Umowa nr ZP/ZO/1/2020
Zawarta w dniu………………….pomiędzy
Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowym Instytutem Badawczym
Zakładem Doświadczalnym Bartążek
ul. Warmiński Las 46, Bartążek 10-687 Olsztyn
NIP: 5290007029; REGON: 000079480
KRS: 0000074008
reprezentowanym przez:
Dyrektora Zakładu Doświadczalnego Bartążek - Ryszarda Kostrzewskiego
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………..
………………………………………
……………………………………….
reprezentowanym/ną przez:
………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejsza Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro,
pn. „Sprzedaż wraz z dostawą nowego agregatu podorywkowego Gruber na potrzeby Zakładu
Doświadczalnego Bartążek”

§ 1. Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć nowy agregat podorywkowy Gruber
………………………………………………………………….., o parametrach technicznych i
funkcjonalnych przedstawionych szczegółowo w zapytaniu ofertowym z dnia ……… oraz ofercie
Wynajmującego z dnia ………
2. Sprzedający oświadcza, że agregat będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny
od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
§ 2.
Termin i warunki dostawy
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć agregat wraz z wymaganymi instrukcjami i dokumentami
do siedziby Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w terminie 30 dni od
dnia podpisania umowy
2. O przygotowaniu agregatu do dostarczenia Zamawiającemu Wykonawca zobowiązuje się
zawiadomić Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem.

3. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia dostarczenia zostanie sporządzony protokół
kompletności dostawy, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego
odpowiedzialnych za nadzór i realizację Umowy.
4. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad jakościowych agregatu,
Zamawiający dokona pisemnej reklamacji, która winna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę nie
później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty jej doręczenia. Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji usunąć wadę
lub dostarczyć Zamawiającemu na swój koszt przedmiot umowy wolny od wad.

§ 3.

1. Cenę sprzedaży agregatu zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą ustalono na
kwotę...................................................... zł słownie............................................................ ,
2. Zamawiający potwierdza, że całość uzgodnionej ceny sprzedaży agregatu zostanie uiszczona
przelewem na konto bankowe Wykonawcy w oparciu o wystawioną i doręczoną Zamawiającemu
fakturę VAT w terminie 30 dni od jej otrzymania.

§ 4. Gwarancja
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy wynoszącej ……..miesięcy.
§ 5. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe
dla siedziby Wynajmującego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Integralną częścią niniejszej Umowy jest zapytanie ofertowe z dnia…….wraz z załącznikami oraz
oferta Wykonawcy z dnia …………
4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Wykonawca

Zamawiający

………………………….

……………………….

