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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 25.08.2021 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.271.29.2021, 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 środków czystości dla potrzeb Instytutu Botaniki  

im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, w szczególności zadanie nr … pn. ……………………………. 

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

Wykonawcy. 

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

Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. 

4. 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. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego dostarczyć szczegółowy raport (wykaz) 

zawierający ilość, nazwę towaru i kwotę, za zrealizowane dostawy cząstkowe we wskazanym we wniosku 

okresie. 

6. 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. 

7. Realizacja dostaw następować będzie częściami. Wielkości poszczególnych zamówień cząstkowych określane 

będą przez Zamawiającego poprzez złożenie zamówienia cząstkowego telefonicznie lub pisemnie ( e-mail) 

przez upoważnioną ze strony Zamawiającego osobę.  

8. Dostawy realizowane będą przez Wykonawcę w czasie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia 

cząstkowego przez Zamawiającego.  

9. Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach między 8:00 a 12:00. 

10. Dostarczanie przedmiotu umowy Zamawiającemu winno nastąpić do siedziby IB PAN, Kraków, ul. Lubicz 46 

w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

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  
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11. Koszty pakowania, dostawy i ubezpieczenia towaru ponosi Wykonawca. 

 

§ 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 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.  

6. Dostawy cząstkowe zostaną odebrane na podstawie dowodu dostawy tj. faktury VAT. 

7. Odbiór przeprowadzony będzie u Zamawiającego i obejmować będzie:  

1) sprawdzenie jakości i ilości dostawy; 

2) sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem cząstkowym;  

3) sprawdzenie zgodności atestu, jeżeli takie będą wymagane.  

8. Jeżeli dostarczony towar nie spełnia parametrów określonych przez Wykonawcę w ofercie to Wykonawca 

będzie zobowiązany niezwłocznie go wymienić nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia 

dokonania dostawy. 

9. Odbiór dostaw potwierdzany będzie na dowodach dostawy (fakturach VAT), a w przypadku rozbieżności 

pomiędzy zakresem dostawy, a stanem faktycznym sporządzony zostanie protokół odbioru dostawy, który 

winien zawierać uzgodnienia poczynione w toku odbioru, jak również będzie stanowił podstawę do zapłaty 

lub odmowy zapłaty za przedmiot dostawy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do towaru, objętego gwarancją, dokumenty, karty gwarancyjne, a także 

atesty - gdy dostarczany towar je posiada. 
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2. Wykonawca zapewnia, że wszystkie towary będące przedmiotem niniejszej umowy są oryginalnie 

zapakowane, zgodne z wymaganiami Polskich Norm.  

3. Towary oznaczone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakiem bezpieczeństwa.  

4. Wszystkie produkty objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać następujące wymagania:  

1) produkty będące detergentami muszą być oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem WE 648/2004 z późn. 

zm. i Rady z dn. 31.03.2004 r. z późn. zm. w sprawie detergentów;  

2) produkty będące wyrobami aerozolowymi muszą być oznakowane zgodnie z Obwieszczeniem Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 975);  

3) posiadać aktualne karty charakterystyki oraz opisy oferowanych produktów w języku polskim; - 

opakowanie jednostkowe znakowane standardowymi etykietami, które powinny zawierać następujące 

informacje ważne dla użytkownika: nazwę, logo, adres producenta; opis przygotowania produktu do 

użycia i sposób jego stosowania;  opis składu chemicznego; czas skutecznego działania w przypadku 

środków dezynfekcyjnych; sposób dozowania; informacja o środkach ostrożności, w postaci znaków 

graficznych; ilość i pojemność opakowania indywidualnego i zbiorczego; numer serii i datę produkcji; 

okres przydatności do użycia; warunki magazynowania i przechowywania.  

5. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia, na każde żądanie Zamawiającego, aktualnych kart 

charakterystyk, opisów oferowanych produktów chemii gospodarczej oraz artykułów gospodarstwa 

domowego (w języku polskim) zawierających co najmniej następujące informacje: opis produktu, nazwę, 

zastosowanie, sposób użycia i dozowania, zalecane przez producenta, własności fizyczne i chemiczne, 

informację o zachowaniu niezbędnych środków ostrożności przy ich stosowaniu.  

6. Termin ważności dostarczonego towaru nie może być krótszy niż 6 miesięcy, licząc od daty odbioru 

zamówienia cząstkowego. 

7. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych przedmiotu zamówienia w ciągu okresu gwarancyjnego, 

Wykonawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na nowy oraz dostarczy go do wskazanego miejsca bez 

żadnej dopłaty. 

8. Okres gwarancyjny liczony jest od dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia cząstkowego 

(zgodnie z dowodem dostawy lub protokołem odbioru). 

9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy (towarów), niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji, zgodnie z art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 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. 
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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. 

 

§ 9 

1. Osobą/osobami odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest  

……………………………………………………………………………………………….. 

2. Osobą/osobami upoważnioną i odpowiedzialną/upoważnionymi i odpowiedzialnymi za realizacją umowy ze 

strony Wykonawcy jest/są: ...………………………….  

3. Zmiana osób, numerów telefonów lub adresów e-mail określonych w pkt. 1 i 2 może nastąpić na podstawie 

przekazanej drugiej Stronie informacji i nie wymaga formy aneksu. 

 

§ 10 

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.). 
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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 


