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ZAŁĄCZNIK NR 6   

do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zapytania 

Ofertowego 

Znak postępowania, 

01/08/2021/GENDAY 

 

UMOWA NR ……………../…………./2021 

WZÓR  

zawarta w dniu …….2021 r. w Bydgoszczy, pomiędzy : 

 

INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z 

siedzibą przy ul. Aleje Adama Mickiewicza 3/5, 85-071 Bydgoszcz wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Bydgoszczy, pod numerem KRS 0000672159, NIP: 5542948330, REGON: 366964361, o 

kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 zł reprezentowana przez:  

- Jakuba Czarnego  – Prezesa Zarządu 

zwana w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwany dalej jako: „Wykonawca",  

 

zwani także łącznie jako: ,,Strony” 

 

 

[Preambuła] 

 

1. Pojęciom zawartym w niniejszej umowy nadane zostaje następujące znaczenie :  

 
a) Oferta – oferta w postaci formularza ofertowego złożona przez Wykonawcę w ramach 

Zapytania i uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, stanowiąca załącznik 

nr 1 do Umowy; 

b) Przedmiot Zapytania/Towar - …………, o właściwościach i funkcjach określonych w 

opisie przedmiotu zamówienia, a także w opisie technicznym Wykonawcy 

zaoferowanego urządzenia. 

c) Zapytanie – postępowanie konkurencyjne prowadzone przez Zamawiającego pod nr 

01/08/2021/GENDAY, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na dostawę 

…………………, ogłoszone i prowadzone przez Zamawiającego; 
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d) SIWZO – Specyfikacja Istotnych Warunków Zapytania Ofertowego określająca 

informacje związane z Zapytaniem oraz Umową; 

e) Umowa – niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego; 

 

2. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa jest realizowana zgodnie z umową o 

dofinansowanie: Nr DOB-BIO10/02/01/2019 O WYKONANIE I FINANSOWANIE 

PROJEKTU  REALIZOWANEGO NA RZECZ OBRONNOŚCI I  BEZPIECZEŃSTWA 

PAŃSTWA W RAMACH KONKURSU NR 10/2019 pt. „Genetyczna baza danych do 

identyfikacji i profilowania narkotycznej odmiany konopi” finansowanego przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) realizowanego przez: 

− Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym (Aleje Ujazdowskie 7 00-583 

Warszawa); 

− Instytutem Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna (ul. Westerplatte 9 31-

033  Kraków); 

− Sonovero R&D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Lee Marvina 10, 05-

090 Sękocin Stary); 

− Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111 12-

100 Szczytno) - LIDER, 

 

3. Wykonawca zapewnia, że na dzień zawarcia umowy nie jest w żaden sposób powiązany 

osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w rozumieniu przedstawionym w formularzu 

ofertowym, a także z podmiotami wskazanymi w ust. 2. 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników i zestawów do analiz biologicznych  - 
dostawa PAKIETU NR…………………..  

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA STANOWI: 

……………………… 

……………………… 
na potrzeby Instytutu Genetyki Sądowej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.  

 
§ 2. 

CZAS TRWANIA UMOWY 
 

Umowę zawiera się na czas określony od dnia zawarcia umowy do ………………, w którym to 
musi nastąpić całkowita dostawa wskazanego przedmiotu umowy określonego w § 1. Przy 
czym Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania przez Wykonawcę przedmiotu umowy 
partiami (częściami) do terminu wskazanego w zdaniu pierwszym. Terminy dostaw będą 
każdorazowo uzgadniane mailowo lub telefonicznie.  
 

§ 3. 
WARTOŚĆ UMOWY 

1. Wartość umowy za dostarczone produkty zgodnie z przyjętą ofertą wynosi:  
netto: …………………… zł  
(słownie: ………………………………….. 00/100) 
brutto:  …………………….  zł 
(słownie: …………………………………… 00/100) 
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2. Wartość umowy zawiera w sobie wszelkie składniki cenotwórcze, jak wartość towaru i koszt 
opakowania, zastosowane rabaty, gwarancję.  
 

§ 4. 
WARUNKI WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca potwierdzi fakt otrzymania zamówienia faxem lub e-mailem w terminie jednego 
dnia roboczego od jego otrzymania. Brak potwierdzenia otrzymania zamówienia nie 
wstrzymuje biegu terminu określonego dla wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca może potwierdzić zamówienie również w formie faktury proforma lub 
faktury zaliczkowej o wartości nie wyższej niż wartość zamówionej partii dostawy zgodnej 
z przedmiotem niniejszej umowy według szczegółowej specyfikacji i kosztorysu dostaw 
będącej załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.   

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy w nieprzekraczalnym terminie dla 
danej partii dostaw określonej w § 2 jednak nie później niż do …………………………….. na 
miejsce wskazane w § 4 ust. 5. 

4. Miejsce dostawy: 
Instytut Genetyki Sądowej Sp. z o.o. 

Aleje Adama Mickiewicza 3/5 
85-071 Bydgoszcz 

6. Dostawa będzie uznana za zrealizowaną prawidłowo, jeżeli  Zamawiający potwierdzi 
wykonanie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z SIWZO oraz 
niniejszej umowy dotyczących realizacji dostawy, w tym określonych w ust. 7. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) dostawy Przedmiotu Zamówienia, który jest fabrycznie nowy (nieużywany i 
wyprodukowany w roku w którym będzie przez wykonawcę dostarczony do 
Zamawiającego) i oryginalnie opakowany, a także spełniający wymogi dopuszczenia do 
obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 
b) dostawy Przedmiotu Zamówienia pochodzącego z oficjalnych kanałów 
dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień 
gwarancyjnych; 
c) dostawy Przedmiotu Zamówienia wolnego od jakichkolwiek wad fizycznych i 
prawnych, będącego w stanie kompletnym, umożliwiającym jego użytkowanie bez 
ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia; 
d) dostawy Przedmiotu Zamówienia zaopatrzonego w etykietę handlową 
sporządzoną w języku polskim lub angielskim, zawierającą niezbędne informacje 
potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika; 
e) dostarczenia nie później niż w terminie dostawy Przedmiotu Zamówienia  
oryginalnej dokumentacji  związanej z Przedmiotem Zamówienia, w tym aktualne wszelkie 
niezbędne atesty, certyfikaty, autoryzacje producenta dla sprzedaży i serwisu, deklaracje 
zgodności producenta lub inne dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Zamówienia jest 
dopuszczony do obrotu i używania,  a także certyfikaty CE, dokumenty gwarancyjne, 
świadectwa jakości wymagane przepisami prawa oraz szczegółowe instrukcje obsługi w 
języku polskim lub angielskim. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym 
języku niż polski lub angielski, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie 
na język polski lub angielski. 
f) zapewnienia zgodności numerów serii Przedmiotu Zamówienia oraz innych 
informacji podanych na Przedmiocie Zamówienia, jego opakowaniu, protokole odbioru, 
fakturze oraz innych dokumentach związanych z dostawą;  
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g) zapewnienia ważnych świadectw wydanych przez odpowiedni urząd 
dopuszczający Przedmiot Zamówienia do użytkowania i niezwłocznego okazywania 
tychże dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego; 
h) przetransportowania Przedmiotu Zamówienia na własny koszt i ryzyko, w tym 
pokrycia kosztów transportu Przedmiot Zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz 
kosztów ubezpieczenia na czas transportu; 
i) udzielanie Zmawiającemu bezpłatnych, bieżących informacji oraz wskazówek 
związanych z eksploatacją oraz utrzymaniem Przedmiotu Zamówienia;  
j) niezwłocznego dostarczania dokumentów związanych z Przedmiotem 
Zamówienia, dostawą lub wynikających z warunków Programu Operacyjnego na każde 
wezwanie Zamawiającego, także po dokonaniu dostawy Przedmiotu Zamówienia 
7. Wykonawca posiada zdolność techniczno-organizacyjną do wykonania przedmiotu 
umowy.  
8. Wykonawca i Zamawiający (w tym przypadku rozumiane jako konsorcjanci określeni w 

preambule umowy) nie są powiązani osobowo i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe 
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na spełnieniu przesłanki podmiotu: 

1) niepowiązanego lub niebędącego jednostką zależną, współzależną lub dominującą 
w relacji z  Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.);  

 
2) niebędącego podmiotem pozostającym z Zamawiającym (konsorcjantami 
określonymi w preambule umowy) lub członkami ich organów w takim stosunku 
faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 
bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym 
w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego 
stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez 
członkostwo w organach Wykonawcy;  

 
3) niebędącego podmiotem powiązanym ani podmiotem partnerskim w stosunku do 
Zamawiającego w rozumieniu rozporządzenia nr 651/2014;  
 
4) niebędącego podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 
32 ust. 2 ustawy o VAT. 

  
§ 5. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
1. Sposób płatności – zapłata w ciągu 14 dni po odbiorze przez Zamawiającego towaru bez 
zastrzeżeń tj. dostawy danej partii zamówienia, na konto Wykonawcy wskazane na prawidłowo 
wystawionej fakturze VAT.  
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy faktury. 
3. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§ 6. 

CESJA 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej mu od 
Zmawiającego na rzecz osób trzecich. 
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2. Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego dokonać innych czynności 
prawnych z osobą trzecią, których przedmiotem są zobowiązania Zamawiającego wynikające 
z Umowy. 

 
§ 7 

OSOBY DO KONTAKTU 
1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w zakresie 
realizacji niniejszej Umowy jest: …………………. tel. …………, adres e-mail: 
……………………;  
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej Umowy 
i sprawowania nadzoru nad realizacją umowy jest: Kinga Kujawa tel. 502-817-431, adres e-
mail: k.kujawa@igs.org.pl  

 
§ 8. 

KARY UMOWNE 
1. W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania Umowy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
a) w przypadku dostawy Przedmiotu Zamówienia o właściwościach niezgodnych z 
opisem określonym w § 1, w szczególności opisem przedmiotu zamówienia lub Ofertą 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto 
Przedmiotu Zamówienia objętego dostawą, co do której wystąpiła niezgodność; 
b) w przypadku zwłoki w dostarczeniu Urządzenia do miejsca wskazanego w § 2 Umowy 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto 
Przedmiotu Zamówienia objętego dostawą, co której wystąpiła zwłoka za każdy dzień zwłoki; 
c) w przypadku opóźnienia w usunięciu istotnych wad lub uchybień stwierdzonych przez 
Zamawiającego przy próbie odbioru Urządzenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,2% wartości brutto Przedmiotu Zamówienia objętego dostawą, co do 
której wystąpiło opóźnienie za każdy dzień opóźnienia; 
d) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wymianie Przedmiotu Zamówienia na wolny od 
wad w ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 1 % wartości brutto Przedmiotu Zamówienia objętego wadą za każdy dzień 
opóźnienia; 
e) w przypadku naruszenia obowiązków związanych z poufnością informacji o których 
mowa w § 9 ust. 1 Umowy lub obowiązków zawartych w § 6 Umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości brutto Umowy za każdy tego typu 
przypadek; 
f) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn 
zaistniałych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 5% wartości brutto Umowy. 
2. Kara umowna naliczana jest niezależnie od uprawnień przysługujących 
Zamawiającemu z tytułu gwarancji. 
3. Kary umowne mogą być naliczane i dochodzone z każdego tytułu odrębnie, także po 
rozwiązaniu umowy i podlegają kumulacji. 
4. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty 
obciążeniowej lub wezwania do zapłaty przez Zamawiającego. 
5. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do 
wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 Kodeksu cywilnego). 
6. Łączne kary umowne nie przekroczą 60% wartości brutto niniejszej umowy.  
 

§ 9. 
POUFNOŚĆ 

mailto:k.kujawa@igs.org.pl
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1. Wszelkie informacje przestawiające wartość gospodarczą oraz dotyczące 
bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającego, które zostały przekazane Wykonawcy lub zostały 
przez niego uzyskane w związku z niniejszą Umową, będą traktowane jako w pełni poufne i 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 153 poz. 1503 z 2003 r. z 
późniejszymi zmianami). 
2. Wykonawca nie ujawni informacji, wskazanych w ust. 1 powyżej, osobom trzecim bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieskuteczności na piśmie chyba, 
że wyłącznie w niezbędnym zakresie gdy: 
a) obowiązek takiego ujawnienia zostanie nałożony przez upoważnione władze i w 
granicach bezwzględnie obowiązujących norm prawnych, 
b) bezwzględnie obowiązujące normy prawne wymagają ich ujawnienia, 
3. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności istnieje w trakcie realizacji Umowy, 
a także po jej zakończeniu Umowy. 
4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 
zapewniających dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych niniejszą Umową 
przez jego pracowników. Wykonawca zobowiązuje się̨ w szczególności do zawarcia z 
pracownikami, odrębnych umów lub klauzul w umowach już̇ zawartych, które w sposób 
skuteczny będą chroniły poufność informacji związanych ze Zamawiającym.  
5. Każde naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego 
paragrafu, także po zakończeniu umowy będzie powodowało naliczenie kary umownej 
określonej w § 8) Umowy. 

 
§ 11. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

3. Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty. 

4. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać 
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  
 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


