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 ZAŁĄCZNIK 4   

 

UMOWA   WZÓR   

 

zawarta w dniu …..…… roku pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz - Przemysłowym 

Instytutem Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, wpisanym do KRS pod 

numerem 0000080154, zwanym dalej Zamawiającym i reprezentowanym przez: 

- dr inż. Julię Gościańską - Łowińską – Dyrektora Instytutu 

- mgr Dagmarą Milewską – Główną Księgową 

a  

………………………, wpisanym do KRS pod numerem ……….. zwanym dalej Wykonawcą 

i reprezentowanym przez: 

- … ………… 

W wyniku przeprowadzonego postępowania, w trybie zasady konkurencyjności, określonej w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020, strony zawierają umowę o następującej treści:  

przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego pt. Sterowniki i oprzyrządowanie  

              §1 

W/w dostawa musi spełniać wymogi wykazane w punkcie II opisu przedmiotu zamówienia 

zapytania ofertowego nr 13/06/05/2020/DB/POIR.   

§2 

Dostawca oświadcza, że wykona zamówienie zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz niniejszą 

umową, a także zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością w celu zapewnienia 

wysokiego standardu dostawy. 

 

§3 

 

Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 

 

§4 

 

1. Wartość zamówienia strony ustalają na kwotę:  

Netto:  …………                    VAT 23 %:   …………                     Brutto: …………. 

Słownie: …………………… 
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2. Cena obejmuje cały zakres zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Cena oferty jest ceną 

ryczałtową i jest niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia. 

3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie w terminie 14 dni od daty 

otrzymania faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

   §5 

1. Dostawca udziela …….. miesięcy gwarancji na bezawaryjne działanie przedmiotu 

zamówienia. 

2. W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Dostawca 

zobowiązuje się do ich bezzwłocznego usunięcia. 

§6 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność zmiany umowy lub umowy 

ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą 

starannością, nie mógł przewidzieć. 

2. Zmiany umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej. 

 

§7 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy, stosuje się odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

§8 

 

Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle realizacji umowy, podlegają rozpatrzeniu przez Sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§9 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

  DOSTAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 
………………………………………………………..              …………..……………………………………. 

 Dyrektor Instytutu 

           

             

……………………………………. 

        Główny księgowy         

          


