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Załącznik nr 1 do SIWZ 

PROJEKT UMOWY NR DA.22.5.2020.ZAŻ 

 

zawarta w dniu ……................... w Warszawie, pomiędzy: 

 

 

Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego,  z siedzibą w Warszawie (02-532), 

przy ul. Rakowieckiej 36, którego dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000126823, NIP: 525-000-82-64, REGON 000053835,  zwanym 

dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

1. prof. dr hab. inż. Artura Hugo Świergiela – Dyrektora, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Zamawiającego 

 

a 

 

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

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

 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 

2. …………………………………………………………………………………………… 

 

zwanych łącznie „Stronami” o treści następującej: 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

sukcesywna dostawy odczynników chemicznych, nr DA.22.5.2020.ZAŻ została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Zakładu Analizy Żywności zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia – formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy wg rodzaju i ilości oraz  zgodnie 

z ofertą z dnia………………. roku stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ, wraz z ich wniesieniem w miejsce wyznaczone przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami częściowymi składanymi 

przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, według stałych i niezmiennych cen jednostkowych brutto wymienionych w 

Formularzu oferty – stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia-formularzem cenowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3. Zamówienia częściowe, o których mowa w ust. 2, składane będą przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego - …………………………………………………. 

4. Limitem określającym górną granicę dostaw (zakupów) w ramach niniejszej Umowy jest jej wartość brutto określona w § 2 

ust. 1 niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega, że ilości odczynników chemicznych podane w Załączniku nr 1 do Umowy są ilościami szacunkowymi 

określonymi w celu ustalenia maksymalnej wartości zamówienia, cen jednostkowych, porównania ofert i wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

6. Z uwagi na to, iż podane ilości mogą ulec zmniejszeniu, wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne wg. rzeczywistej ilości i 

rodzaju dostarczonego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach 

podanych w Załączniku nr 1 do Umowy. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż zrealizuje zamówienia o wartości 

odpowiadającej nie mniej niż 80% i nie więcej niż 100% łącznej ceny brutto wskazanej w ofercie co nie może stanowić roszczeń 

ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy. 
 

 

§ 2. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Maksymalną wartość przedmiotu Umowy w całym okresie jej trwania strony ustalają na kwotę brutto .............................zł  

(słownie: ............................................................................................................................................................................ zł ...../100)  

w tym wartość podatku od towarów i usług: …………….…… zł (słownie: ……............……………………………...) według stawki …... % oraz 
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wartość netto przedmiotu umowy: ……………..............……… zł (słownie: ….........................................................................................) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówień częściowych, stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego będzie 

ustalane przez Zamawiającego na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych zamówień, w oparciu o stałe ceny jednostkowe 

określone w opisie przedmiotu zamówienia - formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną przez Wykonawcę Ofertą, w szczególności transport, nawet jeśli 

czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca mając możliwość uprzedniego ustalenia 

wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet, jeżeli z 

przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej 

umowy. 

4. Ceny jednostkowa netto wskazane w Załączniku nr 1 do umowy są stałe i niezmienne przez okres trwania umowy. 

5. Faktura winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim, sygnowana nr Umowy z zaznaczeniem 

nazwy dostarczonego przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie: 

1) papierowej (oryginału); 

2) elektronicznej, na adres efaktura@ibprs.pl - faktury Wykonawca prześle z adresu……………………............. 

3) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z Ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (t.j. Dz. U. 

2019 poz. 1445). 

7. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za wyjątkiem faktury. 

8. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych 

przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających: 

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności; 

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego. 

9. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli za złożenie 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP525-000-82-64 

10. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na Platformę Elektronicznego 

Fakturowania w dniu przesłania w/w faktury. Powiadomienie o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie 

przesłane pocztą elektroniczną na adres: efaktura@ibprs.pl. 

11. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Faktura winna być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w języku polskim, sygnowana nr Umowy z 

zaznaczeniem nazwy dostarczonego asortymentu (producent i nr katalogowy). 

13. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi bankowej powstałe poza 

bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

 

 

§ 3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar określony w zamówieniach do budynku Zamawiającego mieszczącego się przy 

ul.  Rakowieckiej 36, 02-532 Warszawa, do Zakładu Analizy Żywności do pomieszczeń na piętrze II, w terminie ....... dni roboczych 

od daty złożenia zamówienia częściowego. 

2. Wykonawca w przypadkach awaryjnych zapewnia realizację dostaw w ciągu 48 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia 

potwierdzonego za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar określony w zamówieniu na własny koszt, w godzinach pracy jednostki 

Zamawiającego, do miejsca i osoby wskazanej na składanym zamówieniu. 

4. Wartość przedmiotu umowy obejmuje cenę przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie z tytułu kosztów ubezpieczenia i 

transportu przedmiotu umowy do Zamawiającego. 

5. Dostarczane odczynniki chemiczne muszą mieć wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia właściwości oraz 

być wolne od wad fizycznych i prawnych.. 

6. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony towar zgodnie z zamówieniem częściowym, według 

cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy. 

7. Zamawiający dokonuje zapłaty przelewem, w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury po dostarczeniu zamówionej części towaru, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 

mailto:efaktura@ibprs.pl
mailto:efaktura@ibprs.pl
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8. Warunkiem dokonania płatności w terminie wskazanym w ust. 7, jest zgodność dostawy z zamówieniem częściowym 

udokumentowana sporządzonym przy odbiorze Protokołem odbioru – bez uwag. 

9. Wszelkie zmiany dotyczące sukcesywnych dostaw, w tym zmiany wielkości zamówienia oraz anulowanie zamówienia może 

dokonać jedynie osoba odpowiedzialna za wykonanie umowy wymieniona w § 4 ust 5. Zmiany będą dokonywane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

10. Zamawiający zastrzega, że niedopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru pustych opakowań po dostarczonych odczynnikach – koszt usługi skalkulowany w 

cenie oferty. 

 

§ 4. REKLAMACJE 

1. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zobowiązuje się do zbadania towaru dostarczonego zgodnie z 

zamówieniem w ciągu 3 dni roboczych od jego dostarczenia, w zakresie zgodności towaru w stosunku do treści oferty 

przetargowej (pod względem jakościowym).  

2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, Zamawiający złoży Wykonawcy 

pisemną reklamację w terminie 7 dni, liczonych od upływu terminu przeznaczonego na zbadanie towaru, o którym mowa 

w ust. 1. 

3.Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, a w przypadku jej uwzględnienia 

dostarczyć w terminie 3 dni od dnia uwzględnienia reklamacji towar zgodnie z zamówioną ilością i asortymentem, posiadający 

właściwości wskazane w SIWZ. Nie uznanie reklamacji wymaga udzielenia pisemnej odpowiedzi. Brak odpowiedzi w tym 

terminie uważa się za uznanie reklamacji. 

4. W przypadku wykrycia wad dostarczonego towaru podczas jego eksploatacji, Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji 

w każdym czasie trwania umowy, zawiadamiając Wykonawcę niezwłocznie po ujawnieniu wady. Przepisy ust. 3 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Osobami odpowiedzialnym za realizację niniejszej umowy oraz koordynującymi jej wykonanie ze strony Zamawiającego są:  

………………………………  tel. ……………………                    e-mail: ……………………………………… 

 

6. Osobami koordynującymi wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy są:  

 

………………………………  tel. ……………………                     e-mail: ……………………………………… 

 

 

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrażać istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy, do dnia odstąpienia od umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony, bez prawa do odszkodowania. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia dowiedzenia się o 

wystąpieniu następujących okoliczności: 

a) Zamawiający poniesie szkodę na skutek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy. 

b) Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres, co najmniej 7 dni. 

c) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres, co najmniej 7 dni. 

d) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości wykonywanych 

dostaw; 

e) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

4. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 lit. a) – d), Zamawiający wzywa Wykonawcę w terminie 7 dni do 

zaniechania w wyznaczonym terminie naruszeń, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, może odstąpić od Umowy. 

 

§ 6. ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Niezależnie od zapisu § 5 Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym,  
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w przypadku: 

1) dwukrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminów dostarczania towaru, o którym mowa w §3 ust. 1, 

2) zgłoszenia trzech reklamacji, o których mowa w § 4 niniejszej Umowy, 

3) niedostarczenia towaru lub opóźnienie w terminie dostawy powyżej 14 dni, 

4) powtórzenia przez Wykonawcę wadliwej lub niezgodnej z umową dostawy tej samej partii reklamowanych produktów, 

5) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniego uzyskania 

pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

6) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie rozwiązania umowy. 

3. Uzasadnione koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi strona, z przyczyn której nastąpiło rozwiązanie umowy. 

4. W przypadku niewykonania dostawy zgodnie z warunkami umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania 

przedmiotu umowy przez innego Wykonawcę, na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   

 

§ 7. KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy strony zastrzegają stosowanie następujących kar 
umownych: 

1) w przypadku nieterminowej dostawy towaru Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną, w 

wysokości 0,1% wartości brutto dostawy określonej w zamówieniu częściowym, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej 

jednak niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający naliczy karę 

umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia liczony po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

3) w razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia okoliczności, które leżą po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 

umowy, 

4) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

3. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni 

roboczych, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego  

w sposób określony w ust. 2. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca będzie zwolniony z zapłaty kar umownych za opóźnienia przewidziane  

w niniejszej umowie, chyba że kary te były należne już przed zaistnieniem siły wyższej, albo nie były z siłą wyższą związane. Na 

potrzeby niniejszej umowy, pod pojęciem „siły wyższej” Strony rozumieją zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające 

poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, 

zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także 

klęski żywiołowe, epidemie, pandemie. 

5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego zastrzeżone w niniejszej umowie kary 

umowne. 

6. Niedopuszczalna jest cesja wierzytelności wynikająca z tytułu zawarcia niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej 

na piśmie pod rygorem nieważności. 

7. Zastrzeżone kary umowne podlegają kumulacji, jednak nie więcej niż do wysokości 40% wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 2 ust. 1 umowy. 

 

§ 8. ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, 

obejmujących: 

1) zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia: 

1.1) ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się przewidzieć, np. działanie siły wyższej rozumianej jako 

zewnętrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, w szczególności wojny i innego działania o 

charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, akty terroru, zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające 
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porządkowi publicznemu, decyzje lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe, epidemie, pandemie; 

1.2) ze względu na zmianę w zakresie terminu, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy; 

2) zmianę sposobu spełnienia świadczenia: 

2.1) zmiany technologiczne, w szczególności: 

2.1.1) w przypadku braku produktu na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku, 

zaprzestanie produkcji) istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu 

równoważnego, ale po cenie nie wyższej niż określonej w umowie lub rozwiązania umowy w zakresie spornego 

produktu za porozumieniem stron, bez konieczności ponoszenia kary przez żadną ze stron umowy.  

2.1.2) zmianę umowy w zakresie zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej lub objętości opakowania, które 

wynikną w okresie realizacji umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze strony umowy oraz o ile zmiana 

taka nie spowoduje zmiany ceny towaru (w przeliczeniu do nowej objętości lub gramatury towaru). 

3) zmianę właściwych przepisów prawa, z tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 

4) zmianę wysokości należnego wynagrodzenia, w przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy powyżej 12 miesięcy, z 

uwagi na: 

4.1.1) zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4.1.2) zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

4.1.3) zmianę zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

4.1.4)stawki podatku od towarów i usług,  jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

5) zmiany Wykonawcy któremu zamawiający udzielił zamówienia publicznego w wyniku połączenia podziału przekształcenia lub 

nabycia wykonawcy lub jego upadłości pod warunkiem że, spełnia on kryteria udziału w postępowaniu. 

2. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego 

aneksu do umowy. 

3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy 

zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

4. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy oraz osób wskazanych w § 4 ust. 5 i 6 

nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie 

wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu, z zastrzeżeniem paragrafu 8 ust 1 pkt 5 umowy. 

Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie. W 

przypadku braku zawiadomienia drugiej strony o zmianie siedziby i adresu, doręczenia korespondencji na dotychczas znany 

adres uważa się za skuteczne. 

 

§ 9. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania. Termin może ulec skróceniu w razie wyczerpania całości 

wartości umowy, bądź też wyczerpania 80% wartości umowy, o której mowa w § 1 ust 5 umowy i braku zapotrzebowania ze 

strony Zamawiającego. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego, co 

nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

2. Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpane 80% 

wartości umowy przez Zamawiającego, bądź też istnieje zapotrzebowanie na realizację 100% wartości umowy, a upłynął termin 

na wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Termin może zostać wydłużony nie więcej niż na okres 8 

miesięcy. 

 

§ 10. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE 

1.W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). 

2. Strony ustalają, że ewentualne spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd dla miejsca siedziby 

Zamawiającego, według prawa polskiego.   

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wskazane w niniejszej Umowie załączniki stanowią jej integralną część. 
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4. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

 

     ………………………………….   ……………………………… 

             Wykonawca            Zamawiający   

 

 

W załączeniu:  

1) Opis przedmiotu zamówienia -formularz cenowy 

2) Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 2 do SIWZ nr DA.22.5.2020.ZAŻ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY 

Nr. 
części 

Nr katalogowy z oferty 

producenta referencyjnego 

chemsolve ® 
Nazwa Produktu 

 
Opis oferowanego odczynnika 

 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Ilość Wartość netto 
Stawka 
podatku 

VAT 

Kwota  
VAT 

Wartość 
brutto 

Producent 
Nr 

katalogowy 
Charakterystyka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (kol. 7X8) 10 
11 (kol. 
9x10) 

12 (kol. 
9+11) 

1 
CHS-1103.2500 

Acetonitryl do HPLC 2,5 L (min. 99,9%) 
    

80     

2 CHS-1110.2500 Metanol do HPLC 2,5 L  (min. 99,85%) 
    

80     

3 CHS-1201.2500 Acetonitryl do LC-MS 2,5 L (min. 99,95%)     80     

4 CHS-1203.2500 Metanol do LC-MS 2,5 L (min. 99,95%)     80     

5 CHS-1205.2500 

Woda do LC-MS 2,5 L : całkowity węgiel 

organiczny (OWO): maks. 100 ppb; Glin (Al.): 

maks. 0,000005%; żelazo (Fe): maks. 

0,000005%; Wapń (Ca): maks. 0,000005%; 

Magnez (Mg): maks. 0,000005%; Sód (Na): 

maks. 0,000005%; Potas(K): maks. 

0,000005%; Test gradientowy - zdany: test 

gradientowy (pik) przy 210 nm: maks. 5 mAU, 

test gradientowy (pik) przy 254 nm: maks. 1 

mAU, pozostałość po odparowaniu: maks. 

1mg/kg; przewodność właściwa: maks. 0,1 

µS/cm; Interferencje pików spowood. 

zanieczyszcz. (j. rezerpina): maks. 100 ppb; 

filtrowany przez filtr 0,2 µm. 

    

80 

    

6 CHS-1107.2500 Octan etylu do HPLC 2,5 L (min. 99,8%)     80     

7 CHS-1101.2500 Aceton 2,5 L (min. 99,8%)     40     

8 CHS-1112.2500 2-propanol 2,5L do HPLC (min. 99,8%)     40     

9 CHS-1108.2500 n-heksan  2,5L do HPLC (min. 95,0%)     40     

10 CHS-1111.2500 
Eter Metylowo-tert-butylowy do HPLC 2,5L 
(min. 99,8%) 

    
8     

11 

 

CHE-CL00.2028.2500 

 

Toluen 2.5 L HPLC (min. 99,8+%) 

 

    

20 

    

12 

 

CHE-CL00.0377.2500 

 

Cykloheksan 2.5 L HPLC (min. 99,5%) 

 

    

4 

    

SUMA     



 

UWAGA!     

W przypadku zaoferowania produktu wskazanego przez Zamawiającego jako referencyjny (zgodnie z kolumną nr 2 i 3)   

dopuszczalne jest podanie w kolumnie nr 4, 5 i 6 informacji „zgodny” ,    

będzie to równoznaczne z zaoferowaniem produktu producenta o nr katalogowym określonym przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 

     

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny 4, 5, 6   
 poprzez podanie odpowiednio w kolumnach: nazwy producenta, nr katalogowego oferowanego odczynnika oraz charakterystykę 
min./maks. wymagań   

 

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

 data i podpis osoby uprawnionej   

 do reprezentowania Wykonawcy   


