
Dotyczy: Zapytanie ofertowe TA/Zp-2/22 na wytworzenie bielonej kotoniny lnianej 

Załącznik nr 2 dokumentu Zapytania ofertowego   
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Projektowane postanowienia umowy 
/Wzór Umowy/1 

Umowa nr (….)  

w dniu (…..........) w (………),  

pomiędzy  

Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowym Instytutem Badawczym  

z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań 

NIP 7811830940,  

REGON 301027411 

KRS 0000321899 

zwanym w dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

(………………..) 

a 

(……………………)2, 

zwana/ą/ym/mi/ dalej „Wykonawcą”  

reprezentowanym/ą przez: (.....) 

zawarto umowę o dzieło o treści następującej: 

 
§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć dla Zamawiającego 500 kg bielonej kotoniny lnianej,  
tj. otrzymać (uzyskać) 500 kg bielonego surowca kotonizowanego, spełniającego wymagania  
do zastosowania go w mieszankach z bawełną pod kątem wytworzenia naturalnej włókniny 
mieszankowej (Dzieło).  

2. Zamawiający oczekuje, a Wykonawca zobowiązuje się osiągnąć następujące parametry 
jakościowe wymaganej do wytworzenia bielonej kotoniny lnianej (Dzieła, o którym mowa  
w ust. 1 powyżej): 

1) masa liniowa: 0,6 – 1,5 tex; 

2) długość włókna: 40 – 50 mm; 

3) zawartość zanieczyszczeń ≤ 1% 

                                                                 

1 Z zastrzeżeniem dodatkowych informacji podanych w przypisach dalszych, części we Wzorze Umowy wykropkowane  
i zamknięte nawiasami, zostaną uzupełnione na etapie zawierania Umowy, na podstawie danych z oferty Wykonawcy (oferenta oferty 
najkorzystniejszej), z którym Umowa będzie zawierana. Zob. również postanowienia działu XI dokumentu Zapytania ofertowego. 

2 W Umowie we wskazanym miejscu podane zostaną stosowne dane identyfikujące Wykonawcę (Oferenta), z którym Umowa będzie 
zawierana, w tym również NIP Wykonawcy, jego REGON czy KRS (jeżeli posiada NIP/REGON/podlega wpisowi do KRS),  
a w przypadku Wykonawcy(oferenta) będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej również adres miejsca zamieszkania 
tej osoby).      
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3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się również dostarczyć Zamawiającemu 
rezultat Dzieła, tj. wytworzone stosownie do postanowień ust. 1 i 2 powyżej 500 kg bielonej 
kotoniny lnianej (zwane nalej w skrócie „Materiałem”).  

4. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu całości Materiału w wykonaniu postanowień ust. 3 
powyżej będzie budynek Zakładu Doświadczalnego „Lenkon” w Stęszewie, pod adresem  
ul. Mosińska 8, 62-060 Stęszew (jedna z jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 

§ 2 

1. Surowiec kotonizowany (500 kg kotoniny lnianej z ewentualnym niewielkim naddatkiem  
na potrzeby uwzględnienia ewentualnych ubytków w trakcie bielenia) potrzebny do wykonania 
Dzieła (wytworzenia 500 kg bielonej kotoniny lnianej) zapewni i dostarczy Wykonawcy 
Zamawiający, (z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 2 i 3 poniżej)3. 

2. Wykonawca deklaruje, iż wyraża gotowość sprzedaży Zamawiającemu surowca,  
o którym mowa w ust. 1 powyżej na potrzeby wykonania Dzieła, przy czym Strony zgodnie 
potwierdzają, że sprzedaż powyższa  nastąpi na podstawie odrębnej umowy kupna-sprzedaży,  
z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.4   

3. Żadnej ze Stron nie przysługuje jednak roszczenie o zawarcie umowy, o której mowa  
w ust. 2 powyżej. W szczególności Zamawiający jest uprawniony dostarczyć surowiec, o którym 
mowa w ust. 1 powyżej również z innego źródła, w tym również z produkcji własnej 
Zamawiającego, w szczególności w sytuacji, kiedy cena sprzedaży wskazanego surowca 
proponowana przez Wykonawcę nie zostanie przyjęta przez Zamawiającego.5   

§ 3 

1. Do obowiązków Umownych Wykonawcy należy zaopatrzenie się (na swój koszt i ryzyko)  
w odpowiednie narzędzia niezbędne do wytworzenia Materiału. 

2. Dzieło Wykonawca zobowiązany jest wykonać z najwyższą starannością. Prace w zakresie 
wytworzenia rezultatu Dzieła (Materiału), które nie zostały dokładnie opisane Umowie winny 
zostać przez Wykonawcę wykonane w sposób niezbędny dla należytego wykonania Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż przy realizacji Dzieła po jego stronie uczestniczyć osoby  
o odpowiedniej do tego wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.  

§ 4 

1. Dzieło Wykonawca ukończy i dostarczy Zamawiającemu jego rezultat (Materiał) w terminie  
do dnia (………)6, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. 

2. W przypadku, kiedy okres pomiędzy dniem (datą), o której mowa w  ust. 1 powyżej a data (dniem) 
dostarczenia Wykonawcy, surowca, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy będzie krótszy niż 10 dni, 
to termin, o którym mowa w ust. 1 podlegać będzie automatycznemu wydłużeniu tak, aby termin 
na wykonanie Dzieła i dostarczenie Zamawiającemu jego rezultatu (Materiału)  wynosił nie mniej 
niż 10 dni od dnia (daty) dostarczenia Wykonawcy, surowca, o którym mowa powyżej. 

3. W przypadku, gdy surowiec, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy Zamawiający będzie zakupywał 

                                                                 

3 Treść objęta nawiasem wejdzie do Umowy o zamówienie, jeżeli wejdą do niej również postanowienia ust. § 2 ust. 2 i 3 Wzoru Umowy (zob. 
przypisy poniższe)  

4 Wskazane postanowienie wejdzie do zawieranej Umowy, jeżeli Wykonawca, z którym Umowa o zamówienie będzie zawierana będzie 
zainteresowany złożeniem deklaracji, o której mowa w § 2 ust. 2 Wzoru Umowy, w szczególności kiedy złoży taką deklaracji w Ofercie. 

5 Wskazany ustęp nie wejdzie do zawieranej Umowy o zamówienie, jeżeli nie wejdzie do niej postanowienie § 2 ust. 2 Wzoru Umowy  
(zob. przypis powyższy).  

6 W miejsce wykropkowane wstawiona zostanie data 16.03.2022 r., przy czym jeżeli Umowa zostanie zawarta dopiero w dniu 16.03.2022 r. 
albo później, w miejsce wykropkowane wpisana zostanie data kalendarzowa, która będzie przypadać w 10 dniu od faktycznego dnia zawarcia 
Umowy. 
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od Wykonawcy, postanowienie w ust. 2 powyżej stosować się będzie w ten sposób, że jako 
wskazany tam termin (data) dostarczenia Wykonawcy surowca, o którym mowa powyżej 
traktowany będzie termin stanowiący datę zakupu tego surowca u tego Wykonawcy.    

4. Na okoliczność dostarczenia Zamawiającemu rezultatów Dzieła (Materiału) Umowy sporządzony  
i podpisany zostanie minimum ze strony Zamawiającego stosowny protokół (zwany dalej jako 
„Protokół Odbioru”).  

5. W przypadku lub w zakresie w jakim Materiał zostanie dostarczony w stanie nie odpowiadającym 
przedmiotowi Umowy (wymogom Dzieła) lub będzie w inny sposób wadliwy – Zamawiający ma 
prawo powstrzymać się z jego odbiorem (przyjęciem) do czasu ich dostarczenia w stanie  
bez niezgodności i wad jak powyżej.  

6. Postanowienie ust. 5 powyżej nie wyłącza prawa do odstąpienia  od Umowy na zasadach ogólnych 
z kodeksu cywilnego, jak też nie narusza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, 
również po dokonanym odbiorze Materiału. Odstąpienie od Umowy realizowane na zasadach 
ogólnych Zamawiający będzie mógł również ograniczyć do tych części Umowy, które nie zostały 
wykonane lub zostały wykonane nienależycie, przy czym zgoda na częściowe odstąpienie  
od Umowy możliwa będzie wyłącznie za zgoda Zamawiającego. 

§ 5 

1. Z tytułu wykonania Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w łącznej wysokości (………) zł (słownie: …………………….)7 brutto. 

3. Zapłata wynagrodzenia Umownego Wykonawcy stosownie do ustępów powyższych niniejszego 
paragrafu dokonana zostanie w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury 
wystawionej przez Wykonawcę, przy czym wskazana faktura będzie wystawiana po podpisaniu 
Protokołu Odbioru oraz będzie odpowiadać postanowieniom Umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w fakturze. 

5. Zapłata wynagrodzenia Umownego Wykonawcy, jak też inne ewentualne rozliczenia miedzy 
Stronami będą dokonywane w walucie polskiej (PLN). W przypadku, gdy wskazany przez 
Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem prowadzonym dla waluty innej niż 
polska, ewentualne, stosowane przez bank, opłaty z tytułu przewalutowania, a także skutki różnic 
kursowych z tytułu przelewu z rachunku Zamawiającego prowadzonego w PLN nie będą obciążać 
Zamawiającego.  

§ 6 

1. Zamawiający uprawniony będzie obciążyć Wykonawcę obowiązkiem zapłaty kary umownej  
w wysokości: 

1) 100 zł (słownie: sto złotych) - za każdy zakończony dzień pozostawania w zwłoce  
w ukończeniu Dzieła i dostarczeniu jego rezultatu (całości Materiału) w stosunku  
do terminu określonego stosownie do postanowień w § 4 ust. 1 – 3 Umowy,  
przy czym nie więcej niż 5% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3 poniżej. Wskazana 
kara umowna podlega jednak naliczaniu nie wcześniej niż od 5 dnia pozostawania  
w zwłoce; 

2) 5 % kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3 poniżej - z tytułu odstąpienia od Umowy  
lub jej rozwiązania (wypowiedzenia) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

                                                                 

7 Wynagrodzenie (kwotowo i słownie) podlegające wpisaniu w miejsca objęte nawiasami stanowić będą CENA ZA ZAMÓWIENIE podana  
w ofercie Wykonawcy (Oferenta), z którym Umowa będzie zawierana (z uwzględnieniem ewentualnych poprawek na etapie oceny oferty,  
o których mowa w dziale VIII ust. 4 lub 5 dokumentu Zapytania ofertowego.     
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2. Wykonawca uprawniony będzie obciążyć Zamawiającego karą umowną z tytułu odstąpienia  
od Umowy lub jej rozwiązania (wypowiedzenia) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  
w wysokości 5 % kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3 poniżej. 

3. Przez przywoływane w ust. 1 i 2 powyżej określenie „kwota bazowa” należy rozumieć kwotę,  
o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.  

4. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie stają się wymagalne z dniem zaistnienia podstaw 
do ich naliczenia. 

5. Strony dopuszczają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdyby 
powstała szkoda przekraczała wartość naliczonych kar umownych. W przypadkach, dla których  
w Umowie nie przewidziano odpowiedzialności w formie kar umownych, Strony w razie 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy mogą dochodzić odszkodowania na zasadach 
ogólnych z kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu zwłoki w zapłacie 
wynagrodzenia Umownego Wykonawcy ma miejsce maksymalnie do wysokości odsetek 
ustawowych za opóźnienie. 

§ 7 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej przenieść 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, w tym wynagrodzenia Umownego lub dowolnej jego 

części na osobę trzecią. 

§ 8 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie spraw roboczych związanych z realizacją Umowy,  
w tym w szczególności w sprawach związanych z podpisaniem ze strony Odbiorcy Protokołu 
Odbioru) jest ………………, tel. (…………) poczta e-mail: (……..).8 

2. Przedstawicielem Dostawcy w zakresie spraw roboczych związanych z realizacją Umowy jest/są 
(……), tel. ……., e-mail: (…..).9 

3. Przypisane poszczególnym osobom dane poczty e-mail oraz nr telefonu tam wskazane są danymi 
do kontaktu z tymi osobami. 

4. Na wypadek jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, iż przedstawiciele, o których mowa 
w ust. 1 i 2 powyżej nie są uprawnieni do zmiany Umowy, odstąpienia od niej, czy jej rozwiązania 
przez wypowiedzenie.  

§ 10 

1. Pod rygorem nieważności, wszelkie zmiany Umowy, a także ewentualne jej rozwiązanie za zgodą 
obu Stron, odstąpienie od Umowy albo jej wypowiedzenie - wymagają formy pisemnej  
po rygorem nieważności. 

2. Spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Umowę uważa się za zawartą z dniem wskazanym na wstępie Umowy, przy czym, w przypadku, 
gdy przynajmniej jedna ze Stron, podpisując Umowę, opatrzyła podpis datą, data ta stanowi dzień 

                                                                 

8 Na etapie zawierania Umowy miejsca wykropkowane zostaną uzupełnione o odpowiednio: imię i nazwisko osoby/osób ze strony 
Zamawiającego, wyznaczonych do roli przedstawicieli Zamawiającego w Umowie, ich numer telefonu służbowego oraz/lub adres poczty  
e-mail.  

9 Komentarz jak w przypisie 8, tyle że w odniesieniu do osoby/osób Wykonawcy 
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zawarcia Umowy. Jeżeli obie Strony podpisując Umowę  opatrzyły podpis datą, dniem zawarcia 
Umowy jest data z nich późniejsza. 

3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej  
ze Stron. Jako uprawnieni do zawarcia Umowy podpisy składają:  

Za Zamawiającego: Za Wykonawcę: 

 


