Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego

Znak sprawy: EGM-231-1340/20

Umowa nr
W dniu …………………. roku pomiędzy
Instytutem Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy
ul. Kasprzaka 44/52, reprezentowanym przez:
- dr Piotra Lipkowskiego - Z-cę Dyrektora ds. Ogólnych
- Krystynę Jakubczak
- Głównego Księgowego
zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą ………………………,
reprezentowaną przez:

z

siedzibą

w

……………..NIP

……………..,

- ………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z Art. 4 ust. 8
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z późn. zm.), została zawarta Umowa następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie w postaci
sukcesywnej dostawy żelu krzemionkowego, płytek TLC oraz płytek preparatywnych do
chromatografii dla Instytutu Chemii Organicznej PAN, zwanego dalej przedmiotem
zamówienia.
2. Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Część I. Dostawa: płytki z krzemionką do chromatografii.
Część II. Dostawa: Żel krzemionkowy 60 do chromatografii kolumnowej.
Niniejsza umowa dotyczy Części I i/lub Części II (wskazać właściwie).
3. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych przesyłanych
przez Zamawiającego.
4. Dostawy odbywać się będą do siedziby Instytutu Chemii Organicznej PAN przy
ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie.
5. Termin każdorazowej dostawy dla części I: nie dłużej niż … dni od daty złożenia
zamówienia cząstkowego, a dla części II: nie dłużej niż … dni od daty złożenia zamówienia
cząstkowego
6. Realizacja dostaw będzie potwierdzana podpisem WZ (lub innego dokumentu).
7. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wszelkich czynności związanych z przepisami
podatkowymi i celnymi dotyczącymi dostarczania przedmiotu zamówienia do siedziby
Zamawiającego.
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§ 2.
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2021 roku.
§ 3.
1. Dla części I:
1) Cena za 1 op. Płytki z krzemionką do chromatografii cienkowarstwowej- płytki TLC,
(żel krzemionkowy 60 F254, grubość warstwy 200 μm) zostaje określona na
……………zł netto (słownie:…………../100), zgodnie z Formularzem oferty
złożonym przez Wykonawcę.
2) Cena za 1 op. Płytki z krzemionką do chromatografii cienkowarstwowej- płytki TLC
(żel krzemionkowy RP-18 F254s, grubość warstwy 200 μm) zostaje określona na
……………zł netto (słownie:…………../100), zgodnie z Formularzem oferty
złożonym przez Wykonawcę.
3) Cena za 1 op. Płytki z krzemionką do chromatografii preparatywnej PLC (żel
krzemionkowy 60 F254, grubość warstwy 0,5mm) zostaje określona na ……………zł
netto (słownie:…………../100), zgodnie z Formularzem oferty złożonym przez
Wykonawcę.
4) Cena za 1 op. Płytki z krzemionką do chromatografii preparatywnej PLC (żel
krzemionkowy 60 F254, grubość warstwy 1mm) zostaje określona na ……………zł
netto (słownie:…………../100), zgodnie z Formularzem oferty złożonym przez
Wykonawcę.
2. Dla części II:
1) Cena za 1 op. Żel krzemionkowy 60 do chromatografii kolumnowej (rozmiar cząstek
40-63 µm) zostaje określona na ……………zł netto (słownie:…………../100), zgodnie
z Formularzem oferty złożonym przez Wykonawcę.
2) Cena za 1 op. Żel krzemionkowy 60 do chromatografii kolumnowej (rozmiar cząstek
63-200 µm) zostaje określona na ……………zł netto (słownie:…………../100),
zgodnie z Formularzem oferty złożonym przez Wykonawcę.
3. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie uwzględnia koszty transportu, rozładunku oraz wszelkie koszty, podatki,
opłaty związane z wykonaniem zamówienia.
5. Zapłata należności przez Zamawiającego za poszczególne dostawy zostanie zrealizowana
w cyklach tygodniowych, na podstawie faktury VAT przedłożonej przez Wykonawcę po
wykonaniu
dostawy,
przelewem
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
…………………………………………., podany w umowie z zastosowaniem metody
podzielonej płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania e-faktury / faktury
elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: faktury@icho.edu.pl
przez
Zamawiającego.
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6. Za datę płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu na konto
Wykonawcy.
7. Rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 5., musi być wskazany w danych Wykonawcy
objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1. ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn.
zm.), zwanym „białą listą podatników VAT”.
§ 4.
1. Wykonawca ustanawia Panią/Pana ……………., jako osobę do kontaktów roboczych
z Zamawiającym.
tel.: ……………….
e-mail: ………………….……
2. Zamawiający ustanawia Panią/Pana ....…………, jako osobę do kontaktów roboczych
z Wykonawcą.
tel.: ……………….
e-mail: ……………………….
§ 5.
1. W razie opóźnienia realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,25% wartości Zamówienia za każdy dzień zwłoki.
Każdorazowo wartość zamówienia ustalana będzie zgodnie z § 3. ust. 5. niniejszej umowy.
2. W razie opóźnienia zapłaty za realizację Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
ustawowe od wartości faktury za każdy dzień zwłoki.
3. Jeśli opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni w stosunku do
ustalonego terminu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy
i odszkodowanie w wysokości 20% wartości zamówienia. Dni o którym mowa w zdaniu
poprzednim podlegają sumowaniu w trakcie całego okresu realizacji umowy,
4. W razie niewykonania lub nierzetelnego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie przewyższające kary umowne.
§ 6.
1. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności
takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji
społeczno – gospodarczej.
2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą
Stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania
Umowy lub Umowa zostanie rozwiązana.
3. Bieg terminów określonych w niniejszej Umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej siłą wyższą.
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§ 7.
1. Strony oświadczają, że znane im są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), dalej „RODO”.
2. Strony zobowiązują się w szczególności do:
a.

przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym
w powierzonych przez Zamawiającego zadaniach;

b.

zachowania w tajemnicy danych osobowych do których będą mieć dostęp w związku
z wykonaniem zadań powierzonych przez Zamawiającego;

c.

niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem
powierzonych przez Zamawiającego zadań;

d.

zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych;

e.

ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem
zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem
danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz
przetwarzaniem.

3. Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne
zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów RODO.

z

powyższymi

4. Strony przyjmują do wiadomości, iż dane osobowe przetwarzanie w związku z realizacją
niniejszej Umowy będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami umowy
o dofinansowanie projektów objętych przedmiotowym audytem zewnętrznym, nie dłużej
jednak niż przez okres wymagany przepisami prawa lub przez okres, w trakcie którego może
być przeprowadzona kontrola projektów będących przedmiotem niniejszych audytów,
w szczególności przez okres wskazany w § 2. pkt. 8. niniejszej Umowy.
§ 8.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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§ 9.
1. Niniejsza Umowa sporządzona została w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron /
Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu elektronicznym, przekazanym dla każdej ze
Stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

Załącznik:

Oferta Wykonawcy
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