Numer postępowania.: 2/ZP/D/04/18
Gdynia, 13.04.2018

Zamawiający:
Laboratorium Analiz Chemicznych
SPARK-LAB sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wzoru umowy
Odpowiedz: Propozycję umowy załączam do odpowiedzi.

W wyniku nadesłanych pytań termin składania ofert nie ulega zmianie.

UMOWA WSPÓŁPRACY
zwana dalej „Umową”

Zawarta w dniu XX.XX.2018r. w Gdyni, pomiędzy:

Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab sp. z o. o. ., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
posiadającą NIP: 586-228-03-65 REGON: 221801542 reprezentowaną przez:
1. Łukasz Guzika – Prezesa Zarządu

zwaną w treści umowy „Zleceniodawcą",
a
……………….. z siedzibą przy ul. …………………….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS …………………….., NIP ………………….., REGON……………., reprezentowaną przez:
1. ………………… – Prezesa Zarządu
zwaną w treści umowy "Zleceniobiorcą",
Zleceniodawca i Zleceniobiorca w dalszej części Umowy zwani są również każdy z osobna –
„Stroną” lub łącznie „Stronami”.
§ 1.
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć Odczynniki chemiczne – modyfikatory faz
ruchomych do chromatografii cieczowej dla firmy Laboratorium Analiz Chemicznych
SPARK-LAB sp. z o.o. w ramach projektu „Technologia ekstrakcji związków
polifenolowych w produkcji surowców do wytwarzania diety i wyrobów medycznych o
działaniu przeciwnowotworowym” zgodnie ze wskazówkami Zleceniodawcy, zwane
dalej „Przedmiotem Umowy”, w ramach umowy o dofinansowanie o numerze:
POIR.01.01.01-00-0353/17-00., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1.
2. Odczynniki będą dostarczane w ilości i cenie jak w Ofercie Wykonawcy z dnia …...
2018 r., stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy.

§ 2.
1. Dostawa przedmiotu umowy, odbywać się będzie w oparciu o pisemne zamówienie,
sporządzone przez Zamawiającego.
2.

Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 zawierać będzie:
a.

datę zamówienia,

b.

rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia,

3. Zamówienie, o którym mowa ust. 1, przekazane będzie drogą elektroniczną na
adres………………….. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi Zamawiającemu fakt jego
otrzymania.
4. Wykonawca gwarantuje dostarczanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach
zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający dekompletację oraz chroniący przed
uszkodzeniem.
Zamawiający

5.

może

odmówić

przyjęcia

dostawy, w przypadku:
i. nie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań, o którym mowa w §
1 ust. 2,
ii. stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zamawianym, a dostarczonym
przedmiotem zamówienia,
iii. uszkodzenia lub wady uniemożliwiające użycie,
6.

Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do
kontaktów z Zamawiającym jest:
….............… tel: ....................., e-mail:
………………
§ 3.

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy do dnia XXX.

§ 4.
1. Strony ustalają maksymalną wysokość zobowiązań Zamawiającego za realizację
przedmiotu umowy w zakresie obejmującym rodzaj, ilość i ceny przedmiotu umowy,
określone w ofercie Wykonawcy oraz Formularzu cenowym, o których mowa w § 1
ust. 1 na kwotę brutto .............. zł, (słownie: ............................... zł), w tym kwota
podatku VAT w wysokości ............zł, (słownie: ....................... ), kwotę netto ..............zł
(słownie: ....................... netto).
2. Ceny jednostkowe określone w Formularzu cenowym, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie
będą podlegały waloryzacji w trakcie trwania umowy.
3. Wartość każdorazowego zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane
z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, w tym: opakowania,

oznakowania, stosownego ubezpieczeniem przewozowego, koszt transportu, spedycji,
załadunku i wyładunku i innych.
4. Rozliczenie nastąpi po każdej dostawie, na podstawie podpisanego protokołu
zdawczo-odbiorczego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
§ 5.
1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
likwidacji albo niewypłacalności jej samej lub drugiej Strony, a także zaprzestania przez
którąkolwiek ze Stron działalności gospodarczej.
2. Każdej

ze

Stron

przysługuje

prawo

wypowiedzenia

Umowy

ze

skutkiem

natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
umownych przez drugą Stronę.
3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez Zleceniodawcę od Umowy z przyczyn
leżących po stronie Zleceniodawcy, zapłaci on Zleceniobiorcy karę umowną w
wysokości 50% kwoty określonej w § 5 pkt. 1.
4. W razie rozwiązania przez Zleceniobiorcę Umowy z przyczyn leżących po stronie
Zleceniobiorcy, zapłaci on Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 50% kwoty
określonej w § 5 pkt. 1.
5. Płatność kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego
wezwania do zapłaty.
6. Jeżeli szkoda poniesiona przez którąkolwiek ze stron przekroczy wartość ustalonych w
niniejszej Umowie kar umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania na
zasadach ogólnych.
§ 6.
1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa i uzyskanych w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy.
Strony uprawnione są do przekazania powyższych informacji jedynie, gdy wymaga tego
przepis prawa, jak również wspólnikom Stron i zobowiązanym do zachowania poufności
doradcom lub audytorom.

§ 7.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem, mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8.
1. Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej Umowy rozstrzygane będą
przez sąd powszechny, właściwe dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 9.
1. Wszelkie zmiany lub aneksy niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.

§ 10.
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

…………………………………………………………….

………….

……………………………………………..
Zleceniodawca

Zleceniobiorca

