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Umowa nr ……… 
 

 
W dniu  ……………….. roku  pomiędzy  
 
Instytutem Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224, NIP 525-000-89-33, reprezentowanym przez: 
 
- dr Piotra Lipkowskiego - Z-cę Dyrektora ds. Ogólnych 
- Krystynę Jakubczak - Głównego Księgowego 
zwanym dalej Zamawiającym,  
 
a firmą ………………………, z siedzibą w ……………..NIP …………….., 
reprezentowaną przez:  
 
- ………………………………..  
zwaną  dalej Wykonawcą, 
 
zwanych razem Stronami, 
 

wyboru Wykonawcy dokonano w wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości 
szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 
11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), została 
zawarta Umowa następującej treści: 

 
§ 1. 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie w postaci 
sukcesywnego dostarczania ciekłego helu do siedziby Zamawiającego, zwanego dalej 
przedmiotem zamówienia.  

2. Realizacja przedmiotu umowy będzie się odbywała na podstawie bieżących zamówień 
składanych przez Zamawiającego na podstawie zgłoszenia /faksowego bądź 
mailowego/ z kilkudniowym wyprzedzeniem. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych 
od rzeczywistych potrzeb (w zależności od ilości wykonanych badań).  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać dostawy przedmiotu umowy własnym 
środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko, we własnych zbiornikach. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią armaturę (elementy 
dostosowujące średnicę króćca zbiornika transportowego do linii transmisyjnej) 
niezbędną do przetransferowania ciekłego helu z pojemnika transportowego do 
magnesów za pomocą linii transferowych o średnicy 10 lub 12 mm (linie transferowe 
zapewni Zamawiający) oraz butlę ze sprężonym gazowym helem niezbędnym do 
przetoczenia. 

6. Dostawy realizowane będą w odstępach jedno- bądź dwumiesięcznych w specjalnie do 
tego celu przeznaczonych zbiornikach, których wielkość będzie dostosowana do 
istniejących u Zamawiającego warunków technicznych, transportowych i lokalowych 
tj. 100 lub 200 litrowych. Ciekły hel posiadać będzie czystość min. 99,999 %. 
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7. Dostawy przedmiotu umowy będą się odbywały w ustalonych telefonicznie, co do dnia 
i godziny, terminach. 

8. Realizacja dostaw będzie potwierdzana podpisaniem protokołu dostawy bądź WZ (lub 
innego dokumentu). 

9. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać wszelkich czynności związanych 
z przepisami podatkowymi i celnymi dotyczącymi dostarczania przedmiotu 
zamówienia do siedziby Zamawiającego. 

 
§ 2. 

 
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do 
wyczerpania kwoty brutto określonej w ofercie wybranego Wykonawcy, w zależności od 
tego co nastąpi wcześniej. 

 
§ 3. 

 
1. Wartość umowy wynosi ………zł netto (słownie: ……………………….), po 

doliczeniu podatku VAT 23%, wartość umowy brutto wynosi ………..zł (słownie: 
……………………….). 

2. Cena jednostkowa za 1 litr ciekłego helu zostaje określona na kwotę ………….netto po 
doliczeniu podatku VAT 23%, cena jednostkowa brutto wynosi ………..zł (słownie: 
……………………….).. 

3. Cena ciekłego helu nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. 
4. Cena ciekłego helu uwzględnia koszty transportu, napełnienia zbiorników, oraz 

wszelkie koszty, podatki, opłaty związane z wykonaniem zamówienia. 
5. Zapłata należności przez Zamawiającego za poszczególne dostawy zostanie 

zrealizowana w cyklach tygodniowych, na podstawie faktury VAT przedłożonej przez 
Wykonawcę po wykonaniu dostawy każdego tygodnia, przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy …………………………………………., podany w umowie 
z zastosowaniem metody podzielonej płatności  w terminie 14 dni od daty otrzymania 
e-faktury / faktury elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: 
faktury@icho.edu.pl  przez Zamawiającego. 

6. Za datę płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu na 
konto Wykonawcy. 

7. Rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 5., musi być wskazany w danych 
Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 96b 
ust. 1. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 
r. poz. 106 z późn. zm.), zwanym „białą listą podatników VAT”. 
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§ 4. 
 

1. W przypadku niedostarczenia ciekłego helu przez Wykonawcę do 3 dni od ustalonego 

telefonicznie terminu, Zamawiający może dokonać zakupu we własnym zakresie 

i obciążyć Wykonawcę kosztami zakupu – na co Wykonawca wyrazi zgodę. 
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w razie niedostarczenia 

przedmiotu umowy w terminie lub nieterminowego usunięcia wady w wysokości 1 % 

wartości brutto danej dostawy sukcesywnej liczonej za każdy dzień zwłoki. 
3. W razie niewykonania lub nierzetelnego wykonania umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie przewyższające kary umowne  
 

§ 5. 
 

1. Wykonawca ustanawia Panią/Pana ……………., jako osobę do kontaktów roboczych 
z Zamawiającym. 
tel.: ………………. 
e-mail: ………………….……  

2. Zamawiający ustanawia Panią/Pana ....…………, jako osobę do kontaktów roboczych 
z Wykonawcą. 
tel.: ………………. 
e-mail: ……………………….  

 
§ 6. 

 
1. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności 
takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji 
społeczno–gospodarczej. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 
Stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania 
Umowy lub Umowa zostanie rozwiązana. 

3. Bieg terminów określonych w niniejszej Umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania 
przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

 
§ 7. 

 
1. Strony oświadczają, że znane im są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, 

w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016), dalej „RODO”. 

2. Strony zobowiązują się w szczególności do: 
a. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym 

w powierzonych przez Zamawiającego zadaniach; 
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b. zachowania w tajemnicy danych osobowych do których będą mieć dostęp w związku 
z wykonaniem zadań powierzonych przez Zamawiającego; 

c. niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem 
powierzonych przez Zamawiającego zadań; 

d. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych; 
e. ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem 

zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem 
danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz 
przetwarzaniem. 

3. Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi 
zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów RODO. 

4. Strony przyjmują do wiadomości, iż dane osobowe przetwarzanie w związku z realizacją 
niniejszej Umowy będą przechowywane, przez okres wymagany przepisami umowy 
o dofinansowanie projektów objętych przedmiotowym audytem zewnętrznym, nie dłużej 
jednak niż przez okres wymagany przepisami prawa lub przez okres, w trakcie którego może 
być przeprowadzona kontrola projektów będących przedmiotem niniejszych audytów, 
w szczególności przez okres wskazany w § 2. pkt. 8. niniejszej Umowy. 

 
§ 8. 

 
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
6. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
7. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 9. 
 

1. Niniejsza Umowa sporządzona została w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron / 
Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu elektronicznym, przekazanym dla każdej ze 
Stron. 
                                                       

……………………………..  …………………………….. 
Wykonawca  Zamawiający 

 
Załącznik: 
1) Oferta Wykonawcy  
 


