Załącznik Nr 2
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 (Dz.U. Nr 223 poz. 1655
z 2007r z późniejszymi zmianami ), Dz.U.z 2018,poz. 1986 została zawarta Umowa
następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie w postaci
sukcesywnego dostarczania suchego lodu do lokalizacji wskazanych przez
Zamawiającego, zwanego dalej przedmiotem zamówienia.
2. Dostawy odbywać się będą raz w tygodniu, w dzień ustalony z Zamawiającym, w
ilości ok. 1100 kg. Zamawiający przewiduje stałe dostawy w w/w ilości, z tym, że w
razie konieczności zastrzega sobie prawo do zmiany (zarówno zmniejszenia jak i
zwiększenia) ilości przedmiotu Zamówienia, bądź odwołania pojedynczych dostaw w
przypadku nie wykorzystania tych z poprzedniego tygodnia, z przynajmniej
dwudniowym wyprzedzeniem.
3. Dostawy odbywać się będą do dwóch lokalizacji:
- siedziba Instytutu Chemii Organicznej PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie
– w ilości 1000kg tygodniowo,
- Hala technologiczna ZD Chemipan na terenie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej
przy ul. Dorodnej 16 w Warszawie (Żerań) – w ilości 100kg tygodniowo.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać suchy lód w postaci granulatu o średnicy
16mm.
5. Wykonawca zapewni na swój koszt kontenery izolowane termicznie do
przechowywania suchego lodu, do każdej z lokalizacji. Kontenery będą
przechowywane przez Zamawiającego w przygotowanym do tego celu, zadaszonym
miejscu.
6. Wykonawca zapewni na swój koszt transport przedmiotu Zamówienia. Osoba
odpowiedzialna za dostawę przedmiotu zamówienia (dotyczy również pracowników
firmy kurierskiej, jeśli Wykonawca będzie korzystał z takiej formy transportu)
zobowiązana będzie do umieszczenia kontenerów w wyznaczonym miejscu na
terenie siedziby Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 5.
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7. Realizacja dostaw będzie potwierdzana podpisem WZ (lub innego dokumentu).
8. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wszelkich czynności związanych z
przepisami podatkowymi i celnymi dotyczącymi dostarczania przedmiotu zamówienia
do siedziby Zamawiającego.
§ 2.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 lutego 2020do dnia 31 stycznia
2021 roku.
§3
1. Cena za 1 kg suchego lodu zostaje określona na …………….netto
(słownie:…………../100)
2. Cena suchego lodu nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy.
3. Cena suchego lodu uwzględnia koszty transportu, rozładunku oraz wszelkie koszty,
podatki, opłaty związane z wykonaniem zamówienia, dzierżawę kontenerów
izolowanych termicznie.
4. Zapłata należności przez Zamawiającego za poszczególne dostawy zostanie
zrealizowana w cyklach tygodniowych, na podstawie faktury VAT przedłożonej przez
Wykonawcę po wykonaniu dostawy każdego tygodnia, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy …………………………………………., podany w umowie z
zastosowaniem metody podzielonej płatności w terminie 14 dni od daty otrzymania efaktury
/
faktury
elektronicznej
na
adres
e-mail
Zamawiającego:
księgowo@icho.edu.pl przez Zamawiającego.
5. Za datę płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu na
konto Wykonawcy.
§4
1. W razie opóźnienia dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,063% wartości Zamówienia
cząstkowego za każdy dzień zwłoki.
2. W razie opóźnienia zapłaty za dostawę Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki
zgodnie z przepisami prawa od wartości faktury.
3. Jeśli opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni w stosunku do
ustalonego terminu, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i
odszkodowanie w wysokości 15% wartości zamówienia.
4. W razie niewykonania lub nierzetelnego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie przewyższające kary umowne.
§5
1. Wykonawca ustanawia Pania/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: ……………………….
§6
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Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, podpisanej przez
upoważnionych przedstawicieli obu stron, pod rygorem nieważności.
§7
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§8
W sprawach nieuregulowanych treścią Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§9
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w związku z
realizacją Umowy o zamówienie publiczne
Zamawiający informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) – dalej: rozporządzenie RODO.
Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją Umowy na dostawę
suchego lodu Zamawiający działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia RODO
informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Chemii Organicznej PAN
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, NIP:
5250008933, REGON: 000325848 („Instytut”).
2) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art.6 ust.1 lit.b)
rozporządzenia RODO w celu związanym z realizacją Umowy na dostawę suchego
lodu, której jest Pan/Pani stroną;;
3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Instytutu Chemii
Organicznej PAN oraz podmioty zewnętrzne biorące udział w realizacji zamówienia,
którego dotyczy Umowa,
4) Zamawiający będzie przetwarzał dane, powierzone na podstawie tej Umowy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy oraz 5
lat od dnia zakończenia jej obowiązywania lub terminu przedawnienia roszczeń.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy, której Pan/Pani jest stroną, skutkiem
niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy ;
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących zgodnie z art.15
rozporządzenia RODO;
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art.16
rozporządzenia RODO;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
zgodnie z art.18 rozporządzenia RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy rozporządzenia RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e rozporządzenia RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
rozporządzenia RODO;
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art.21 rozporządzenia RODO, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.
10) Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych
spełniających wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Jednocześnie informuję, że na Panu/Pani jako stronie Umowy spoczywa obowiązek
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z realizacją Umowy i
obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Do obowiązków tych
należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
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osobowe dotyczą i od których dane te Pan/Pani bezpośrednio pozyska. Ponadto spoczywające
na Pani/Panu obowiązki dotyczą także obowiązków informacyjnych wynikających z art.14
rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane zostają przekazane drugiej
stronie i których dane pośrednio Pani/ Pan pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
§ 10
Niniejsza Umowa sporządzona została w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

Załącznik:
 Oferta Wykonawcy
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