
Załącznik nr 2 

UMOWA nr WAD.2601.77.2019 

(projekt) 

 

Zawarta w dniu … … 2019 r. we Wrocławiu pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, 

NIP: 897-16-70-405 

reprezentowanym przez: 

pana Zbigniewa Michalewskiego – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa 

zwanego dalej „Zamawiającym” 

a 

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

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 

 

§ 1  

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz wyboru przez Zamawiającego oferty w trybie podstawowym i na zasadach 

określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r. 

 

§ 2  

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przeciwciał, odczynników chemicznych, materiałów i sprzętu 

laboratoryjnego oraz materiałów BHP do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa we Wrocławiu  w postaci zamówienia podstawowego i ewentualnego 

dodatkowego. 

2. Podstawowe zamówienie obejmuje asortyment, ilość oraz gwarantowaną cenę dostawy 

wyszczególnioną w formularzu ofertowym Wykonawcy, którego kopia  stanowi integralną część 

umowy -  Załącznik nr 1. 

3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust 2 będzie dostarczony do Laboratorium 

Wojewódzkiego WIORiN we Wrocławiu, ul. Kosiby 3, 59-700 Bolesławiec wraz z wniesieniem 

do wskazanych pomieszczeń na koszt Wykonawcy. 

4. Zamówieniem dodatkowym zostaną objęte zamówienia asortymentu wyszczególnionego  

w formularzu ofertowym w ilości większej niż w nim wskazanej lub innego asortymentu 

(niewyszczególnionego w formularzu ofertowym) w zależności od bieżących potrzeb 

Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy. Strony ustalają maksymalną wielkość 

ewentualnych zamówień dodatkowych w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego. 

Brak potrzeby realizacji zamówień dodatkowych przez Zamawiającego (w całości lub części) 

nie uprawnia Wykonawcy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 

5. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust 4 będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego, tj.: 

WIORiN we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław lub do Laboratorium 

Wojewódzkiego WIORiN we Wrocławiu, ul. Kosiby 3, 59-700 Bolesławiec wraz z wniesieniem 
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do wskazanych pomieszczeń na koszt Wykonawcy. Zamawiający przy każdym zamówieniu 

wskaże adres dostawy. 

§ 3 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy  

do 31 grudnia 2019 r.  

2. Dostawy obejmujące zamówienie podstawowe o których mowa w § 2 ust. 2 zostaną 

zrealizowane w dwóch terminach, tj.: 

a) I termin dostawy – do 6 maja 2019 r.  

b) II termin dostawy – do 20 września 2019 r. (nie wcześniej niż 9 września 2019 r.) 

 Wielkość i asortyment wskazanych dostaw określone są w Załączniku nr 1 

3. Dostawy obejmujące ewentualne zamówienia dodatkowe o których mowa w § 2  ust. 4 

zrealizowane będą na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego w terminie 7 dni od daty 

jego przekazania Wykonawcy. 

 

§ 4 

 

1.  Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego przysługuje  

zapłata w wysokości ……………………….. brutto  (słownie: …………………) w tym należny 

podatek VAT w kwocie ………………… zł (słownie: ……………………………….). 

2.  Zapłata określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty wykonania podstawowego przedmiotu 

umowy określonego w § 2 ust. 2 i 3 i nie podlega zmianie przez okres jej trwania. 

3.  Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w zakresie zamówień dodatkowych przysługuje 

zapłata w wysokości odpowiadającej zamawianej i dostarczanej ilości asortymentu oraz jego 

ceny gwarantowanej zawartej w formularzu ofertowym (Załączniku nr 1). Ceny artykułów 

nieujętych w formularzu oferty każdorazowo będą wymagać akceptacji Zamawiającego. 

4.  Zapłata określona w ust. 3 zawiera wszelkie koszty wykonania dodatkowego przedmiotu umowy 

określonego w § 2 ust. 4 i 5 

5.  Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni 

licząc od daty otrzymania faktury za wykonaną dostawę. 

 

§ 5 

 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym. 

 

§ 6 

 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a)  w wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego brutto w przypadku odstąpienia od 

umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
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b)  w wysokości 0,2% wartości zamówienia podstawowego  brutto, za każdy dzień zwłoki licząc 

od wymaganego w § 3 ust. 2 terminu wykonania umowy. Zapłata kar umownych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

c)  w wysokości 0,1% wartości składanego zamówienia dodatkowego  brutto, za każdy dzień 

zwłoki licząc od wymaganego w § 3 ust. 3 terminu wykonania umowy. Zapłata kar 

umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

2.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości 

zamówienia brutto w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający. 

 

§ 7 

 

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 

 

§ 8 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową  mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

 

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają 

rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 10 

 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. Integralnymi załącznikami niniejszej umowy jest kopia formularza ofertowego Wykonawcy 

(Załącznik nr 1). 

 

 

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

  WYKONAWCA                                                         ZAMAWIAJĄCY   


