
 
Załącznik nr 2 

UMOWA NR ……… (projekt) 

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

Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, 

NIP: 675-000-19-17; REGON: 000326291, reprezentowanym przez ………………………, zwaną 

dalej Zamawiającym,  

 

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

Dostawcą 

 

Stosownie do dokonanego przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk wyboru oferty 

Dostawcy w postępowaniu ofertowym, nr sprawy: DA-421-09-3/18, strony działając zgodnie  

z dyspozycją art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 

Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawarły umowę o następującej treści: 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego 1 szt. zamrażarki niskotemperaturowej, 

typ/model ………………………………, zgodnie ze złożoną przez Dostawcę ofertą w dniu ……………. 

 

§ 2  

Termin wykonania 

Termin wykonania zamówienia: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 

§ 3  

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie należne Dostawcy wyniesie ……………………………. zł brutto (słownie: 

……………………), w tym podatek VAT ………………. zł, czyli netto ………………… zł. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie po protokolarnym odbiorze przedmiotu 

zamówienia w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Dostawca wystawi fakturę VAT, o której mowa w ust. 2, na: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej 

Akademii Nauk. 

4. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4  

Warunki gwarancji i serwisu 

1. Dostawca gwarantuje dostawę urządzenia fabrycznie nowego, wraz z oryginalnymi elementami 

wyposażenia, zgodnie z opisem i normami obowiązującymi w Polsce. 

2. Dostawca udziela Gwarancja 24 miesięcznej gwarancji na cały produkt, 5 lat na system 

chłodzenia oraz 12 lat na panel próżniowy - liczona od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 

3. Serwis autoryzowany i certyfikowany na terenie Polski - zgodnie z ogólnymi warunkami 

producenta i/lub Dostawcy. 
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§ 5 

Kary umowne 

1. Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

Strony ustalają kary umowne: 

1) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy  

z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia 

umownego określonego w § 3 ust. 1. 

2) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących 

przypadkach: 

a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia karę w wysokości 1,00 % wartości 

brutto wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 10 % 

wartości brutto wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1. 

2. Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych, aż do pełnej wartości poniesionej szkody. 

3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności Zamawiającego wobec 

Dostawcy. 

 

§ 6  

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zakazuje się zmian dotyczących wynagrodzenia umownego, terminu realizacji 

zamówienia, terminu gwarancji, przedmiotu zamówienia oraz kar umownych. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Zamawiającego 

i Dostawcy. 

Zamawiający       Dostawca 


