
 
 

Załącznik nr 5 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w dniu .............. r. w Olsztynie pomiędzy:  

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 

utworzony 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: 510884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Kanclerz - dr inż. Aleksander Socha 

a 

firmą  

.................................................................... z siedzibą ……….. 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………., Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….. 

NIP: ............................. , REGON: ......................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

.........................-  ............................... 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr 9/2019/US/DZP 

realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu 

.…....... wyboru oferty. 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie badań laboratoryjnych dla 60 pacjentów na potrzeby 

realizacji projektu pt. „Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji 

biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, 

farmaceutycznych i suplementów diety” – akronim Plantarum. 

2. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy oraz Ogłoszenie o zamówieniu. 

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

staranności. 

§2 

Prawa i obowiązki stron umowy 

1. Obowiązki Wykonawcy: 

1.1. wykonanie badań laboratoryjnych dla 60 pacjentów na potrzeby realizacji projektu pt. 

„Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie 

aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, 

farmaceutycznych i suplementów diety” – akronim Plantarum. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/9_lipca
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1.2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać zlecającemu wyniki przeprowadzonych 

badań. 

1.3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o wszelkich 

odstępstwach od niniejszej umowy. 

2. Obowiązki Zamawiającego: 

2.1. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy listę osób podlegających 

badaniom laboratoryjnym.  

3. Prawa Zamawiającego: 

3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo sprawdzenia kompletności oraz poprawności 

wykonanych badań.  

3.2. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia skargi do Wykonawcy na poprawność 

wykonania badania. 

3.3. W przypadku wątpliwości co do poprawności wykonanych badań Zamawiający 

niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Wykonawcę i jeżeli to możliwe przesyła mu 

ponownie materiał do nieodpłatnego badania sprawdzającego. Badanie sprawdzające 

Wykonawca wykona niezwłocznie. 

3.4. W przypadku zasadności skargi, o której mowa w ust. 3 pkt. 3.1. Zamawiający nie 

ponosi kosztów wykonania badania, którego skarga ta dotyczy. 

3.5. Zamawiającemu przysługuje prawo uczestniczenia w badaniach w charakterze 

obserwatora. 

 

§3 

Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę obejmującą przedmiot niniejszej umowy  

w terminie: 3 powtórzenia – każde w odstępie 3 miesięcy – w okresie od dnia zawarcia 

umowy do dnia 31.12.2019 r.  

2. Po zawarciu umowy strony ustalą daty i godziny realizacji usługi. 

3. Miejscem wykonywania badań będzie:  

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

§4 

Cena i warunki płatności 

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

………… (słownie:………..…………..). Powyższa kwota zawiera podatek VAT. 

2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy zestaw badań kwotę: ………………….. 

(słownie: ……………………………………………..). 

4. Zamawiający zapłaci cenę usługi na podstawie wystawionych faktur. 

5. Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane usługi za dane powtórzenie w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy na podstawie iloczynu ilości osób oraz ceny za zestaw 

badań. 
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6. Faktury wystawione przez Wykonawcę, wskazywać muszą numer umowy, z której wynika 

płatność. Do faktury Wykonawca załączy zestawienie osób zbadanych w danym 

powtórzeniu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionych faktur na adres: 

………………………………………………………………………………….. 

8. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę,  

w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty 

uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia w przypadku 

wystawienia faktury w sposób niezgodny z ust. 6. 

 

§5 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1, 

1.2. za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania usługi wskazanego w §3 

ust. 3 i w ustalonych przez strony godzinach w wysokości 100 zł za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia tego obowiązku. 

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 §4 ust. 1. 

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. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1.1.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 wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa 

odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności; 

1.2. w przypadku dalszego, nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę 

pomimo trzykrotnego zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu 

realizacji umowy. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 60 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa 

odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub rozwiązaniu umowy ze skutkiem 

natychmiastowym wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

§7 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do 

umowy). 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych i 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. 

4. Sprzedawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 

osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Karolina Kostrzewa 


