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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
 

UMOWA WYKONAWCZA 
 
 
 
UMOWA  
zawarta w dniu …………. roku w Białowieży pomiędzy: 
 
Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ul. Gen. Waszkiewicza 1, 17-230 Białowieża,  
(NIP 543-12-25-396), zwanym dalej „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
dr hab. Rafała Kowalczyka – Dyrektora 
 
 
a 
 
………………………………………………………………(NIP:……………………….), zwanym dalej „Dostawcą” 
reprezentowanym przez: 
 
1. ………………………………………… 
 
2. ………………………………………… 
 
o treści następującej  
 

§ 1 
 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć do Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży plakaty/zakładki/roll 
up/kubki promujące projekt „e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego 
Podlasia”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Ścieżki 
Kopernika”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwane dalej 
przedmiotem umowy. Dostawa odbędzie się zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji oraz w ofercie 
Dostawcy, złożonej w ramach zapytania ofertowego z dnia 04.11.2013 r.  

2. Koszty transportu obciążają Dostawcę. 
 

§ 2 
 

1. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim. 
 

§ 3 
 

1. Dostawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w nieprzekraczalnym terminie określonym w specyfikacji 
zamówienia. 

2. Przedmiot niniejszej umowy jest chroniony prawem autorskim. Autorskie prawa majątkowe do dzieła 
opisanego w § 1 pkt. 1 zachowuje Zleceniodawca. 

3. O planowanym terminie dostarczenia przedmiotu umowy oraz o gotowości przedmiotu umowy do wydania, 
Dostawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego telefonicznie, z co najmniej 1 dniowym 
wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy. 

4. Za koordynację działań ze strony:  
a) Zamawiającego – odpowiedzialna jest: Anna Milko (tel. 85 682 77 76)  
b) Dostawcy – odpowiedzialny jest ..................................................................... 
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§ 4 
 

1. Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości: 
netto   - ………… zł (słownie: ……………………….. zł) 
podatek VAT  - ………… zł (słownie: ……………………….. zł) 
brutto   - ………… zł (słownie: ……………………….. zł) 
Podstawą rozliczeń będzie cena jednostkowa netto od jednego egzemplarza, ustalona w ofercie 
wykonawczej. 

2. Zapłata należności Dostawcy nastąpi w oparciu o wystawioną przez niego fakturę z należnym podatkiem 
VAT na Zamawiającego po przekazaniu przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 

3. Podstawą do wystawienia i opłacania faktury stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany 
przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

4. Należność Dostawcy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Dostawcy w ciągu 14 dni od 
daty otrzymania dokumentów rozliczeniowych przez Zamawiającego.  

 
§ 5 

 
1. Dostawca udzieli gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. 
2. Dostawca odpowiedzialny jest z tytułu gwarancji za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy 

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie umowy, stwierdzone przez komisję złożoną z przedstawicieli Zamawiającego  
i Dostawcy.  

3. Jeżeli przedmiot zamówienia będzie miał wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia w terminie 7 dni,  
a po upływie tego terminu może: 
- od umowy odstąpić, jeżeli nie dokonano naprawy przedmiotu zamówienia, 
- nie przyjąć naprawionego po terminie przedmiotu zamówienia i od umowy odstąpić, albo 
- naprawiony po terminie przedmiot zamówienia przyjąć i żądać obniżenia wynagrodzenia w części    
  odpowiedniej do stwierdzonej straty. 

4. W przypadku stwierdzenia wady przedmiotu umowy nienadającej się do usunięcia, Dostawca zobowiązuje 
się do ponownego wykonania przedmiotu umowy. 

 
§ 5 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20% 
zamówienia podstawowego. 
 

§ 6 
 

1. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przysługuje prawo dochodzenia kar 
umownych z tytułu i w wysokości jak określono niżej: 
a) Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% ceny przedmiotu umowy za każdy 
dzień zwłoki, za nieterminową realizację zobowiązań umownych i karę umowną w w/w wysokości za zwłokę 
w usunięciu usterek i wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi; 
b) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Dostawcy kary umownej w wysokości 0,5% ceny przedmiotu 
umowy za każdy dzień zwłoki z zapłatą wynagrodzenia przysługującego Dostawcy. 
c) W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia Zleceniodawca może wyznaczyć 
Dostawcy dodatkowy termin wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem prawa do kary umownej 
oraz odstąpić od umowy, gdy zwłoka przekroczy okres 15 dni. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  
z tytułu wykonania części umowy. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Dosatwcy na zasadach 
ogólnych odszkodowania uzupełniającego za nie zrealizowanie reklamacji, jeżeli wartość powstałej szkody 
przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
 

§ 7 
 

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 8 

 
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

 
§ 9 

 
Umowę sporządzono jednobrzmiących 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 
 
Zamawiający                            Dostawca 
 
 
 
 
1. ...................................................                             1. ............................................. 
 
 
 
2. ...................................................                             2. ............................................. 
 

 


