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ZAŁĄCZNIK NR 4 do Ogłoszenia o zamówieniu nr: 

IORPIB/Gospostrateg1/D/Czasza/2020 z dn. 08.04.2020 r. 

 

UMOWA  

Znak zamawiającego: IORPIB/Gospostrateg1/D/Czasza/2020 
 

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

z dnia ………… 2020 r. 

 

 Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. 

Władysława Węgorka 20 [60-318 Poznań, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000080209 NIP 777-00-02-702 REGON 

000080217: reprezentowaną przez: 

………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”. 

oraz firmą: 

………………………………………… z siedzibą w …………………………….. przy ul. 

………………………………….. (kod pocztowy: ………………………), wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców ………………………………………….  , NIP …………………, REGON 

…………………… reprezentowaną przez: 

………………………… – …………………….., 

zwaną w dalszej część Umowy „Sprzedawcą” 

 

O następującej treści: 

§ 1 

 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup czaszy grzejnej do lepkościomierza wraz z 

oprogramowaniem do obsługi urządzenia - w ramach Projektu: „Zwiększenie konkurencyjności 

polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i 

bezpieczeństwa fitosanitarnego” Nr Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu: 

Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018 zgodnie z Ofertą  Sprzedawcy z dnia …………………….. r. 

stanowiącą integralną część niniejszej Umowy jako jej Załącznik (zwaną dalej „Ofertą”). 



 

 

Projekt: „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na 
rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i 

bezpieczeństwa fitosanitarnego” 

 
Nr Umowy o wykonanie i finansowanie Projektu: 

Gospostrateg1/385957/5/NCBR/2018 

 

 

  
 

 

 

 
Instytut Ochrony Roślin- 

Państwowy Instytut Badawczy 
 

Ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań 
tel. 61 864-90-90 
fax 61 867-63-01 

www.ior.poznan.pl  

 

2. Sprzedawca oświadcza, że dostarczany sprzęt będzie zgodny z opisem szczegółowym 

przedstawionym w Ogłoszeniu o Zamówieniu nr IORPIB/Gospostrateg1/D/Czasza/2020, 

specyfikacją techniczną Wykonawcy  kompletny w chwili odbioru końcowego, wolny od wad 

fizycznych i w pełni zdatny do właściwego użytku, a także że nie będzie obciążony żadnymi prawami 

osób trzecich.  

3. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na warunkach zawartych w Ogłoszeniu o Zamówieniu nr 

IORPIB/Gospostrateg1/D/Czasza/2020 oraz Ofercie. 

4. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje również: 

 dostarczenie przedmiotu umowy na koszt i ryzyko Sprzedawcy wraz z wyposażeniem zgodnie 

ze specyfikacją techniczną zawartą w Ogłoszeniu o Zamówieniu nr 

IORPIB/Gospostrateg1/D/Czasza/2020, w miejsce: Laboratorium Badania Jakości Środków 

Ochrony Roślin IOR-PIB Oddział Sośnicowice-ul. Gliwicka 29. 

 podłączenie czaszy grzejnej do oprogramowania lepkościomierza, ustawienie temperatury,  

 instruktaż  

 dostarczenie tzn. instrukcji obsługi i konserwacji, - w języku polskim, w dniu odbioru czaszy; 

§ 2 

Obowiązki Zamawiającego 

W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się stosować i spełniać wymagania określone dla 

przedmiotu umowy w obowiązujących przepisach prawa oraz normach, a także dokumentacji 

technicznej, funkcjonalnej tzn. instrukcji obsługi i konserwacji. 

§ 3 

Cena Sprzedaży i Warunki Płatności 

1. Cena brutto realizacji całości umowy wynosi:  ……………………. PLN.  

2. Cena brutto określona w ust. 1 powyżej zawiera podatek od towarów i usług VAT (23%). 

3. W cenie określonej w ust. 1 uwzględniono wszystkie koszty świadczenia umownego. 

4. Termin płatności ceny umowy zgodnie z wystawioną przez Sprzedawcę fakturą VAT Strony 

ustalają na max 14 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego 

(potwierdzone datą wpływu do Zamawiającego). Faktura VAT wystawiona zostanie 

w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy na wzorze 

Zamawiającego. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Sprzedawcy nr konta: 

…………………………………………………………………………… 

5. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

§ 4 

Dostawa i Instalacja  

1. Dostawa, podłączenie czaszy grzejnej do oprogramowania lepkościomierza, ustawienie 

temperatury, instruktaż w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy jest wykonywana w miejscu - 
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Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin IOR-PIB Oddział Sośnicowice ul. 

Gliwicka 29. 

2. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:  

dr Tomasz Stobiecki  

tel. +48 32-238 75 84 wew. 35; e:mail: t.stobiecki@ior.gliwice.pl 

dr inż. Marlena Płonka 

tel.: +48 32-238 75 84 wew. 27, e-mail: m.plonka@ior.gliwice.pl 

3. Osoba do kontaktu ze strony Sprzedawcy: ………………………………..,  

tel. …………………………………., e:mail:…………………………….. 

4. Realizacja przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w terminie do ………… od daty podpisania 

Umowy. 

5. Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić z 3 - dniowym wyprzedzeniem osoby wymienione 

w pkt 2 o dacie i godzinie dostawy. 

6. Termin realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia siły wyższej albo 

powstania innych szczególnych okoliczności uniemożliwiających lub w istotny sposób 

utrudniający realizację umowy w uzgodnionym terminie. Zaistnienie wymienionych powyżej 

przeszkód musi być potwierdzone na piśmie i wskazywać fakty lub zdarzenia uzasadniające 

zmianę terminu realizacji umowy.  

7. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Sprzedawcy protokołu odbioru. W przypadku gdy odbiór końcowy nie został 

dokonany z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, koszty ponownego postępowania 

odbioru oraz wszelkich kosztów Sprzedawcy z tym związanych, będą poniesione w całości 

przez Zamawiającego.  

 

§ 5 

 Długość okresu gwarancji, reakcja serwisu 

1. Sprzedawca udziela ……….-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt licząc od daty 

odbioru. 

2. Szybkość reakcji serwisu na zgłoszone usterki: max. ………….. godzin od zgłoszenia w dni 

robocze. 

§ 6 

Siła Wyższa 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie niniejszej Umowy z powodu działania 

siły wyższej. 

mailto:t.stobiecki@ior.gliwice.pl
mailto:m.miszczyk@ior.gliwice.pl
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2. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia niezależne od Strony Umowy, których zaistnienia nie można 

było przewidzieć ani im zapobiec, jak klęski żywiołowe, strajki, działania wojenne, akty terroryzmu, 

nakazy i zakazy władz państwowych lub administracyjnych. 

3. Strona, która na skutek zadziałania siły wyższej nie może terminowo wypełnić swoich zobowiązań, 

winna niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, poinformować na piśmie drugą Stronę o 

zaistnieniu tych okoliczności. Poprzez niedotrzymanie tego terminu zainteresowany nie traci prawa 

do powoływania się na siłę wyższą. 

4. Ustąpienie okoliczności siły wyższej należy również niezwłocznie zgłaszać drugiej Stronie Umowy. 

5. Natychmiast po ustąpieniu przeszkód powstałych w wyniku siły wyższej Strony są zobowiązane do 

niezwłocznej dalszej realizacji postanowień Umowy. 

§ 7 

Rozwiązanie Umowy i Kary Umowne  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto Umowy określonej w §3 

ust. 1 Umowy.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zamawiającego, 

Wykonawca ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto Umowy 

określonej w §3 ust. 1 Umowy.  

3. Niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:  

a. nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca odstąpił od 

wykonania przedmiotu Umowy lub jego części,  

b. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy. 

4. Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę 

umowną w wysokości 0,1% wartości brutto Umowy z §3 ust.1 Umowy.  

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potracenia nałożonych kar umownych z przedłożonej 

do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych 

do zapłaty, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary lub jej części nie potrąconej w 

terminie 14 dni od dnia jej nałożenia. 

6. Niezależnie od kar umownych przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy, Strony Umowy 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

7. W przypadku nieterminowej płatności Sprzedawca ma prawo żądać od Zamawiającego  zapłaty 

ustawowych odsetek za zwłokę.  
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§8 

Postanowienia Końcowe 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiana na piśmie o zaistniałych 

przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie realizacji Umowy.  

2. Żadna ze Stron nie może przekazać praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy 

osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.  

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową 

zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.  

5. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy Strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a 

w razie braku polubownego rozwiązania, spór rozstrzygnie Sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

6. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

 
 
W imieniu Zamawiającego                                     W imieniu Sprzedawcy  

   

 

 

 

 
 


