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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 24.08.2021 r. 

 

UMOWA (Projekt) 

zawarta w dniu ………….. r. w Krakowie, pomiędzy: 

 

Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie (31-512) przy ul. Lubicz 46, 

NIP: 6750001811; REGON: 000325831, reprezentowanym przez ………………………, zwaną dalej 

Zamawiającym,  

 

a …………………………………………………………………………………, zwaną w dalej Wykonawcą 

 

Stosownie do dokonanego przez Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk wyboru oferty Dostawcy 

w postępowaniu ofertowym, nr sprawy: DA.271.25.2021, a także w związku z tym, iż wartość szacunkowa 

zamówienia jest niższa niż kwota, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) /Pzp/ przedmiotowa umowa nie podlega przepisom 

Pzp i została zgodnie zawarta przez Strony na podstawie art. 353
1
 kodeksu cywilnego. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa typowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla 

potrzeb Instytutu Botaniki PAN. 

2. Rodzaj zamawianego towaru i ceny jednostkowe określa zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy nr 

……... z dnia ………..……….. r. stanowiąca wraz z całą dokumentacją postępowania integralną część 

niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostosowania ilości zamawianego towaru do aktualnych potrzeb 

(tj. zmniejszania/zwiększenia podanych w poszczególnych pozycjach wykazu asortymentowo-ilościowego 

wielkości) w ramach należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił żadnych roszczeń. 

4. Wykonawca zapewnia, że w przypadku niewykorzystania w czasie trwania umowy ilości zamawianego 

towaru nie będzie dochodził z tego tytułu roszczeń wobec Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewnia przyjmowanie zleceń w godz. od 8.00 do godz.14.00 od poniedziałku do piątku. 

6. Wykonawca zapewnia dostawę zamawianego towaru w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

zamówienia w godzinach od 9:00 do 12.00. Koszty dostawy ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamawianego towaru pod adres wskazany w zamówieniu. 

8. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie, w zależności od aktualnych zapotrzebowań zgłoszonych 

przez poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego (Zakłady/Pracownie). 

9. Sukcesywna dostawa towaru objętego przedmiotem umowy każdorazowo następuje na koszt Wykonawcy, bez 

względu na jej wartość. 

10. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zapewnia nieodpłatną wymianę na 

wolny od wad w terminie jednego dnia od dnia zgłoszenia reklamacji dostawy. 

11. Integralną częścią niniejszej umowy jest dokumentacja postępowania wraz z załącznikami i oferta 

Wykonawcy. 

 

INSTYTUT BOTANIKI im. WŁADYSŁAWA SZAFERA 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków 

tel. +48 12 424 17 00; fax +48 12 421 97 90 

www: http://www.botany.pl  



2 

12. Zlecenie wykonania, części czynności podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. 

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników 

w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne. 

14. Niniejszą umowę zawarto przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, tj. od 

dnia…………….. r., albo do czasu wyczerpania się kwoty, na którą zawarto umowę. W przypadku 

wyczerpania się kwoty umowy przed upływem 12 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, 

umowa wygasa. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, ze posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapewnia, iż oferowany asortyment w czasie trwania umowy nie ulegnie zmianie. 

Niedopuszczalna jest zmiana asortymentu na tańszy, o gorszej jakości niż zaoferowany, bądź też oferowanie 

asortymentu o gorszej jakości po ustalonej cenie przetargowej. Za towar gorszej jakości rozumie się produkt 

nie spełniający wymagań technicznych określonych przez Zamawiającego w treści załącznika nr 2.1 i/lub nr 

2.2. 

 

§ 3 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na 

podstawie oferty Wykonawcy nr ……. z dnia……………… r. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na maksymalną kwotę brutto: ………………….. zł, słownie: 

…………………………………………………………………. 

3. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP: PL 675-000-18-11. 

4. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP: ................................ 

 

§ 4 

1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu poszczególnego zamówienia (tj. po prawidłowo 

zrealizowanej dostawie do siedziby jednostki Zamawiającego) i złożeniu faktury VAT. 

2. Termin zapłaty faktury VAT za wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu faktury. 

3. Faktury winny być wystawiane na: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46,  

31-512 Kraków. 

4. Zawarta w ofercie Wykonawcy kalkulacja cenowa przedstawiona w załączniku do umowy stanowi wiążący 

obie strony umowy cennik, obowiązujący przez czas trwania umowy. Dlatego też Wykonawca zapewnia, iż 

podane w ofercie ceny jednostkowe brutto poszczególnych rodzajów towarów nie ulegną zmianie przez okres 

trwania umowy, są cenami ryczałtowymi. 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze.  

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy bez wad i usterek, w terminach zadeklarowanych 

w ofercie. 

2. Okres gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy, przy czym w przypadku 

stwierdzenia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany na 

wolny od wad w terminie jednego dnia od daty zgłoszenia. 

3. Zamawiający może podnieść zarzut z tytułu rękojmi również po upływie terminu wskazanego ust. 2, jeżeli 

przed jego upływem zawiadomił on Wykonawcę o istnieniu wady przedmiotu zamówienia. 
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§ 6 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w skutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ; 

2) zwłoki w wykonaniu określonej części przedmiotu umowy (poszczególnego zamówienia) w wysokości 

2,0% wynagrodzenia brutto za daną nie zrealizowaną dostawę za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego 

dnia po upływie terminu określonego w § 1 ust. 6 umowy; 

3) zwłoki w usunięciu wad określonej części przedmiotu umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto 

za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 1 ust. 10 umowy. 

3. Wykonawca ma prawo naliczenia kar umownych, a Zamawiający zobowiązany jest do ich zapłaty, za 

odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z wyłącznej winy Zamawiającego, w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej 

umowie podstaw do ich naliczenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 7 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od 

niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie czternastu dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

poniższych okoliczności: 

1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

2) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy; 

3) Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia nie odpowiadający warunkom umowy lub przekroczył 

termin realizacji umowy lub części umowy o 3 dni, i w dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie do 2 dni, nie wykonał tej dostawy; 

4) gdy jakość dostarczanego towaru będzie budziła zastrzeżenia Zamawiającego, a w szczególności dojdzie 

do zmiany asortymentu na tańszy, o gorszej jakości niż objęty ofertą, bądź też dojdzie do zaoferowania 

asortymentu o gorszej jakości po ustalonej cenie przetargowej. 

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności listem poleconym 

lub za potwierdzeniem ich złożenia. 

2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy 

w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem 

i innymi postanowieniami umowy. 
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§ 9 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy bez 

uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności, przy 

zachowaniu ryczałtowego charakteru ceny umowy, poprzez podpisanie aneksu do umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 

5. Sądem właściwym dla wszystkich spraw spornych, które wynikną z realizacji niniejszej umowy będzie sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

 

 

............................................                                                                         ........................................................ 

Zamawiający         Wykonawca 


