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                       Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy ramowej   

„Wzór Umowy realizacyjnej” 

      Numer referencyjny: ZP/3/2022 
Zamówienia objęte wewnątrz instytutowym 

rozliczeniem finansowym z komórkami organizacyjnymi 

Znak sprawy: DZP-AR.260.4.2022 

                                                                                             

UMOWA REALIZACYJNA   Nr …..……………….. 

„Informatyka” 

Dotyczy: U M O W Y  R A M O W E J   Nr ..................................... 

 

 

zawarta w dniu ……………………. pomiędzy Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej, 

ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000098738, NIP 525-

000-83-30, REGON 001024020 zwanym w dalszej części „Zamawiającym” lub „Stroną”,   

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………….. – …………………………………… 

2. ………………………………. – …………………………………… 

tel. 22 504 12 20, fax: 22 811 19 17, e-mail: sursek@ichtj.waw.pl, www.ichtj.waw.pl 

a 

Wykonawcą Umowy ramowej Nr …………………. zawartej dnia …………………, tj. 

firmą / przedsiębiorcą/Panią/Panem: ……………………………………………………………. 

ul. …………………………, …-…… …………., tel. …………….., fax. ………………….., 

e-mail: …………………………… 

zwaną w dalszej części „Wykonawcą” lub „Stroną”, należycie w tym celu reprezentowanym przez: 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

zarejestrowaną w: ........................................................... 

NIP:   …………………………….. 

REGON: …………………………….. 

PESEL: …………………………….. 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

§. 1 

Umowa realizacyjna, zwana dalej Umową, zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy 

Umowy ramowej Nr …………………. zawartej dnia …………………, zwanej dalej Umową 

podstawową, dokonanego przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie zaproszenia do składania ofert (dalej „zaproszenie”), zgodnie z 

zapisami ustawy Pzp (w odniesieniu do art. 313 ust. 1 lub w odniesieniu do art. 314 ust. 1 pkt. 1 
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ustawy Pzp) dotyczącymi umowy ramowej i obowiązującej u Zamawiającego wewnętrznej 

procedury realizacji zamówienia publicznego dla zamówienia bieżącego o wartości 

przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, o której mowa w art. 2.1.1) ustawy Pzp. 

§. 2 

1. Zamawiający udziela zamówienia bieżącego, którego przedmiotem są dostawy/zakupy: 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

zgodne z ofertą Wykonawcy (w załączeniu).  

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy w zakresie, o którym mowa w ust.1. 

Wykonawca oświadcza, że nie istnieje potrzeba wykonywania żadnych innych dostaw 

i czynności, które mogłyby spowodować wstrzymanie wykonania ww. dostaw. 

3. Dostawy realizowane będzie transportem Wykonawcy lub w inny sposób na jego koszt, ryzyko 

i odpowiedzialność do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Dziale Zaopatrzenia w 

siedzibie Zamawiającego. Dostawy będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8:00 do 13:00. Ww. termin dostawy oraz wszystkie inne czynności związane z realizacją 

dostaw należy uzgodnić z Kierownikiem Działu Zaopatrzenia – telefonicznie (nr tel. 22 504 11 

07) lub faksem (nr faksu 22 504 12 83) lub mailem (adres e-mail Kierownika Działu 

Zaopatrzenia: …………………….) najpóźniej na 3 dni przed terminem, o którym mowa w § 3 

ust. 1. 

4. Wobec tego, że dostawy objęte niniejszą Umową ściśle związane są z dostawami, o których 

mowa w Umowie podstawowej, Strony postanawiają, ze do wykonywania niniejszego 

zamówienia zastosowanie mają odpowiednio wszelkie postanowienia Umowy podstawowej, w 

szczególności postanowienia regulujące zasady wykonywania dostaw, a także pozostałe 

postanowienia – w tym §. 5. Umowy podstawowej przewidujący obowiązek udzielenia 

gwarancji i rękojmi, oraz postanowienia określone w § 6-10. Umowy podstawowej. 

§. 3 

1. Dostawy, o których mowa w § 2 ust. 1 wykonywane będą do ………….. r.  

2. Strony ustalają, że każde opóźnienie w wykonywaniu dostaw w stosunku do terminu, o którym 

mowa w ust.1, przekraczające 7 dni, uważane będzie za opóźnienie zagrażające ukończeniu 

dostaw i skutkować będzie odstąpieniem od Umowy zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 2 Umowy 

podstawowej. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy, wg zasad określonych w § 4 Umowy podstawowej, wynagrodzenie wskazane 

przez Wykonawcę w jego ofercie, tj. kwotę w wysokości  

netto : ……………. zł 

(słownie : ……………………………….. zł. …….. netto). 
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brutto : …………… zł 

(słownie: ……………………………….. zł ……… brutto) 

obowiązujący podatek VAT 23 %: ……………….. zł 

 

 

§ 5 

 

1. Niniejszą Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – po 2 egzemplarze dla 

każdej ze stron. 

2. Załączniki nr ….. wymienione poniżej stanowią integralną część Umowy. 

 

W Y K O N A W C A            Z A M A W I A J Ą C Y                                                     

 

 

 


