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WZÓR UMOWY  
 

zawarta w dniu …………… r. w Skierniewicach pomiędzy: 

Instytutem Ogrodnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Skierniewicach 

przy, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w (96-100 Skierniewice) wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia 

w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000375603, posiadającym Regon 101023342, NIP 8361848508, zwanym w dalszej części 

umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:…………………………… – Dyrektora  

a  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” o treści następującej: 

 

POSTANOWIENIA UMOWY 
                        

§ 1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej sprzedaży i dostarczania 

Zamawiającemu gazów technicznych i analitycznych w zakresie Pakietu nr 1, zwanych dalej 

gazami, o jakości i za ceny zgodne z ofertą, zapytaniem ofertowym i formularzem cenowym.   
 

§ 2 

Warunki realizacji 

1. Termin realizacji: sukcesywnie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., według 

bieżących potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego, średnio raz w tygodniu. 

2. Miejsca dostawy: komórki organizacyjne Zamawiającego w Skierniewicach i Puławach.  

3. Szczegółowy wykaz komórek organizacyjnych do których Wykonawca obowiązany jest 

dostarczać gazy stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

4. W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy tj. do ……… 2022 r. Wykonawca nada 

każdej ze wskazanych komórek organizacyjnych indywidualny numer klienta.  

5. Przekazanie przez Wykonawcę butli Zamawiającemu nastąpi w formie protokołu 

zdawczo-odbiorczego podpisanego przez osoby upoważnione do realizacji niniejszej umowy. 

Po zakończeniu umowy puste butle zostaną zwrócone Wykonawcy. Wykonawca odbierze 

butle na własny koszt. 

6. Podstawowym warunkiem niniejszej umowy jest niezmienność cen jednostkowych oraz 

jakości materiałów wyszczególnionych w formularzu cenowym, w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

7. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych 

poszczególnych gazów wymienionych w formularzu cenowym wg bieżących potrzeb, przy 

niezmiennej wartości umowy za dany Pakiet. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy. 

8. Zamawiający gwarantuje zakup 60% gazów. Nie wykupienie przez Zamawiającego 40% 

przedmiotu zamówienia, nie stanowi podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony 

Wykonawcy z tytułu niezrealizowania warunków zamówienia. Zmiana ta nie stanowi zmiany 

umowy. 

 

 

 

§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Zamawiający zobowiązuje się do sukcesywnej zapłaty wynagrodzenia za dostawy zgodnie z 
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ofertą Wykonawcy i formularzem cenowym.  

2. Podstawą zapłaty będą prawidłowo wystawione faktury VAT, płatne przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.  

3. Faktury za gazy będą wystawiane odrębnie dla każdego zamówienia. 

4. Faktury za dzierżawy butli będą wystawiane raz w miesiącu, na ostatni dzień miesiąca, 

odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej, do której dostarczane są gazy.  

5. Łączna wartość przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy wg ilości planowanych wynosi  

netto ……… zł, plus podatek VAT …% ……….. zł, łącznie brutto …..… zł (słownie złotych: 

……………………………………..……….).  
6. Rzeczywiste łączne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie kwota wynikająca z 

przemnożenia ilości zrealizowanych zamówień przez ceny jednostkowe wskazane w 

formularzu cenowym. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy. 

§ 4 

Wykonanie prawa opcji 

1. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć 

ilość realizowanych dostaw, jednak nie więcej niż o 20% wartości umowy określonej w § 3 

ust. 5 niniejszej umowy. 

2. Wartość dostaw wynikających z prawa opcji została określona na kwotę do ………... zł brutto. 

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, rozliczenie tej części dostaw 

nastąpi przy zastosowaniu cen jednostkowych, podanych w formularzu cenowym.  

4. Skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego. 

5. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak 

stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w 

części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych). 

6. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. 

Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w 

stosunku do Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na 

warunkach opisanych w niniejszej umowie. 
 

§ 5 

Wykonanie przedmiotu umowy 

1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w oparciu o zamówienia cząstkowe składane drogą 

elektroniczną przez komórki organizacyjne Zamawiającego. 

2. Zamówienia cząstkowe będą określać rodzaj i ilość zamawianych gazów, numer klienta, adres 

komórki organizacyjnej.  

3. Zamówienia cząstkowe będą składane Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: 

…………………………………najpóźniej do każdego czwartku do godziny 12:00. 

4. Gazy będą dostarczane raz w tygodniu (w każdy piątek) w godzinach od 800 do 1500,  

a w przypadkach awaryjnych w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia na gazy / zgłoszenia 

wymiany wadliwej butli. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, rozładunku i złożenia butli z gazami w 

komórkach organizacyjnych Zamawiającego, we wskazanym przez niego miejscu.  

6. Do każdej butli oraz przy napełnianiu zbiorników (naczyń Dewara) Wykonawca zobowiązany 

jest dołączyć certyfikat jakości dostarczonego gazu. 

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostarczanych gazów, należytą staranność 

wykonania przedmiotu umowy, dobry stan techniczny dostarczanych butli oraz rzetelność ich 
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napełniania. 

8. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot dostawy jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

9. Wykonawca zapewnia niezbędne materiały i sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia, o 

którym mowa w § 1 umowy. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę, konserwację oraz naprawy dzierżawionych butli 

i zobowiązuje się dokonywać napraw lub wymiany uszkodzonych w wyniku eksploatacji butli 

i osprzętu. Czynności te Wykonawca przeprowadzi na własny koszt.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz w sposób zgodny z aktualną wiedzą techniczną, 

obowiązującymi normami, wymogami technicznymi, przepisami BHP i ppoż oraz warunkami 

Zapytania ofertowego. 

12. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do poddania się czynnościom kontrolnym ze 

strony Zamawiającego w zakresie sposobu realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 6 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do składania zamówień, odbioru ilościowego 

i jakościowego dostarczanych gazów są: 

……………………………….. 

2. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do obsługi Zamawiającego w trakcie realizacji 

niniejszej umowy są: 

............................................................... tel. ....................................... 

........................................................…... tel. ........................................ 

3. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 1 i 2, Strona zobowiązana jest powiadomić na 

piśmie drugą Stronę. Zmiana osób nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 
 

 

§ 7 

Reklamacje 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo reklamowania jakości gazów każdej partii dostawy. 

2. Pismo w sprawie reklamacji przekazywane będzie w formie pisemnej lub faksem za 

potwierdzeniem odbioru. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt reklamowanych gazów na wolne od 

wad w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. 

4. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między ilością podaną na fakturze a ilością faktycznie 

dostarczoną – Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności. 

5. O stwierdzonych rozbieżnościach Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

Wykonawcę, przesyłając protokół rozbieżności w formie pisemnej lub faksem za 

potwierdzeniem odbioru. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić dostawę o brakujące gazy w terminie 5 dni od dnia 

otrzymania protokołu rozbieżności. 

7. W przypadku zgłoszenia reklamacji Zamawiający wstrzyma do czasu załatwienia reklamacji 

płatność faktury bez prawa naliczania przez Wykonawcę odsetek oraz bez prawa wstrzymania 

przez Wykonawcę dostaw. 

 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1% wartości netto 

zamówionej partii dostawy za każdy dzień opóźnienia w:  

1) wykonaniu dostawy w terminie określonym w § 5 ust. 4,  
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2) dostarczeniu gazów wolnych od wad w terminie określonym w § 7 ust. 3, 

3) uzupełnieniu dostawy w terminie określonym w § 7 ust. 6. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 15% wynagrodzenia netto, 

określonego w § 3 ust. 5 umowy: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 będą każdorazowo płatne w terminie 14 dni od daty 

otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej na wskazany rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

ustalonych kar umownych. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnienia terminów 

płatności w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. 

6. Za niedotrzymanie terminu płatności Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek w 

wysokości ustawowej. 

§ 9  

Odstąpienie od umowy 

1. W przypadku kiedy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, nie 

wykonuje lub nienależycie wykonuje niniejszą umowę Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w 

przypadku przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji prowadzonego przez niego 

przedsiębiorstwa. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający 

bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru przedmiotu umowy. 

4. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty wystąpienia powyższych 

okoliczności. 

5. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie jednej ze Stron złożone 

drugiej Stronie.  

§ 10 

Zmiany umowy  

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem: 

1) możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku promocyjnego obniżenia cen 

jednostkowych przez producenta lub Wykonawcę, 

2) możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki 

podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez 

zmian, 

3) możliwości zmiany terminu dostawy zamówienia cząstkowego/terminu wykonania 

reklamacji w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, niezależnych od Stron. Pod 

pojęciem zdarzeń losowych Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania 

należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub 

przeciwstawić się skutecznie np. klęska żywiołowa, strajk lub inne. Terminy określone w § 

5 ust. 4, § 7 ust. 3, § 7 ust. 6 umowy mogą ulec przedłużeniu o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej realizację umowy. 

2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 11 

Finansowanie zamówienia 
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Zamówienia szczegółowe będą finansowane lub współfinansowane z różnych środków 

finansowych, w tym z programów Unii Europejskiej, między innymi z: 

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Funduszu Spójności 

 Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Obszarów Wiejskich 

 Dotacje NCBR, NCN, NFOŚiGW 

 Mechanizmu Finansowego EOG  

 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

 Komisji Europejskiej 

 Dotacji MEN 

 Dotacji MRiRW 

 Programów Wieloletnich 

 Działalności statutowej 

 środków własnych Instytutu Ogrodnictwa 

 oraz z innych źródeł. 
 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami 

przewidzianymi w Regulaminie udzielania zamówień w Instytucie Ogrodnictwa – 

Państwowym Instytucie Badawczym. 

3. Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 

sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

5. Integralną częścią umowy jest Zapytanie ofertowe, formularz cenowy i oferta Wykonawcy. 

 

P  O  D  P  I  S  Y 

 

 

    WYKONAWCA                                   ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

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

 

 

 


