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znak sprawy: IF/ZNP-10/2022                                                                                  Załącznik 3 
(wzór umowy) 

UMOWA nr … 

 

zawarta w Krakowie w dniu … 2022 r. pomiędzy: 

 

 

Instytutem Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą                               

w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych                                         

pod nr RIN-VI-37/98, NIP: 675-000-18-28, zwanym w dalszej części umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1. .................................................................................., 

2. ……………………………………………………... 

 

a firmą 

……………………….  z siedzibą w ……………. przy ………………………………………, 

Adres do korespondencji: j.w., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr …………..,  

NIP: ………………; REGON: …………..; Kapitał zakładowy ……….. zł wpłacony w całości,  

nr telefonu/fax: 61 861 60 04, e-mail: ………………………., zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………. 

 

lub 

Przedsiębiorcą ................................................, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej RP, prowadzącym firmę: ………………….. 

............................................, pod adresem ........................................ Adres do korespondencji: 

………………….., NIP: …………….., REGON: ………., nr tel/fax ………, e-mail:…………, 

zwanym dalej Wykonawcą **. 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 

kwoty 130 000,00 zł netto. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) do postępowania ustawy 

nie stosuje się. 

 

Osoby reprezentujące Strony zgodnie oświadczają, że w dniu zawarcia Umowy są umocowane 

do zaciągania zobowiązań wynikających z jej zawarcia i niniejszym w imieniu podmiotów, 

które reprezentują zawierają Umowę następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest Zakup i dostawa różnego asortymentu laboratoryjnego                   

do Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 

(zwanych dalej „towarem”) w Pakietach: 

 

mailto:……………………….
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Nr … – ………….. 

Nr … – ………….. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja 

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12, zwany dalej towarem, którego 

wykaz oraz opis parametrów stanowi Załącznik 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zrealizuje dostawę towaru do siedziby Zamawiającego, do miejsca przez 

Zamawiającego wskazanego, i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

4. Towar będzie odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać certyfikaty i atesty, oraz 

szczegółowe instrukcje obsługi i konserwacji dla każdej części (asortymentu) w języku 

polskim lub angielskim, które zostaną Zamawiającemu dostarczone najpóźniej w chwili 

końcowego odbioru. 

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar spełnia wszystkie obecnie obowiązujące 

normy jakościowo – techniczne, warunki techniczno – eksploatacyjne określone przez 

Zamawiającego i jest dopuszczony do wykorzystania w obiektach użyteczności publicznej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności w zakresie 

przestrzegania norm ochrony środowiska. 

 

§ 2 

 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie 21 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

 

§ 3 
W przypadku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie, iż nie zamierza powierzyć podwykonawcom realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, wtedy § 3 ust. 2 i 3 zostaną usunięte, a § 3 ust. 1 

zmodyfikowany zgodnie ze stanem faktycznym. 

1. Wykonawca oświadcza, że nie zamierza / zamierza powierzyć podwykonawcom realizację 

przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1, w części dotyczącej …. 

2. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę podwykonawcom realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1, w części dotyczącej …. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców oraz ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własne. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy liczonej od daty odbioru końcowego 

towaru. 

2. W dacie odbioru końcowego towaru Wykonawca może wystawić pisemny dokument 

gwarancyjny określający warunki gwarancji. W innym przypadku warunki gwarancji będą 

obowiązywać jak te, co zawarte w umowie, na podstawie zapłaconej przez Zamawiającego 

faktury za dostarczony towar. 
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3. Warunki gwarancji zawarte na kartach gwarancyjnych, dostarczonych Zamawiającemu 

wraz z towarem, nie mogą być mniej korzystne, niż opisane w umowie. 

4. Uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują przez cały okres gwarancji. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do reakcji na zgłoszoną 

awarię lub usterkę w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili jej zgłoszenia. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia awarii lub 

usterki w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia jej zgłoszenia. 

7. Bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancji świadczone będą w siedzibie 

Zamawiającego. 

8. Usterki produktu usuwane będą w miejscu jego eksploatacji. W przypadku konieczności 

świadczenia usługi gwarancyjnej poza miejscem eksploatacji produktu, Wykonawca 

zobowiązuje się do jego odbioru lub jego części z miejsca jego eksploatacji oraz do 

dostarczenia naprawionego produktu lub jego części albo dostarczenia nowego produktu 

lub jego części (gdy naprawa nie jest możliwa), do siedziby Zamawiającego i do jej 

zainstalowania oraz w miejscu uprzedniej eksploatacji. 

9. W przypadku wymiany lub naprawy towaru lub jego elementu (części) w czasie okresu 

gwarancyjnego, rozpocznie się nowy okres gwarancji. Nowy okres gwarancyjny na takie 

wymienione lub naprawione elementy rozpocznie się w dniu zakończenia odpowiedniej 

naprawy gwarancyjnej potwierdzonej protokołem odbioru wykonania naprawy 

gwarancyjnej. 

10. Wykonawca oświadcza, że trzykrotna naprawa tego samego elementu produktu będącego 

przedmiotem umowy lub sumaryczny czas napraw przekraczający trzy miesiące w okresie 

gwarancji, kwalifikuje towar do jego wymiany na nowy, której dokona Wykonawca na 

własny koszt. 

11. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny. 

12. W przypadku awarii lub usterki produktu – czas reakcji w okresie pogwarancyjnym na 

zgłoszoną przez Zamawiającego awarię lub usterkę nie powinien przekroczyć 48 godzin. 

 

§ 5 

 

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu 

gwarancji i rękojmi udzielone dla dostarczonego towaru, wydając w tym celu Zamawiającemu 

właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

 

§ 6 

 

1. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych 

od daty zgłoszenia jego wykonania przez Wykonawcę. 
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2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek. 

3. Jeżeli przedmiot umowy nie zostanie zrealizowany w całości w terminie określonym w § 

2 lub Wykonawca nie podejmie usuwania usterki w terminie określonym w § 4 ust. 5, lub 

Wykonawca nie usunie usterki w terminie określonym w § 4 ust. 6, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez 

Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. 

4. Jeżeli przedmiot umowy nie zostanie zrealizowany w całości, w ciągu 14 dni od terminu 

określonego w § 2, umowa może zostać rozwiązana z winy Wykonawcy. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10 % ceny wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, w 

terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar, o których mowa w ust. 3, z wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

 

§ 7 

 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w maksymalnej kwocie …… zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………….. ), w tym za Pakiet Nr … - …… 

zł brutto; Pakiet Nr … - ……….. zł brutto, kwota netto wynosi: ………………… zł, po 

całkowitym odbiorze przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty przedłożenia 

Zamawiającemu faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191), Zamawiający dopuszcza przekazanie faktury przez 

Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. 

 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający rozliczy 

podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (jeżeli dotyczy). 

2. Przez datę zapłaty rozumie się datę złożenia dyspozycji zapłaty przez Zamawiającego  

w banku Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający nie przeleje na rachunek 

Wykonawcy kwoty wynikającej z przedłożonej przez Wykonawcę faktury, zapłaci 

Wykonawcy odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie na podstawie 

faktur określających poszczególne pozycje i ilość dostarczonego towaru, z 

wyszczególnieniem podatku VAT, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5-7. 
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5. Wykonawca oświadcza, że na fakturach wystawianych i dostarczanych Zamawiającemu 

będzie wskazywał wyłącznie numer rachunku bankowego ujęty na tzw. „Białej liście”, tj. 

wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. 

6. Wykonawca pokryje wszelkie koszty oraz zadośćuczyni finansowo za wszelkie szkody 

poniesione przez Zamawiającego w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę 

jakichkolwiek obowiązków umownych i/lub przewidzianych przepisami prawa, w tym 

obowiązku, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

7. W przypadku, gdy rachunek bankowy ujęty na wystawionej przez Wykonawcę fakturze 

VAT nie będzie ujęty na „Białej liście”, bieg terminu płatności, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, zostanie wstrzymany do dnia poinformowania Zamawiającego przez 

Wykonawcę o ujęciu rachunku na „Białej liście” lub do dnia przedłożenia Zamawiającemu 

przez Wykonawcę skorygowanej faktury ze wskazanym innym rachunkiem bankowym, 

ujętym na „Białej liście”, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie. 

 

§ 8 

 

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i powinna być dokonana w formie 

pisemnej. 

2. Zmiana dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 

3. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć terminu dostawy, określonego w 

§ 2, jeżeli zaistnieje przyczyna niezależna od Wykonawcy, a Zamawiający wyrazi zgodę. 

Zmiana terminu dostawy może nastąpić również z przyczyn organizacyjnych lub 

technicznych leżących po stronie Zamawiającego. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 

 

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a także 

przepisy innych ustaw mające zastosowanie do przedmiotu umowy. 

 

§ 10 

 

Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 11 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 

 

Zamawiający:  Wykonawca: 
 

 

 

……………………………… 

 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik 1 do umowy – Akusz asortymentowo-cenowy. 
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Klauzula informacyjna Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii 

Nauk dla kontrahentów będących osobami fizycznymi, osób reprezentujących 

kontrahentów, pełnomocników kontrahentów oraz pracowników i współpracowników 

kontrahentów wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za wykonanie umowy. 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej 

„RODO”) Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk (UJ) informuje, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja 

Polskiej Akademii Nauk (dalej jako Instytut), ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, www.if-

pan.krakow.pl   

2. Instytut powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować  

w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych 

osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail: iod@if-pan.krakow.pl  

3. Instytut może przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach: 

a) zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku 

Kontrahenta będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych do reprezentowania lub 

działających na podstawie pełnomocnictwa Kontrahenta; 

b) wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących realizację umowy  

z Kontrahentem  w myśl art. 6 ust. 1 pkt f RODO -w przypadku osoby wskazanej przez 

Kontrahenta w związku z realizacją umowy; 

c) wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych  

i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 

2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 

d) wynikających z uzasadnionych interesów prawnych obejmujących ustalenie, 

dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy, w myśl art. 

6 ust. 1 pkt f RODO; 

e) wypełnienia obowiązków prawnych dotyczących przechowywania dokumentacji - na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach 

4.  Instytut pozyskał Pani/Pana dane osobowe: 

a) w przypadku Kontrahenta będącego osobą fizyczną, osób uprawnionych do 

reprezentowania lub działających na podstawie pełnomocnictwa Kontrahenta - 

bezpośrednio od Pani/Pana. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 

niezbędne w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy. 

http://www.if-pan.krakow.pl/
http://www.if-pan.krakow.pl/
mailto:iod@if-pan.krakow.pl
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b) w przypadku osoby wskazanej przez Kontrahenta w związku z realizacją umowy - od 

Kontrahenta, z którym zawarł umowę. Zakres Pani/Pana danych osobowych może 

obejmować: imię i nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, dane kontaktowe oraz inne 

dane niezbędne w związku z realizacją umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich 

odbioru na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy  oraz 

organizacji międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej 

z Kontrahentem, a następnie przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w 

zakresie przechowywania dokumentacji lub przez okres przedawnienia roszczeń określony 

w przepisach prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i 

uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich 

sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora 

(chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w 

celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w 

przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 

9. Posiada Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez 

udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do 

profilowania. 

 

Potwierdzam, że zapoznałam (-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

 .............................. 
(czytelny podpis lub podpis i pieczęć) 

 


