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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 5/1.2/2019 

 
UMOWA NR ……………/2019 

zwana dalej „Umową” 
 
zawarta w dniu …………....... r. w Leżajsku pomiędzy: 
 
EKO-STYL RENTAL Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Leżajsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537234, posiadającą numer 
identyfikacji podatkowej NIP 8161644250 oraz numer statystyczny REGON 180236898, reprezentowaną 
przez ……………………………………………….., zwanym dalej: „Zamawiającym” 
 
a 
………………….., z siedzibą w ………………….., ,wpisaną do ……………., NIP: ………….., REGON: 
……………………, reprezentowaną przez: ……………………., zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
łącznie zwane również „Stronami” 
 
Zważywszy na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 
5/1.2/2019, w związku z realizacją projektu „Przeciwdrobnoustrojowy uszlachetniony wyrób gotowy w 
postaci maty przejściowej” (wniosek o dofinansowanie nr RPPK.01.02.00-18-0025/18), realizowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
 
Strony niniejszym zawierają Umowę na realizację usługi badana cytotoksyczności, działania 
uczulającego oraz drażniącego, o następującej treści. 
 

§1. 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie badań dla dostarczanych próbek w zakresie cytotoksyczności, 

badania działania uczulającego oraz badania działania drażniącego wraz z raportem uzyskanych 
wyników, zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 03.10.2019 r. oraz ofertą stanowiącą 
załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że nie ogłoszono upadłości w stosunku do Wykonawcy, nie złożono wniosku 
o upadłość Wykonawcy, nie otwarto w stosunku do Wykonawcy postępowania likwidacyjnego. 

3. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz, że posiada 
wymagane uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania umowy, tj. 
posiada wymagane uprawnienia do przeprowadzenia przedmiotu umowy wymagane właściwymi 
normami, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, zapewniające prawidłowe 
wykonanie przedmiotu umowy.  
 

§2. 
Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania przedmiotu umowy innym 
osobom/ podmiotom bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§3. 
Wykonawca zobowiązuje się do:  
1. Wykonania usługi określonej w pkt 1 § 1 na potrzeby realizacji projektu w zakresie przeprowadzenia 

badań przemysłowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zapytaniu ofertowym nr 5/1.2/2019. 
2. Umożliwienia Zamawiającemu wglądu w dokumenty w zakresie dotyczącym wykonywania zapisów 

niniejszej umowy.  
3. Terminowej, zgodnej z wytycznymi zawartymi w Zapytaniu ofertowym nr 5/1.2/2019 realizacji testów.  
4. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o występujących problemach związanych z 

wykonaniem usługi.  



 

 

str. 2 

 

5. Przestrzegania tajemnicy zawodowej dotyczącej wszelkich informacji uzyskiwanych podczas 
współpracy z Zamawiający.  

 
§4. 

Zamawiający zobowiązuje się do: 
1. Starannego współdziałania z Wykonawcą w trakcie realizacji czynności będących Przedmiotem 

Umowy celem wypracowania najlepszych rozwiązań, w szczególności zobowiązuje się do podawania 
danych i informacji oraz materiałów (próbek) niezbędnych do prawidłowego dokonywania czynności 
będących Przedmiotem Umowy.  

2. Niezwłocznego dostarczania Wykonawcy informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Umowy. Przy czym Wykonawca niezwłocznie zweryfikuje dane dostarczone przez 
Zamawiającego. W przypadku wystąpienia braków w przekazanych danych, Wykonawca zwróci się do 
Zamawiającego o ich uzupełnienie, a Zamawiający dochowa należytej staranności celem 
niezwłocznego uzupełnienia braków w przekazanych danych. 

 
§5. 

Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania do momentu zrealizowania usługi w terminie wskazanym 
przez Wykonawcę, jednak nie dłużej niż do 30.04.2020r. 
 

§6. 
1. Wartość zamówienia, zgodnie ze złożoną oferta w postępowaniu nr 5/1.2/2019 wynosi netto: 

……………… PLN, brutto: ………………… PLN za wykonanie całości usługi.  
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 na podstawie 

wystawianych faktur w terminie 45 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji przez Wykonawcę mniejszej liczby testów próbek. W 
związku z tym, końcowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie iloczyn 
rzeczywistej liczby wykonanych testów i ceny jednostkowej za dany test, wskazanej w formularzu 
oferty, jednak nie więcej niż łączna cena netto określona w pkt. 1.   

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia do banku dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) uprawnionym do 

wystawiania faktur VAT. 
6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) uprawnionym do 

przyjmowania faktur VAT. 
 

§7. 
1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie, za zgodą obu Stron.  
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub w przypadku wstrzymania przez Instytucję Zarządzającą dofinansowania 
projektu. W takim przypadku kary umowne nie będą naliczane.  

3. Wypowiedzenie i odstąpienie od niniejszej Umowy wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

4. Umowa wygasa z upływem czasu na jaki została zawarta lub gdy zajdą okoliczności, za które strony 
nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają dalsze jej wykonywanie.  

 
§8. 

1. Zamawiający zastrzega możliwość, iż w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków 
realizacji zamówienia określonych w ofercie będzie naliczał kary umowne:  
a) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy – w wysokości 10% 

wartości tej części umowy (testu), która była nienależycie wykonania, 
b) z tytułu niedotrzymania umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej 

części umowy, 
c) w przypadku niedotrzymania terminu na wykonanie usługi, określonego w § 5, Zamawiający 

będzie naliczał kary umowne w wysokości 2% wartości zamówienia brutto za każdy dzień 
opóźnienia.  
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§9. 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy stronami, nie mogą 
być bez uprzedniej zgody Zamawiającego zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej formie 
przeniesione na osoby trzecie.  

2. Wykonawca dochowa poufności treści umowy, jak i informacji osobowych uzyskanych w toku realizacji 
umowy, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu.  

 
§10. 

Osoby wyznaczone do kontaktu w związku z realizacją niniejszej umowy: 
a) Po stronie Zamawiającego: ……………………………………………… 
b) Po stronie Wykonawcy: ……………………………………………… 
 

§11. 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy na podstawie 

pisemnego aneksu w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
przede wszystkim gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na 
etapie podpisywania umowy. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące w szczególności:  
a) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu Umowy; 
b) Zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, nieprzewidziane 

warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację 
postanowień umowy;  

c) Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy a uznanych przez 
Zamawiającego; 

d) Zmiana terminu realizacji umowy; 
e) Jeżeli zmiana wynika z przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty; 
f) Zmiany ceny (brutto) wynikającej ze zmiany obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT, 

w razie wystąpienia takich okoliczności - obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe 
w wysokości odpowiadającej zmianie podatku. 

g) Zmiany i/lub poprawy oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w Umowie. 
h) Zmiany nazwy i siedziby oraz formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy i Zamawiającego, 

numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania Umowy.  

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  

4. Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§12. 
1. Strony zobowiązują się, że bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, nie będą ujawniać 

warunków Umowy żadnej osobie trzeciej innej niż zatrudniona przez którąkolwiek ze Stron dla 
realizacji Umowy. Ujawnienie danych z Umowy takiej osobie będzie przebiegało poufnie i tylko w 
takim zakresie, jaki jest niezbędny dla realizacji postanowień Umowy.  

2. Strony będą traktowały jako poufne wszystkie dane i informacje o drugiej Stronie, w tym technologię 
używaną u Zamawiającego, uzyskane w czasie wykonywania obowiązków związanych z Umową i nie 
ujawnią tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ustępie 1. i 2. powyżej nie dotyczy danych, informacji lub 
dokumentów, które: 
a) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia postanowień 

Umowy przez Stronę, 
b) znajdowały się w posiadaniu Strony ujawniającej przed datą podpisania niniejszej Umowy i nie były 

w danym czasie objęte zobowiązaniem do zachowania ich w poufności, 
c) zostały ujawnione za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, 
d) których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, decyzji władz państwowych lub 

samorządowych wydanych na podstawie właściwych przepisów prawa lub informacje są 
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ujawniane w związku z postępowaniem sądowym, administracyjnym lub przed sądem polubownym 
lub doradcom prawnym i podatkowym w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.  

4. Poufność informacji obowiązuje w okresie jej obowiązywania oraz po jej wygaśnięciu przez okres 5 lat, 
nie dotyczy jednak przypadków związanych z rozwiązywaniem ewentualnych sporów pomiędzy 
Stronami. 

 
§ 13.  

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Zamawiającego i jednym egzemplarzu dla Wykonawcy. 

 
 
 
 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 

Załączniki: 

 Załącznik nr 1: Oferta wykonawcy 


