGON: 000325819, (dalej: „Zamawiający”), reprezentowanym przez:
–

Agnieszkę Kruszewską – Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjnych

–

Grażynę Deba - Główną Księgową

a
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________, (dalej: „Wykonawca”), reprezentowanym przez:


_____________________



_____________________

zwanymi też łącznie w dalszej części „Stronami”.
Zamawiający, na podstawie art. 39 i n. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r., poz. 1579 t.j. z pózn. zm.) (dalej: „pzp”), przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego,
celem wybrania najkorzystniejszej oferty i zawarł Umowę, o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy odczynników ___________, szczegółowo opisanej w ofercie
Wykonawcy z dnia ______________ (dalej: „Oferta”), stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, a Zamawiający do
zapłaty wynagrodzenia, określonego w §2 ust. 1 Umowy (dalej: „Przedmiot Umowy”).
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność Przedmiotu Umowy z chwilą jego wydania.
§2
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiotu Umowy wynosi _____________________ złotych netto (słownie:
___________________) plus podatek VAT wysokości ______ złotych (słownie: ________________), co łącznie
stanowi kwotę _____________________ złotych brutto (słownie: ___________________) (dalej:
„Wynagrodzenie”).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności
koszty opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przewozu, a także zainstalowanie, uruchomienie
i przeszkolenie pracowników Zamawiającego w jego eksploatacji.
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3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem bankowym na konto Wykonawcy o numerze:
_______________________________ prowadzone przez Bank ___________________ w terminie 30 dni od
daty wystawienia Zamawiającemu stosownej faktury VAT.
4. Dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, następuje w dacie złożenia polecenia przelewu
w banku Zamawiającego.
5. Faktura VAT zostanie wystawiona i dostarczona Zamawiającemu nie wcześniej niż z dniem dostarczenia
Przedmiotu Umowy.
§3
OŚWIADCZENIA
1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy spełnia wszelkie wymagane prawem normy oraz posiada wszelkie
wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do użytku na terytorium Unii Europejskiej.
2. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, może być używany
zgodnie z przeznaczeniem, jest zgodny z normami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest
fabrycznie nowy, tj. nieużywany przed dniem dostarczenia.
§4
RĘKOJMIA
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Przedmiot Umowy ma wadę fizyczną lub
prawną (dalej: „Rękojmia”).
2. Wykonawca odpowiada z tytułu Rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat.
3. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy ze strony Wykonawcy jest:
__________________, tel. __________________, e-mail: __________________.
4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy ze strony Zamawiającego jest:
__________________, tel. __________________, e-mail: __________________.
§5
KARA UMOWNA
1. W razie jakichkolwiek opóźnień w dostarczeniu Przedmiotu Umowy bądź w wykonaniu obowiązków
wynikających z Rękojmi lub Gwarancji, z wyłączeniem przypadków spowodowanych działaniem siły wyższej,
Zamawiający upoważniony będzie do naliczania i potrącania kar umownych w wysokości 0,1% Wynagrodzenia
za każdy dzień opóźnienia.
2. Kara umowna, określona w ust. 1 powyżej, będzie płacona na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez
Zamawiającego.
3. W sytuacji, gdy kara umowna określona w ust. 1 powyżej nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający
zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 t.j. z pózn. zm).
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji.
3. O ile w terminie 14 dni od zaistnienia sporu Strony nie zgodzą się zawrzeć porozumienia, właściwym do jego
rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy pzp oraz ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380).
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

___________________________

___________________________

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia _______________
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