Załącznik nr 2
Istotne postanowienia umowy/
umowa nr CIiTT.3302…………..2017

zawarta w Olsztynie, w dniu …………………………. r. pomiędzy:
Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie
z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn, utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999
r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) NIP: 739 30
33 097, REGON: 510 884205,
zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski – Prorektor ds. Nauki
a
…………………………..z siedzibą w ………………………. przy ul. ………………….., wpisanym do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………….., ……………………. Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS……………………….
NIP: …………………………, REGON: ……………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
……………………………………………
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zgodnie z którym
przepisów ww. ustawy nie stosuje się.
§1
Przedmiot umowy
1.

Realizacja zamówienia obejmować będzie odbiór, przygotowanie i analizę 72 prób
materiału roślinnego (kora wierzby) w trzech powtórzeniach analitycznych na obecność
wolnych i uwolnionych z wiązań estrowych i glikozydowych form związków biologicznie
aktywnych obecnych (tj. z grupy glikozydów salicylowych: salicyna, saligenina, salidrozyd,
helicyna, piceina oraz grupy polifenoli: kwercetyna, izoramnetyny, apigenina, kempferol,
luteolina, katechina, naringeniny, prunina, taksifolina, kwas ferulowy, kwas sinapinowy,
kwas p-kumarowy, kwas t-cynamonowy, kwas chlorogenowy, kwas wanilinowy, kwas
protokatechowy)
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umożliwiających identyfikację (widma jonów pseudomolekularnych i fragmentacyjnych)
jak i analizę ilościową wszystkich badanych związków.
2.

Zespół realizujący zamówienie zobowiązuje się do odbioru, przygotowania i analizy
materiału roślinnego, a także dostarczenia miesięcznych oraz końcowego raportów z
wynikami przeprowadzonych analiz wraz z dokładnym opisem metodycznym i syntezą
analizą wyników, każdego miesiąca (w okresie od lutego do listopada 2018 roku).

3.

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy, która stanowi załącznik do niniejszej
umowy.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej
staranności.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy

1.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do 30.11.2017 r.

2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany/anulowania terminu wykonania usługi najpóźniej
na 3 dni przed wskazanym terminem. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu.

3.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez obie
strony.
§3
Cena i warunki płatności

1.

Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi:
Cena brutto: ………… zł w tym obowiązujący podatek VAT (słownie: …………… złote 00/100).

2.

Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.

3.

Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury VAT.

4.

Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru
przedmiotu umowy.

5.

Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, wskazywać musi numer umowy, z której wynika
płatność.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn.
7.

Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na
fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień
zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.

Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w
sposób niezgodny z ust 4 - 5.
§4
Obowiązki Wykonawcy

1.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności objętych niniejszą umową stronie
trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z zachowaniem najwyższej staranności.

4.

Sposób realizacji przedmiotu umowy musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego
potwierdzonymi ofertą na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy i której
formularz stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§5
Kary umowne

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1)

za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1,
2)

za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy

określonego w §2 ust.1 w wysokości 0,4% ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy,
2.

W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w
niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za
opóźnienia w wysokości ustawowej.

3.

Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1, na co Wykonawca wyraża
zgodę.

4.

Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody
przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
§6
Warunki odstąpienia od umowy

1.

Zamawiający odstąpi od umowy:

1.1.

gdy zaistniała istotna zmiana 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 powyższych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy;
1.2.

w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy,

określonego w §2 ust 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o okolicznościach uzasadniający wykonanie prawa odstąpienia, nie później niż do dnia
20.12.2017 r. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
§7
Zmiany w umowie
1.

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Postanowienia końcowe

1.

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

2.

Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w Olsztynie.

3.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

……………………………………

WYKONAWCA

………….………..………………….

