ZAŁĄCZNIK nr 3
Umowa nr ……………
(dalej także: „umowa”)
zawarta w dniu ............................ w Krakowie
pomiędzy:
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w
Warszawie, ul. Podleśna 61, 01 - 673 Warszawa, Oddział w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14, 30-215
Kraków, zarejestrowanym i wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS:
0000062756, REGON: 000080507 oraz NIP: 525- 000-88-09, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
1) ………………………………………………………………………………………….............
2) ………………………………………………………………………………………….............
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………….……………………………......... z siedzibą w .....…………………………………………………….…..…,
wpisanym do................................................................... NIP: ……………..…, REGON: .............................,
działającym osobiście/reprezentowanym przez:
1) …………………………………………………………………………………………....................
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie - „Stroną”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie zadania
pn. „Sukcesywna dostawa węgla kamiennego i oleju opałowego dla Oddziału Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie”, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie sukcesywnej dostawy oleju
opałowego/węgla kamiennego/ekogroszku1 dalej: Opał dla Oddziału Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie zgodnie z Ofertą
Wykonawcy z dnia ……… r. stanowiącą Załącznik nr 1, będącą integralną częścią Umowy w zakresie
zadania ………………...2
1 Strony zgodnie potwierdzają, iż łączna ilość Opału jest orientacyjna, służąca jedynie do
skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Faktyczne
zapotrzebowanie na Opał z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności z uwagi na
1
2

Przedmiot zostanie określone zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Zadanie/a zostanie określone zgodnie z ofertą Wykonawcy.

trudne do przewidzenia warunki pogodowe w sezonie grzewczym 2018/2019, może się różnić od
prognozowanego do 50 %. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia.
2 Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia w okresie od dnia 24 września
2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w
zależności od tego co nastąpi wcześniej.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Łączne wynagrodzenie brutto z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty
……………………………… zł brutto (słownie:…………………............ zł brutto) dla zadania ……
2. Za podstawę rozliczeń przyjmuje się ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z postanowieniami ust. 1 i ust. 2 zawiera wszelkie
koszty jakie Wykonawca ponosi w celu należytej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami a także wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentacji
przetargowej oraz niniejszej umowie, jak również czynności w niej nie ujęte, a których wykonanie
jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym w szczególności: podatki, akcyzę,
opłaty, koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych do wykonania niniejszego zamówienia, koszty
opakowania, ubezpieczenia, dostawy i wyładunku materiałów, lokalizacje wskazane przez
Zamawiającego, podatek VAT, ewentualny zysk Wykonawcy i inne należności płatne przez
Wykonawcę oraz wszelkie elementy ryzyka związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia kwot, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.
5. Zamawiający zastrzega, iż wynagrodzenie Wykonawcy może być niższe od kwoty wskazanej w ust.
1 i w takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
6. Należność z tytułu wykonania zamówień objętych niniejsza umowa, każdorazowo płatna będzie
przelewem, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury VAT po protokolarnym potwierdzeniu odbioru przedmiotu dostawy przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
§4
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:
po stronie Zamawiającego:
- w lokalizacji …………… tel. ……………….……., e-mail: ……………………………………………….…
- w lokalizacji …………… tel. ……………….……., e-mail: …………………………………………………….…
do
składania
zapotrzebowań
uprawniona/y
jest
wyłącznie
…………….……………………………………………..
po stronie Wykonawcy:
- w lokalizacji …………… tel. ……………….……., e-mail: ……………………………………………….…
- w lokalizacji …………… tel. ……………….……., e-mail: …………………………………………………….…
2. Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1, są upoważnione przez Stronę do
dokonywania czynności związanych z realizacją Umowy, nie są natomiast uprawnione do zmiany
Umowy. Zmiana lub uzupełnienie osób odpowiedzialnych za prawidłowa realizację umowy nie
stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.

§5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego sukcesywnej dostawy
Opału, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, na podstawie odrębnych zapotrzebowań
przekazywanych Wykonawcy w formie pisemnej na adres …………….…………. lub faksem na
nr……………….……...… lub poczta elektroniczna na adres …..……….....…...
2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie przyjęcia
zapotrzebowania do realizacji, poprzez wysłanie do Zamawiającego informacji o przyjęciu
zapotrzebowania na adres mailowy: …................................... lub na nr fax …....................................
3. Dostawa zamówionego Opału następować będzie w terminie do 48 godzin3 (w dni robocze od
poniedziałku do piątku) licząc od chwili otrzymania zlecenia przez Wykonawcę do następujących
lokalizacji:
a) …………………………………………………..
b) …………………………………………………..
c) …………………………………………………..
d) …………………………………………………..4
Lokalizacja będzie każdorazowo wskazana w zapotrzebowaniu przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia całości Opału ujętego w zapotrzebowaniu
w jednorazowej dostawie wraz z certyfikatem – atestem producenta potwierdzającym spełnianie
wymaganych parametrów Opału z umieszczonym zapisem na tym świadectwie, ze dostawa
dotyczy Zamawiającego. Powyższe stanowić będzie podstawę do ewentualnego przedłożenia w
jednostce badawczej akredytowanej do badania parametrów Opału. Pobranie partii do badań
zostanie wykonane w obecności Wykonawcy lub kierowcy w dniu dostawy. Nie zrealizowanie
pojedynczej pozycji z zapotrzebowania traktowane będzie jako zwłoka w realizacji
zapotrzebowania.
5. Wykonawca odpowiada za należytą staranność oraz terminowość wykonania dostawy oraz jest
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich możliwych
opóźnieniach w wykonaniu dostawy.
6. Odbiory wykonywanych zapotrzebowań dokonywane będą przez przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy, na podstawie protokołu odbioru zamówienia. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr
2 do umowy.
7. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić
odbioru dostawy jeżeli dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia,
zaoferowanym w postępowaniu i wyszczególnionymi w Ofercie Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do:
- wykonywania przedmiotu umowy w zakresie i częstotliwości określonej w Umowie;
- realizacji Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej
praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy oraz
SIWZ.
9. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wyrządzenie szkód Zamawiającemu lub
osobom trzecim, spowodowane działaniem Wykonawcy lub osób lub podmiotów, którymi
posłużył się do wykonania przedmiotu Umowy (w szczególności podwykonawców). Wykonawca
będzie miał obowiązek zaspokoić uzasadnione roszczenia osób trzecich, zwalniając jednocześnie
Zamawiającego z wszelkiej z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku kierowania
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, które wiążą się z wykonaniem Umowy
przez Wykonawcę, ten ostatni przejmie na siebie takie roszczenia oraz obowiązek ich
zaspokojenia.
10. Wykonawca gwarantuje, że:
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Termin dostawy będzie zgodny z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę (maksymalnie 48 godzin).
Miejsce lokalizacji dostawy zostanie określone zgodnie z ofertą Wykonawcy.

a)
b)

c)

przedmiot umowy wolny jest od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych,
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy pieców, gdy ich uszkodzenie lub
pogorszenie powstało w wyniku stosowania Opału dostarczonego przez Wykonawcę.
Naprawa pieca wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia. Koszty
i ryzyko związane z naprawą ponosi Wykonawca,
Wykonawca zobowiązuje się pokryć roszczenie odszkodowawcze Zamawiającego wynikające
z konieczności naprawy lub wymiany urządzenia na nowe nie gorsze od użytkowanego
dotychczas, w przypadku gdy naprawa urządzenia nie jest możliwa na skutek zamontowania
lub używania Opału dostarczonego przez Wykonawcę.
§6
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający przez cały okres obowiązywania Umowy zapewni Wykonawcy bezpłatnie wszelką
pomoc i wszelkie informacje konieczne do realizacji Umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy
§7
KARY UMOWNE
1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej:
a)
w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1 umowy,
b)
w przypadku niewykonania Umowy lub nienależytego wykonania Umowy przez
Wykonawcę, innego niż w lit c) – d) poniżej, z przyczyn leżących po jego stronie, w
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1
umowy,
c)
za opóźnienie w wykonaniu zapotrzebowania stanowiącego przedmiot Umowy – w
wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy
– za każdy dzień opóźnienia,
d)
w przypadku dostarczenia Opału niespełniającego wymagań Zamawiającego (np.
kaloryczności węgla) – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1 umowy,
2. Termin płatności kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Wykonawcę wezwania do zapłaty.
3. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy ani
też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy.
4. Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez potrącenie kary z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia. W takim przypadku ust. 2 nie ma zastosowania.
5. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający uprawniony
będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidywanych
w kodeksie cywilnym.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca licząc od podjęcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo żądać
wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
4. Przekroczenie terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy skutkowało będzie odstąpieniem od
umowy z winy Wykonawcy.
§9
POUFNOŚĆ
1

2

3

Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej. Z zastrzeżeniem tego wymogu Strony zobowiązują się do
przestrzegania przy realizacji Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących
przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także z ochroną informacji
poufnych oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Obowiązek ten nie dotyczy informacji
powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądów, prokuratury, organów podatkowych lub
organów kontrolnych.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich niepodlegających
upublicznieniu informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności, które zostaną powzięte
przez Wykonawcę w trakcie wykonywania przez niego usług na rzecz Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności uzyskanych od Zamawiającego danych
osobowych i Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych
Zamawiającego w celach innych niż w celu wykonywania Umowy.
§ 10
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron na piśmie pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem ust.2
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz
wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

3.
4.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku z realizacją
Umowy. Spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, Strony poddadzą pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Integralnymi składnikami Umowy są:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ……………….

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU ZAMÓWIENIA
Miejsce dokonania odbioru: ..........................................................................................................
Data dokonania odbioru: ..............................................................................................................
Ze strony Wykonawcy:.................................................................................................................
( nazwa adres, imię i nazwisko osoby upoważnionej)
Ze strony Zamawiającego: ...........................................................................................................
( nazwa adres, imię i nazwisko osoby upoważnionej)
Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach umowy nr ....................... z dnia.....................jest:
Lp

Nazwa przedmiotu dostawy

Ilość
jedn. miary

Wartość

uwagi

Potwierdzenie kompletności dostawy:
 TAK *
 NIE * - zastrzeżenia ............................................................................................................
Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w umowie:
 Zgodne *
 Niezgodne * - zastrzeżenia ...............................................................................................
Końcowy wynik odbioru:
 Pozytywny *
 Negatywny * - zastrzeżenia .............................................................................................

Podpisy:
....................................................
(przedstawiciel Zamawiającego)

....................................................
(przedstawiciel Wykonawcy)

