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Załącznik nr 4 – wzór umowy 

Wzór umowy  ………….. 

 

Umowa 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 

1. Na podstawie wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 

08/REG/2022, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy wody mineralnej butelkowej  o 

jakości i za ceny zgodnie z ofertą i formularzem cenowym, który stanowi załącznik nr 1 do 

umowy. 

2. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia  31.10.2022 r.  

 

§  2 

Wartość umowy 

1. Prognozowana wartość przedmiotu umowy na dzień jej zawarcia, wg planowanych ilości 

dostarczanych towarów, wynosi netto  ………...…zł (słownie 

złotych………………………………………………), należny podatek Vat (….%) w 

wysokości:……………….zł, brutto……………..(słownie:……………………) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowić kwota wynikająca z przemnożenia ilości 

zrealizowanych zamówień przez ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym.  

3. Wskazane w formularzu cenowym ilości są wielkościami planowanymi przyjętymi do 

celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym 

Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ww. 

zakresie z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Ilości wyszczególnione w formularzu cenowym są planowane i mogą ulegać zmianie w 

trakcie realizacji umowy. Dokonanie przez Zamawiającego zakupu mniejszych ilości i 

asortymentu w stosunku do zawartych w formularzu cenowym nie spowoduje obowiązku 

ich zakupu w ilościach planowanych ani też nie stanowi podstawy dochodzenia 

wynagrodzenia lub roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku 

od towarów i usług. W takim wypadku cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian. 

Niniejsza zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.   

 

 

§  3 

Warunki płatności wynagrodzenia 

1. Zamawiający zobowiązuje się do sukcesywnej zapłaty wynagrodzenia za faktycznie 

wykonane dostawy, zgodnie z ofertą Wykonawcy i formularzem cenowym. 
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2. Podstawą zapłaty będą prawidłowo wystawione faktury VAT dołączone do dostawy, 

płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 od daty 

dostarczenia faktury.  

3. Faktury VAT będą wystawiane odrębnie dla każdego zamówienia. 

 

§  4 

Wykonanie przedmiotu umowy 

1. Zakupy dokonywane będą partiami w oparciu o zamówienia cząstkowe składane drogą 

elektroniczną na adres e-mail …………………...… Wykonawcy przez osoby wskazane w 

§ 5 ust. 1 niniejszej umowy.  

2. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu fakt otrzymania wiadomości e-mail. 

Brak potwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zamówienia i odpowiedzialności 

określonej niniejszą umową. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania cząstkowego zamówienia w ciągu 5 dni 

od dnia złożenia zamówienia na adres email wskazany w ust 1.  

4. Miejsce dostawy: Zakłady i Pracownie Instytutu Ogrodnictwa – PIB na terenie 

Skierniewic.  

5. Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach od 800 do 1500. 

 

§  5 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do składania zamówień, odbioru 

ilościowego i jakościowego przedmiotu dostawy są:………………… 

2. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do obsługi Zamawiającego w trakcie 

realizacji niniejszej umowy są:…………………………… 

3. Strony powiadamiają się na piśmie o zmianie danych w ust. 1-2. Zmiana osób 

wykonujących umowę nie stanowi jej zmiany. 

§  6 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej: 

1) w wysokości 50 zł w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, tj. za każdy dzień 

opóźnienia w realizacji dostawy w terminach określonych § 4 ust. 3  umowy.  

2) w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy 

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 będą każdorazowo płatne na wskazany rachunek 

bankowy Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej od 

Zamawiającego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość ustalonych kar umownych. 

4. Za niedotrzymanie terminu płatności Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek 

w wysokości ustawowej. 

5. Zamawiający jest uprawniony do dokonania  

§  7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo, niezależnie od przypadków określonych w przepisach 

prawa, do natychmiastowego odstąpienia od umowy i naliczenia kary w wysokości 25% 

wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku rażącego 

odstępstwa w wykonaniu przedmiotu umowy od warunków określonych w zapytaniu 

ofertowym. Za rażące odstępstwo od warunków umownych Zamawiający uzna: 

1) trzykrotne dostarczenie wody mineralnej o jakości niższej od deklarowanej w 

ofercie, 
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2) trzykrotne opóźnienie w realizacji zamówienia, o którym mowa w  § 4 ust. 3. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

bezskuteczności i może być złożone w terminie 20 dni od powzięcia informacji o 

okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy. 

§  9 

Finansowanie zamówień  

Zamówienia szczegółowe będą finansowane lub współfinansowane z różnych środków 

finansowych, w tym z programów Unii Europejskiej. 

 

§  10 

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 formularz cenowy i oferta Wykonawcy. 

 

 

 

P  O  D  P  I  S  Y 

 

                 WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

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

 

 

 


