INSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW PAN, BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1
Jednorazowa dostawa odczynników chemicznych
Załącznik nr 3 do IWUZ

UMOWA NR ZP IBS PAN/05/N/2015
zawarta w dniu …………. roku w Białowieży pomiędzy:
Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ul. Gen. Waszkiewicza 1, 17-230 Białowieża,
(NIP 543-12-25-396), zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
dr. hab. Rafała Kowalczyka – Dyrektora

a
zwanym dalej „Dostawcą”
reprezentowanym przez:
…………………………
o treści następującej:
1.
2.
3.
1.
2.
3.

§1
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć do Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży odczynniki, zwane dalej przedmiotem umowy,
zgodnie z ofertą Dostawcy złożoną do zamówienia nr ZP IBS PAN/05/N/2015 z dnia 27.05.2015 r. stanowiącą integralną część
umowy.
Koszty transportu obciążają Dostawcę.
Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim.
§2
Dostawca zobowiązuje zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie 21 dni.
O planowanym terminie dostarczenia przedmiotu umowy oraz o gotowości przedmiotu umowy do wydania, Dostawca zobowiązuje się
zawiadomić Zamawiającego telefonicznie, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.
Za koordynację działań ze strony:
a) Zamawiającego – odpowiedzialna jest: Hanna Zalewska (85 682 77 59)
b) Dostawcy – odpowiedzialny jest .....................................................................

4.
1.

2.
3.
4.

1.
2.

3.

Wraz z dostawą przedmiotu umowy Dostawca dostarcza karty charakterystyki, licencje oraz inne wymagane dokumenty.
§3
Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości:
netto
zł (słownie: ………………………………. złotych)
podatek VAT zł (słownie: ………………………………. złotych)
brutto
zł (słownie: ………………………………. złotych)
Zapłata należności Dostawcy nastąpi w oparciu o wystawioną przez niego fakturę z należnym podatkiem VAT na Zamawiającego po
przekazaniu przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
Podstawą do wystawienia i opłacania faktury stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli obu stron.
Należność Dostawcy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Dostawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania
dokumentów rozliczeniowych przez Zamawiającego.
§4
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy posiadającego minimum 75% terminu przydatności do użycia.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przedmiot zamówienia jest:
a) niezgodny z opisem zawartym w specyfikacji i ofercie lub nie jest kompletny,
b) posiada ślady uszkodzenia,
Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu zamówienia, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy
odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura
czynności odbioru zostanie powtórzona.
W przypadku, gdy Dostawca dostarczy odczynniki niezgodne z ich opisem, zamieszczonym w Istotnych Warunkach Udzielenia
Zamówienia, odczynniki te nie zostaną odebrane przez Zamawiającego. W takim przypadku Dostawca będzie zobowiązany do
dostarczenia odczynników zgodnych z ww. wymogami.
§5
Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Dostawcy w zakresie:
a) wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana
dotyczy,
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b) jakości lub innych parametrów towarów zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana niedostępnością
na rynku towarów wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych towarów, pojawieniem się
na rynku towarów o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują
zwiększenia ceny ofertowej.
1.

§6
Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przysługuje prawo dochodzenia kar umownych z tytułu i w
wysokości jak określono niżej:

2.

a) Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2% ceny przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, za nieterminową
realizację zobowiązań umownych i karę umowną w ww. wysokości za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w
okresie gwarancji i rękojmi;
b) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Dostawcy kary umownej w wysokości 2 % ceny przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki
z zapłatą wynagrodzenia przysługującego Dostawcy.
c) W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zleceniodawca może wyznaczyć Zleceniobiorcy dodatkowy termin
realizacji umowy z zachowaniem prawa do kary umownej oraz odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres 15 dni.
W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które druga nie odpowiada, strona winna odstąpienia od
umowy zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w pkt. 3, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Dostawcy na zasadach ogólnych odszkodowania
uzupełniającego za nie zrealizowanie reklamacji, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3.
4.
5.

§7
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§8
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby
Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono jednobrzmiących 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
Zamawiający

Dostawca

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

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

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

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

