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Załącznik nr 2 

UMOWA nr .........../2018 - projekt  

zawarta w dniu .....................2018 r. w Sopocie  
pomiędzy: 
Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 
Sopot, posiadającym NIP 5851004839, zwanym w dalszej części niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM  
reprezentowanym przez: 
Dyrektora –  ......................................................................................................................................................... 
a 
podmiotem gospodarczym ........  z siedzibą ........................................................................................................ 
zarejestrowanym  w ............................................................................................................................................. 
posiadającym  NIP   ................................  REGON  .............................. 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ,  reprezentowanym przez: 
............................................................................................................................................................................... 
o następującej treści: 

§ 1 
Podstawa zawarcia umowy 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki  
IO/ZN/4/2018 w trybie art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki  (tj. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 87 z późn.zm.) w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

 
§ 2 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż i sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników 

chemicznych do badań naukowych dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie w 
zakresie części .........według rodzaju, ilości i cen określonych w załączonej ofercie z dnia ......- 
Formularzu ofertowo – cenowym nr .... - (Załącznik nr 1 do Umowy) stanowiącej integralną część 
niniejszej umowy. 

2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Instytutu, na 
podstawie zamówień wykonawczych (jednostkowych) realizowanych w szczególności w oparciu o 
kryterium ceny i terminu dostawy, składanych przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną. 

3. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i brak możliwości przewidzenia dokładnej ilości 
poszczególnych odczynników Zamawiający zastrzega prawo składania zamówień na większą lub 
mniejszą ilość danego odczynnika niż wyspecyfikowana przez Zamawiającego, nie składania zamówień 
na odczynniki wymienione w ofercie lub zamawiania odczynników w niej nie wymienionych. 

4. Rzeczywista ilość zamawianych produktów wynikać będzie z sumy zamówień składanych przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że oferowane odczynniki: 
1) są fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wszelkich wad, 
2) dostarczane są z gwarantowaną datą przydatności, 
3) posiadają stosowne świadectwa i/lub certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo ich użycia i 

dopuszczenie do obrotu handlowego na terytorium RP, 
4) posiadają oznaczenia firmowe producenta, 
5) są zgodne ze specyfikacją wskazaną w zamówieniu. 

6. Wykonawca gwarantuje dostarczanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zabezpieczonych, w 
sposób uniemożliwiający dekompletację i chroniący przed uszkodzeniem.  

7. Zamawiający może odmówić przyjęcia zamówienia, w przypadku: 
1) niespełniania przez oferowany przedmiot wymagań określonych w ust. 5 i 6, 
2) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianym a dostarczanym przedmiotem zamówienia, 
3) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie, w tym z powodu niezachowania właściwej 

temperatury podczas transportu. 
8. Jeżeli z niemożliwych do przewidzenia w momencie wszczęcia postępowania przyczyn dostarczenie  

któregoś z odczynników stałoby się niemożliwe (np. w przypadku zaprzestania wytwarzania tego 
produktu przez producenta) Zamawiający zastrzega  możliwość zmiany wyszczególnionych w załączniku 
nr 1 do umowy odczynników na inne o równoważnych właściwościach i cenie.  
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9. Realizacja dostaw następować będzie w terminie nie dłuższym niż 7 dni dla odczynników krajowych i 30 
dni dla odczynników zagranicznych od dnia złożenia zamówienia lub w terminie ustalonym z 
Zamawiającym. 

10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy 
odczynników z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

11. Miejscem dostawy i odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Instytutu Oceanologii PAN, ul. 
Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, Dział Zaopatrzenia, p. 107. 

12. Strony w zakresie realizacji umowy wyznaczają swoich przedstawicieli: 
1) ze strony Zamawiającego - ………………………,  tel. …………….., e-mail:…………… 
2) ze strony Wykonawcy - .........................................tel.............e-mail........faks......................... 

13. Wykonawca poinformuje Zamawiającego podczas składania przez Zamawiającego zamówienia o 
czasowej niedostępności produktu wynikającej z przyczyn od niego niezależnych (w tym w szczególności 
wynikającej z czasowej awarii linii produkcyjnej u producenta, czasowym wycofaniu produktu przez 
producenta, braku dostępności surowców lub klęskach żywiołowych mających wpływ na dostępność 
produktu) wraz z podaniem przyczyn niedostępności oraz uzgodni dalszy los składanego zamówienia 
(m.in. czy zamówienie pomimo długiego czasu powinno być zrealizowane na podstawie § 2 ust. 10, czy 
zamówienie powinno być anulowane, ewentualnie czy możliwa jest zmiana odczynnika na podstawie § 2 
ust. 8 lub § 7 ust. 2). 

14. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych” zwane dalej „RODO”) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskał w celu podpisania i realizacji niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza dodatkowo, 
iż każdorazowo przekazując Zamawiającemu dane osobowe, będzie wypełniał obowiązek, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym. 

§ 3 
Termin obowiązywania umowy 

Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania 
umowy lub do wyczerpania przed tym okresem środków finansowych przeznaczonych na realizację 
zamówienia w wysokości 260.000,00 zł brutto.  

§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: część.... -  .............. zł brutto, w tym 
VAT:......................... zł. 

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z sumy zamówień składanych przez Dział 
Zaopatrzenia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powinno obejmować wszelkie koszty związane z realizacją 
postanowień niniejszej umowy, w tym ewentualne rabaty. 

4. Wykonawca gwarantuje, że w przypadku realizacji zamówienia ceny jednostkowe nie będą wyższe w 
okresie trwania umowy niż podane w ofercie. 

5. Strony ustalają, że wartość dostaw realizowanych na podstawie zamówień Zamawiającego w okresie 
realizacji umowy może nie osiągnąć kwoty, o której mowa w ust. 1. 

6. Rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie na podstawie faktur za wykonanie poszczególnych 
dostaw, zgodnych z zamówieniem Zamawiającego. 

7. Zamawiający będzie dokonywał płatności za poszczególne, zrealizowane i odebrane dostawy – w 
terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.   

8. Należność regulowana będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany 
w fakturze. 

9. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
10. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia dostaw w formie płatności za pobraniem. 

 
§ 5 

Gwarancja 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania odczynników chemicznych w początkowym okresie 

przydatności, z zastrzeżeniem, że w dniu dostawy odczynniki będące przedmiotem umowy będą 
posiadały minimum 3/4 okresu przydatności do użycia określonego przez producenta. 

2. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę jest tożsama z gwarancją producenta. 
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3. W przypadku dostarczenia odczynników niezgodnie z umową, w tym dostarczenia odczynników 
nienależytej jakości, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej ich wymiany na własny koszt.  

4. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczonych odczynnikach Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty ich 
stwierdzenia.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania reklamacji Zamawiającego nie później niż w terminie 7 
dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, chyba, że Strony uzgodnią inny termin realizacji 
reklamacji. 

6. Do zwłoki w wymianie odczynników mają zastosowanie postanowienia § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

§ 6 
Odstąpienie od umowy 

1. Jeżeli zwłoka w dostawie zamówionego towaru, w stosunku do terminu uzgodnionego z Zamawiającym 
przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający może odstąpić od złożonego zamówienia.  

2. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku jej rażąco nienależytego wykonywania przez 
Wykonawcę, w terminie 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego na zasadach określonych w ust. 
3 poniżej.  

3. Zamawiający przed  złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy wezwie Wykonawcę do realizacji 
obowiązków zgodnie z umową i wyznaczy dodatkowy termin na ich wykonanie. 

4. 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.  

5. W przypadkach odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 i 4 Wykonawcy przysługuje jedynie 
prawo żądania wynagrodzenia za należycie wykonane dostawy. 

 
§ 7 

Zmiany umowy 
1. Istotne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w szczególności w przypadku 

następujących okoliczności:  
a) niedostępności na rynku produktów wskazanych w ofercie wynikającej w szczególności z 

zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych produktów; 
b) pojawienie się na rynku produktów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 

realizacji przedmiotu umowy; 
c) pojawienie się na rynku produktów o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie;  
d) jeżeli zmiany te będą korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

przyspieszą realizację przedmiotu umowy, obniżą koszty ponoszone przez Zamawiającego w 
związku z realizacją przedmiotu umowy bądź zwiększą jego użyteczność; 

e) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego 
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w 
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 
szkody w znacznych rozmiarach; 

f) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa, 
g) zmiany konieczne są ze względu na uzyskanie możliwości albo utratę możliwości stosowania 

uprzywilejowanej stawki podatku VAT, w przypadku uzasadnionej zmiany klasyfikacji wyrobu 
przez producenta. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niewykonania Umowy jest sąd powszechny 
właściwy dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

Wykonawca         Zamawiający 
 
 
     ….............................................                                                                                                  ….................................................. 
 
Załączniki do umowy: 
Oferta (Formularz ofertowo-cenowy nr ......) z dnia .................................. – Załącznik nr …. do Umowy 


