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UMOWA Nr ZP/18/BN/BR-5/2018 (WZÓR)
Zawarta w dniu ………………... w Katowicach pomiędzy
Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, instytutem badawczym z siedzibą w Katowicach,
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice, działającym na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000058172, posługującym się numerami NIP 634-012-55-19 i
REGON 271590804, reprezentowanym przez:
dr hab. inż. Jana Skowronka – Dyrektora
zwany, w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
............................................................... - ...........................................................
zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”
Przedmiot zamówienia służyć będzie wyłącznie do celów prac naukowych. Na podstawie przepisu art.
4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z
2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ww. ustawy.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa odczynników mikrobiologicznych – kity do izolacji:
Kit do izolacji genomowego DNA z filtrowanych próbek wody, w tym wody mętnej, 50 izolacji w
zestawie – DNeasy Power Water Kit, Mo Bio nr kat. 14900-50-NF.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczane produkty pochodzą z bieżącej produkcji i posiadają
wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu i używania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz
nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z:
1) warunkami określonymi w niniejszej umowie;
2) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.
§2
1. Umowa będzie zrealizowana w terminie do ………………………….. r.
2. Dostawa zrealizowana będzie do siedziby Zamawiającego.
§3
1. Za wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:
1.1. netto: ………………………….. zł, słownie: ………………………………………………………. złotych 00/100;
1.2. podatek VAT: …………………. zł (stawka ……….. %), słownie: ……………………………… złotych
00/100;
1.3. brutto: ……………………… zł, słownie: …………………………………………………………. złotych 00/100.
2. Podstawą do dokonania zapłaty będzie faktura VAT wystawiana przez Wykonawcę na podstawie
zrealizowanej dostawy. Wykonawca wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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3. Należność za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, płatna będzie przez Zamawiającego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w ciągu 30 dni od daty
wystawienia przez Wykonawcę prawidłowo sporządzonej faktury.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Strony przyjmują dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje
prawo naliczania odsetek ustawowych.
§4
1. Towar dostarczony będzie transportem Wykonawcy pod adres wskazany w § 2 ust. 2. Towar
dostarczony będzie w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo dostawy. Koszt opakowania
jest wliczony w cenę towaru.
2. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający sprawdzi zgodność dostawy pod względem asortymentowym, ilościowym
i jakościowym w miejscu dostawy. Ewentualne reklamacje dotyczące dostawy Zamawiający zgłosi
Wykonawcy niezwłocznie.
4. W przypadku niezgodności asortymentu, ilości lub jakości, Wykonawca winien niezwłocznie, nie
później niż w terminie 10 dni, dostarczyć na własny koszt towar zgodny z zamówieniem.
5. W sytuacji jak opisana w ust. 4 Zamawiający przyjmie fakturę VAT dopiero po dostarczeniu
materiałów zgodnych z zamówieniem.
§5
1. Do kontaktów podczas realizacji umowy Strony wyznaczają:
1.1. Ze strony Zamawiającego:
a) Grażyna Płaza, nr tel. 32 254 60 31 wew. 246, e-mail: g.plaza@ietu.pl;
b) Dorota Trybała, nr tel. 32 254 60 31 wew. 239, e-mail: przetargi@ietu.pl
1.2. Ze strony Wykonawcy:
a) …………………………………….. nr tel. ………………………………….., e-mail:..................................;
§6
1. Wykonawca w razie niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy za każdy dzień
zwłoki.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary
umowne.
§7
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

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

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