
   

 

 

                    Załącznik nr 3 

 

UMOWA NR ……………… 

 

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: 

…………………………………………….. 

A 

……………………………………… 

z siedzibą przy ………………………… 

NIP: ………………., REGON: ……………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

którego reprezentuje:  

……………………………………………….. 

o następującej treści: 

 

 

§1 

Przedmiot umowy i miejsce dostawy 

1. Przedmiotem umowy jest usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu kontrolowanego 

opasu młodego bydła z zastosowaniem kiszonki z biomasy ślazowca  pensylwańskiego na 

potrzeby realizacji projektu pt: „Potencjał paszowy, energetyczny i ekonomiczny upraw 

ślazowca pensylwańskiego na glebach lekkich, odłogowanych i rekultywowanych” umowa nr 

BIOSTRATEG 1/270745/2/NCBR/2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w 

ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG. 

2. Integralną częścią umowy jest opis badań, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności. 

 

§2 

Termin i sposób realizacji przedmiotu umowy  

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę obejmującą przedmiot niniejszej umowy  

w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.07.2017 r.  

 

§3 

Cena i warunki płatności 

1. Cena brutto, na podstawie, której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: …………… 

PLN (słownie: ……………………………brutto). 

2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci cenę na podstawie wystawionej faktury. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/9_lipca


 

4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony, protokołu odbioru 

przedmiotu umowy przyjętego jako „bez zastrzeżeń”. 

5. Zamawiający zapłaci cenę przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę,  

w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres 

wskazany przez osobę sprawująca nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego. 

7. Faktura wystawiona przez Wykonawcę wskazywać musi numer umowy z której wynika 

płatność. 

8. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi posiadać w załączeniu kserokopię podpisanego 

przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 4. 

9. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w 

sposób niezgodny z ust. 7 - 8. 

 

§ 4 

Sposób realizacji przedmiotu umowy 

1. Sposób realizacji przedmiotu umowy musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego i będzie 

zgodny z zakresem badań przedstawionym w załączniku nr 1. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy nadzór merytoryczny zgodności z metodyką  

przeprowadzanego opasu kontrolnego zwierząt objętych badaniami. polegający m.in. na 

doborze zwierząt do opasu, udziale w ważeniach kontrolnych, sprawdzaniu i weryfikowaniu 

prowadzonego żywienia, kontrola składu skarmianych pasz oraz diet.    

 

§ 5 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy  

1. Nadzór na realizacją umowy sprawuje: 

1.1. ze strony Zamawiającego –– tel., e-mail:  

1.2. ze strony Wykonawcy – ………………, ………… – tel. ………., e-mail…………….. 

2. Sposób konsultacji i zgłaszania uwag strony umowy ustalą wzajemnie w trakcie realizacji 

umowy. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% ceny określonej w §3 

ust. 1. 

1.2. za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów realizacji przedmiotu umowy określonych 

w §2 w wysokości 0,4% ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony 

od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy. 

2. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1. 

3. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody 

przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca 

ma prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach ustawowych. 

 

§ 7 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający odstąpi od umowy: 



 

1.1. gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

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

1.2. gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków i innych zapisów wynikających z umowy,  w 

szczególności w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji 

przedmiotu umowy, określonych w §2 oraz w przypadku  niedotrzymania przez 

Wykonawcę  terminu usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego  w ramach 

gwarancji lub rękojmi. 

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, jednak nie 

później niż do dnia 30 września 2017 r.  poprzez złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

 

§ 8 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

i sporządzane będą w formie aneksu do umowy. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści zakresu badań chyba, że 

zmiana dotyczy terminu realizacji umowy.  

3. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące terminu realizacji. 

3.1. Warunkiem takiej zmiany jest zmiana terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie 

okoliczności niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły 

wyższej. 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji 

niniejszej umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA 

 

 

 

 


