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UMOWA NR P1/2015 

 

 

zawarta w dniu …….........................…  w Sośnicowicach, pomiędzy: 

Instytutem Ochrony Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym Oddział Sośnicowice z siedzibą w 

Sośnicowicach, ul Gliwicka 29, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

1) Tomasza Stobieckiego - Kierownika Oddziału 

a 

…………………….................................................…., zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

1) ......................................  – ............................................... 

2) ......................................  – ................................................ 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego (znak sprawy IOROS/P1/2015), została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego chromatografu gazowego GC/MS/MS 

wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i 

konserwacji sprzętu. 

2. Szczegółowy opis techniczny urządzenia stanowiącego przedmiot umowy zawarty jest w załączniku 

nr 1 do umowy, stanowiącym jej integralną część. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do …………… r.  

2. Termin obejmuje również uruchomienie urządzenia u Zamawiającego oraz przeszkolenie 

pracowników. 

 

§ 3 

Strony ustaliły następującą cenę za dostarczony przedmiot umowy: 

a) cena netto: .................... złotych, (słownie: ......................................................................… złotych), 

b) podatek VAT ….....%, tj: …........... złotych, (słownie:…........................................................ złotych), 

c) cena brutto: .................... złotych, (słownie: .....................................................................… złotych). 

 

§ 4 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na 

podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej, w oparciu o protokół odbioru w terminie 

do … dni od dostarczenia faktury. 

3. Zapłata faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………..…………………….. 

pod rygorem zapłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. 

4. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 5 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

  za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% ceny przedmiotu 

umowy, o której mowa w § 3 ust.1 pkt c. 

  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% ceny przedmiotu umowy, o której 

mowa w § 3 ust.1 pkt c, za każdy dzień zwłoki. 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokość naliczonych kar umownych. 

 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ................... gwarancji na dostarczany przedmiot umowy od dnia 

jego odbioru. 

2. Wszelkie usterki powstałe w okresie gwarancyjnym, zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 

do ………… dni od dnia pisemnego (np. faksem) zawiadomienia przez Zamawiającego o powstałych 

usterkach. 

 

§ 7 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne 

dla Zamawiającego. 

 

§ 8 

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją treści, umowy Zamawiający i Wykonawca będą się 

posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy – 

Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron. 

 

 

 

 

 

……………………………………………. ……………………………………………. 
Wykonawca Zamawiający 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

 

OPIS TECHNICZNY URZĄDZENIA  

(CHROMATOGRAFU GAZOWEGO)  

STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT UMOWY 

 


