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U M O W A 
 

Znak zamawiającego: IORPIB/ZP/BiostrategII/D/Tabl.-Puł.fer./2017 
 

Znak wykonawcy: ..................................... 
 

z dnia ........................... 2017 r. 
 

zawarta pomiędzy: 
 
Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu - ul. 
Władysława Węgorka 20 (60-318 Poznań) 
NIP ........................... 
REGON ........................... 
 
reprezentowanym przez: 
 
................................................................................................ 

 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
 
a firmą ........................... z siedzibą w ....................-ul. ...................................... 
NIP  ......................... 
REGON  .................................. 
którą reprezentuje(ą): 
 
........................................................................................................................................ 
 
zwaną dalej WYKONAWCĄ. 
 
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

realizowanego w trybie przetargu publicznego zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, 

o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (rozdział II) w Instytucie 

Ochrony Roślin-PIB;  

Ogłoszenia o zamówieniu nr: IORPIB/ZP/BiostrategII/D/Tabl.-Puł.fer./2017 

 
§ 1  

Przedmiotem umowy jest: 
1. Zakup - przez Zamawiającego-od Wykonawcy - fabrycznie nowych tablic lepowych, naczyń 

chwytnych do odłowu szkodników i pułapek feromonowych w celu realizacji  zadania WP 4  pt. 
„Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II 
współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - nr projektu 298782 zgodnie z 
ofertą Wykonawcy z dnia ................ 2017 r. 

2. Wykonanie przez Wykonawcę następujących czynności:  
a. transport ww. akcesoriów do siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Rzeszowie-ul. 

Gen. Langiewicza 28 (35-101 Rzeszów).  
b. rozładowanie,  
c. wniesienie do wskazanego pomieszczenia. 

 
§ 2 

Wykonawca oświadcza, że akcesoria, o których mowa w § 1 stanowią jego własność i są wolne od 
wad prawnych. 
 

 
§ 3  

Akcesoria wymienione w § 1 pkt 1 Wykonawca dostarczy do siedziby Terenowej Stacji 
Doświadczalnej IOR-PIB w Rzeszowie-ul. Gen. Langiewicza 28 (35-101 Rzeszów), rozładuje, wniesie 
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do wskazanych na miejscu pomieszczeń, w terminie max. do 20 kwietnia 2017 r. przy czym 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić z 3 - dniowym wyprzedzeniem osoby wymienione w § 4 pkt 
2 o dacie i godzinie dostawy. 
 
 

§ 4 
1. Przedmiotem odbioru będą akcesoria wymienione w § 1, po dostarczeniu zgodnie z § 3.  
2. Do koordynacji spraw  związanych  z niniejszą umową i odbioru akcesoriów Zamawiający 

wyznacza: 
 ............................, tel. ............. fax: .................., e-mail: ............................ 
 
3. Z chwilą dokonania odbioru akcesoriów na Zamawiającego przechodzi ryzyko ich przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia. 
 
 

§ 5 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie: 
 
netto: ..................... zł 
(słownie złotych: .................................................................) 
podatek VAT: .......................... zł  
(słownie złotych: .................................................................) 
brutto: ..................... zł 
(słownie złotych: .................................................................) 
 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 zostały ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 

........................., która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
3. Zamawiający dokona zapłaty należności określonej w pkt 1 na podstawie faktury VAT 

Wykonawcy, którą Wykonawca wystawi po odbiorze akcesoriów. 
4. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ...................., nr konta 

........................................................................................ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 
otrzymania danej faktury. 

5. Za datę zapłaty należności ustala się datę wpływu środków na konto Wykonawcy. 
6. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktur Wykonawca uprawniony jest do żądania 

zapłaty odsetek, w wysokości odsetek ustawowych. 
 
 
 

§ 6 
Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 5 
pkt 1, nazywanego niżej wynagrodzeniem, w następujących wypadkach  i wysokościach: 

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki, 
b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w 

wysokości 10% wynagrodzenia. 
 

 Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 
stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia. 

 
 

§ 7 
1) Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
2) Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu podpisanego przez obie strony. 
3) W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie  przepisy ustawy – Prawo zamówień 

publicznych oraz  Kodeksu cywilnego. 
4) W przypadku zaistnienia sporu właściwym sądem będzie sąd właściwy dla siedziby 

zamawiającego. 
5) załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 
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 oferta, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy 

 ogłoszenie o zamówieniu nr IORPIB/ZP/BiostrategII/D/Tabl.-Puł.fer./2017. 
6) Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 
 

 
    ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 
 
 
 
 


