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Załącznik nr 4 
do postępowania Zapytania Ofertowego nr 1.STH.2021 

 
Dane Oferenta: 

Nazwa firmy  ___________________________________________________________ 

Adres   ___________________________________________________________ 

NIP   ___________________________________________________________ 

REGON   ___________________________________________________________ 

 
WZÓR UMOWY 

do postępowania Zapytania Ofertowego nr 1.STHX.2021 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

UMOWA 
NA DOSTAWĘ I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW DO PRZEPROWADZENIA PRAC B+R 

zawarta w dniu …… ……………………… 2021 roku w ………………………. 
 
pomiędzy Stronami: 
 
Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, 87-100, przy 
ulicy Jurija Gagarina 7/134B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000412671, NIP: 9562299641, REGON: 341218769 reprezentowaną 
przez Andrzeja Jana Wolana – Prezesa Zarządu, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
____________________________ z siedzibą w ________________, przy ulicy ___________________ 
(kod pocztowy: _____________________), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ___________________, ____ Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _________________, NIP: ___________________, 
REGON: _______________, reprezentowaną przez ________________________________________, 
__________________________________________, 
zwaną dalej „Wykonawcą” (Oferent w postępowaniu nr 1.STH.2021) 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 
 
Synthex Technologies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 
Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-
rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich prowadzi projekt p.n.: „Opracowanie autorskiego, 
innowacyjnego procesu wytwarzania 1-metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość 
do europejskich standardów EFSA”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwany w dalszej treści „Projektem”). Projekt 
realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. 
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Wynagrodzenie wynikające z wykonywania niniejszej umowy współfinansowane jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
1. Zważywszy, iż: 

a) Zamawiający przeprowadził postępowanie na udzielenie zamówienia w ramach Projektu w 
trybie Zapytania Ofertowego właściwego dla zasady konkurencyjności przewidzianej w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020; 

b) W ramach powyższego postępowania Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, wobec 
czego Zamawiający dokonał wyboru tej oferty; 

c) Wobec powyższego konieczne jest zawarcie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 
niniejszej umowy. 

 
Strony zawarły umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i sprzedaży 
Zamawiającemu materiałów do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w związku z 
realizacją projektu pn. „Opracowanie autorskiego, innowacyjnego procesu wytwarzania 1-
metylocyklopropenu dostosowującego jego jakość i czystość do europejskich standardów EFSA”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie 
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie 
przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych 
w przedsiębiorstwach akademickich. 

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta zgodnie z założeniami zapytania ofertowego nr 1.STH.2021 
oraz na podstawie przyjętej przez Zamawiającego pisemnej oferty Wykonawcy nr _________ z 
dnia ____________________ 2021 roku, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy (dalej: 
Oferta Wykonawcy).   

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Oferty Wykonawcy, o której mowa w ust. 2 powyżej, 
a treścią Umowy lub Zapytania Ofertowego, treść Umowy lub Zapytania Ofertowego jest 
rozstrzygająca. 
 

§ 2 
1. Wielkość maksymalną zamówienia strony ustalają dla każdej części zamówienia zgodnie z treścią 

Zapytania Ofertowego, w tym Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego i Ofertą Wykonawcy, 
która dotyczy następującej/-ych części zamówienia1: 

a) Dla części I – ROZPUSZCZALNIKI I ODCZYNNIKI CHEMICZNE (zestaw) 
b) Dla części II – SZKLANY SPRZĘT LABORATORYJNY (zestaw) 
c) Dla części III – MATERIAŁY CHROMATOGRAFICZNE (zestaw) 
d) Dla części IV –  MATERIAŁY ZUŻYWALNE (zestaw) 
e) Dla części V – GAZY TECHNICZNE (zestaw) 

przy czym zapotrzebowania będą składane przez Zamawiającego maksymalnie do wysokości 
wynikającej z danej części zamówienia określonej powyżej i Zamawiający nie jest zobowiązany 
do nabycia całego zakresu materiałów składających się na daną część zamówienia.  

2. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z niezamówieniem przez Zamawiającego, 

                                                           
1
 Wypełnić jedynie dla tych części, w których Wykonawca złożył ofertę i które w związku z tym są objęte 

niniejsza umową. 
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w okresie trwania umowy, pełnego asortymentu lub ilości materiałów składających się na część 
zamówienia, której dotyczy niniejsza umowa.  

3. Rozliczenie pomiędzy Stronami prowadzone będzie na podstawie faktur za faktycznie złożone 
zapotrzebowanie przez Zamawiającego i dostarczone przez Wykonawcę materiały. 

4. Zapotrzebowania Zamawiającego i realizacja wszystkich wynikających z nich dostaw w ramach 
niniejszej Umowy nastąpi do dnia 31 lipca 2022 roku. 

5. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, 
każdorazowo po zapotrzebowaniu złożonym drogą mailową lub telefonicznie przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć produkty objęte zapotrzebowaniem w 
terminie _______ dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania, zgodnie 
z deklaracją zawartą w ofercie, przy czym Strony ustalają, że zapotrzebowania, które zostaną 
złożone przez Zamawiającego w danym dniu roboczym do godziny 16.00 traktuje się jako 
złożone w tym dniu, zaś złożone po godzinie 16.00, traktuje się jako złożone w następnym dniu 
roboczym. 

6. Zamawiający każdorazowo w zapotrzebowaniu określi szczegółowy asortyment i ilości 
zamawianych materiałów, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały do siedziby Zamawiającego zorganizowanym 
przez siebie transportem, na własny koszt i własne ryzyko oraz do reagowania na zwiększone lub 
zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu w ramach całej 
maksymalnej wielkości części zamówienia, której dotyczy niniejsza Umowa. 

8. Miejsce i czas realizacji dostaw przez Wykonawcę – siedziba Zamawiającego - ulica Jurija 
Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń, w godzinach od 8.00 do 15.00. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowo-ilościowy i jest obliczane na podstawie 
ryczałtowych cen jednostkowych (stawek ofertowych) oraz ilości dostarczanych każdorazowo 
materiałów. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonych materiałów, 
reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie lub mailowo. Wykonawca zaś zobowiązuje się 
niezwłocznie do wymiany objętych reklamacją materiałów na towar wolny od wad, w ilościach 
wynikających z reklamacji złożonej przez Zamawiającego.  

 
§ 3 

1. Po wykonaniu każdorazowego zapotrzebowania zapłata wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) 
dokonywana będzie na podstawie wystawianej przez Wykonawcę faktury, doręczonej 
Zamawiającemu.  

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT za każdą dostarczoną partię materiałów, w ramach danej 
części zamówienia. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy (cena) obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 
zapotrzebowania w ramach realizacji zamówienia.  

4. Strony ustalają, iż ceny jednostkowe (stawki ofertowe) określone w ofercie Wykonawcy nie 
wzrosną przez cały okres trwania umowy z wyjątkiem przypadku zmiany podatku VAT, która 
uprawnia Zamawiającego do dokonania w tym zakresie zmiany umowy. Zmiana taka wymaga 
aneksu do umowy zawartego w formie przewidzianej dla zmian umowy.   

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury na Zamawiającego: Synthex Technologies Sp. z 
o.o., Ul. Gagarina 7/134B, 87-100 Toruń, NIP 956-229-96-41.  

2. Strony ustalają, że płatności na rzecz Wykonawcy, z tytułu realizacji niniejszej Umowy, będą 
dokonywane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury 
przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że faktura dotycząca danego zapotrzebowania 
Zamawiającego nie może być wystawiona wcześniej niż w dniu realizacji przez Wykonawcę 
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dostawy tego zapotrzebowania.  
3. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli Zamawiający w tym czasie obciąży swój 

rachunek bankowy.  
 

§ 5 
1. Strony ustalają, że w następujących przypadkach, z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a) w wysokości 1% wartości brutto partii materiałów wynikającej z zapotrzebowania 

Zamawiającego, za każdy dzień opóźnienia, jeżeli materiały nie został dostarczony w 
terminie;  

b) w wysokości 10 % wartości brutto partii materiałów wynikającej z zapotrzebowania 
Zamawiającego, gdy dostarczone materiały ilościowe i/lub jakościowo  
nie będą odpowiadały zapotrzebowaniu (braki ilościowe i/lub jakościowe),  

c) karę za odstąpienie od umowy w wysokości 30 % wartości brutto umowy, określonej 
jako cena realizacji maksymalnego zakresu zamówienia, gdy odstąpienie od umowy 
następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej 
szkody.  

 
§ 6 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
swojego statusu prawnego, a w szczególności o wszczęciu postępowania upadłościowego, 
układowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.  
  

§ 7 
Niezależnie od procedury reklamacyjnej opisanej w § 2 ust. 10, Wykonawca ponosi przewidzianą 
przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży, odpowiedzialność z tytułu rękojmi w 
zakresie dostarczonych Zamawiającemu materiałów.  
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności 
Kodeksu cywilnego.  

  
§ 9 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
  

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

……………………………………………     ……………………………………………  
      Zamawiający                             Wykonawca 

 


