Załącznik nr 2 do SIWZ IPS-311-2/18
UMOWA nr……………………..
Zawarta w dniu …………….. 2018 roku, po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego nr IPS-311-2/18 na: „USŁUGA DOSTARCZENIA SKÓR BYDLĘCYCH I ŚWIŃSKICH
ORAZ ICH WYKOŃCZENIA WRAZ Z WERYFIKACJĄ W SKALI PRZEMYSŁOWEJ OPRACOWANEJ
TECHNOLOGII”.
pomiędzy:
Instytutem Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Zgierska 73 91-462 Łódź) wpisanym do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX wydział
gospodarczy KRS pod numerem: 0000108633, NIP: 7240000888 REGON: 000048797
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
dr inż. Bogusława Woźniaka – Dyrektora
a
……………………………………………………………………………………………………………………..
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS…….………
prowadzonym przez ………………………………………………………………………………………………
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: …………… REGON: ………………….
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
……………………………………………...
Zakup finansowany z pieniędzy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, program krajowy LIDER,
VIII edycja. Tytuł projektu: "Zastosowanie włókien oraz ekstraktu bambusa w elementach dziecięcego
obuwia skórzanego, tekstylnego oraz skórzano-tekstylnego" (zwanego dalej projektem).
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
a) dostawa przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU określonych w pkt. 2 niniejszego
postanowienia umowy,
b) sukcesywny odbiór uprzednio dostarczonych skór i ich wykończenie do produktu gotowego
poprzez poddanie skór badawczych laboratoryjnej modyfikacji kąpielowej oraz powierzchniowej.
c) zapewnienie udziału przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w procesie technologicznym
stosowanym przez WYKONAWCĘ celem weryfikacji w warunkach przemysłowych technologii
opracowanej przez Instytut Przemysłu Skórzanego.
d) zwrot ZAMAWIAJĄCEMU skór zmodyfikowanych w skali przemysłowej,
e) odbiór od ZAMAWIAJĄCEGO odpadów skórzanych powstałych na skutek realizacji badań
laboratoryjnych dotyczących modyfikacji kąpielowej oraz powierzchniowej półproduktów
skórzanych i skór oraz zagospodarowania odpadów z prób przemysłowych.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU półprodukty skórzane i skóry gotowe:
a) Bydlęce
 Wet-blue w ilości 340 szt.
 Wet-white w ilości 50 szt.
 Crust w ilości 100 szt.
 Skóry gotowe w ilości 130 szt.
b) Świńskie
 Wet-blue w ilości 20 szt.
 Crust w ilości 20 szt.
 Skóry gotowe w ilości 40 szt.
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§2
1. WYKONAWCA jest zobowiązany na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO do przedłożenia
dokumentacji technicznej, obejmującej m. in. technologię wyprawy skór realizowaną w zakładzie
WYKONAWCY.
2. WYKONAWCA w czasie realizacji niniejszej umowy zobowiązuje się do zapewnienia udziału
technologa celem udzielania informacji ZAMAWIAJĄCEMU lub osobom przez niego upoważnionym
do realizacji niniejszej umowy o procesie technologicznym oraz wsparcia merytorycznego przy
tworzeniu raportów końcowych po każdym etapie realizacji projektu tzw. „kamieni milowych”.
§3
1. Zakres czynności podlegających wykonaniu przez WYKONAWCĘ oraz okres ich wykonania
odpowiada etapom realizowanego projektu i przebiegać będzie następująco:
a) Część 1 –
aa. dostawa skór:
półfabrykatów skórzanych – 190 szt.
skór gotowych – 100 szt.,
bb. usługa sukcesywnego wykończenia do produktu gotowego skór badawczych poddanych w IPS
laboratoryjnej modyfikacji kąpielowej oraz powierzchniowej.
Okres realizacji: od dnia podpisania umowy do 14.12.2018r.
b) Część 2 –
aa. dostawa skór:
półfabrykatów skórzanych – 340 szt.
skór gotowych – 70 szt.,
bb. usługa weryfikacji w warunkach przemysłowych technologii opracowanej przez Instytut
Przemysłu Skórzanego.
Okres realizacji: 01.10.2018r – 12.04.2019r.
2. Dostawa skór będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie składanego przez ZAMAWIAJĄCEGO
drogą elektroniczną zamówienia. WYKONAWCA zobowiązuje się zamówiony towar dostarczyć w
terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.
3. Każdorazowy odbiór skór przez ZAMAWIAJĄCEGO odbywać się będzie na podstawie pisemnego
potwierdzenia określającego ilość, rodzaj dostarczonych skór oraz datę dostawy.
§4
ZAMAWIAJACY może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym bez wyznaczania dodatkowego
terminu w przypadku:
a) nieprzyznania mu w budżecie projektu środków na realizację przedmiotu Umowy,
b) gdy WYKONAWCA nie stosuje się do wytycznych i poleceń ZAMAJWIAJĄCEGO naruszając
jednocześnie postanowienia Umowy.
§5
1. Z tytułu wykonanych prac wymienionych w § 1 WYKONAWCY przysługiwać będzie wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości zł netto …………………………………….. (słownie………………..) .
2. Kwota wymieniona w pkt. 1 powiększona będzie o stawkę należnego podatku od towarów i usług VAT
obowiązującą w dacie podpisania umowy w wysokości …….. %.
Zatem
wartość
brutto
wynagrodzenia
określonego
w
pkt.
1
wynosić
będzie
………………………………… złotych (słownie: ………………….).
3. Płatność odbywać się będzie po zrealizowaniu każdej z części projektu określonych w § 3 pkt. 1 niniejszej
umowy przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY na podstawie wystawionych przez niego faktur
w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania przez ZAMAJWIAJĄCEGO faktury vat.
4. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAJWIAJĄCEGO.
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§6
1. W przypadku niedostarczenia przez WYKONAWCĘ skór o właściwościach określonych w specyfikacji
do przetargu stanowiącym załącznik nr 1 lub niedostarczeniu skór w określonej w zamówieniu, o którym
mowa w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy, ilości, lub dostarczeniu skór po terminie określonym w zamówieniu,
o którym mowa w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty na rzecz
ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej w wysokości 15 % netto wynagrodzenia określonego w § 5 pkt. 1
niniejszej umowy.
2. W przypadku niewykonania przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w § 7 niniejszej umowy
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje kara umowna w wysokości 15 % netto wynagrodzenia określonego w §
5 pkt. 1 niniejszej umowy.
3. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie
WYKONAWCY, powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone w Umowie kary umowne lub też szkoda
powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu na które zastrzeżono karę umowną, ZAMAWIAJĄCEMU
przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w
Kodeksie cywilnym.
4. Wszelkie kary umowne określone w Umowie płatne będą w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez
ZLECENIOBIORCĘ wezwania do ich zapłaty.
5. Strony zgodnie ustalają, że ZLECENIODAWCY przysługuje prawo potrącania należności z tytułu kar
umownych z jakiejkolwiek należności WYKONAWCY.
6. Kary umowne należne ZLECENIODAWCY na podstawie Umowy nie mogą przekroczyć 100%
łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
7. Strony zgodnie przyjmują, że kary umowne naliczone do 100% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1 nie są karami rażąco wygórowanymi.
§7
W związku z faktem, że niniejsza umowa służy realizacji projektu, a WYKONAWCA będzie brał czynny
udział w weryfikacji w skali przemysłowej innowacyjnej technologii wyprawy skór strony postanawiają, iż po
zakończeniu projektu WYKONAWCA zobowiązuje się zawrzeć z ZAMAWIAJACYM umowę (niewyłącznej,
czasowej) licencji, której przedmiotem będzie opracowana optymalna technologia wyprawy skór bydlęcych
lub świńskich, wierzchnich lub podszewkowych modyfikowanych ekstraktem bambusa metodą
powierzchniową lub kąpielową. Cena zakupu licencji będzie stanowiła kwotę znajdującą się w przedziale od 5
% do 40 % wynagrodzenia określonego w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy, a jej ostateczna wartość zostanie
ustalona w drodze negocjacji stron i nie może być niższa niż 5% wynagrodzenia określonego w § 5 pkt. 1
niniejszej umowy. Zakup licencji nastąpi w czasie 6 miesięcy od dnia 29.02.2020. będącego datą zakończenia
realizacji projektu.
§8
ZAMAWIAJACY zgodnie z zapisem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w zakresie terminu obowiązywania
Umowy w następujących przypadkach:
a) zmiana terminu realizacji Umowy wynikająca z działania siły wyższej lub wynikająca ze zmiany
Porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie Projektu pt. "Zastosowanie
włókien oraz ekstraktu bambusa w elementach dziecięcego obuwia skórzanego, tekstylnego oraz
skórzano-tekstylnego" lub wytycznych dotyczących jego realizacji,
b) zmian sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz WYKONAWCY na
skutek zmiany zawartego przez ZAMAWIAJACEGO Porozumienia o dofinansowanie Projektu z
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
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§9
1. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją umowy:
a) Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO –
dr inż. Katarzyna Ławińska; tel. 42 25 36 118; e-mail: k.lawinska@ips.lodz.pl
b) Ze strony WYKONAWCY –
- ……………………………; tel. ……………..; e-mail ……………………………
- technolog, o którym mowa w § 2 pkt. 2 niniejszej umowy - ……………………………; tel. ……………..;
e-mail ……………………………
WYKONAWCA niniejszym upoważnia ww. osoby do reprezentowania go w ramach niniejszej umowy oraz
składania oświadczeń i wyrażania woli w związku z wykonaniem niniejszej umowy.
2. Strony ustalają, iż formą kontaktu w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy będzie forma mailowa
oraz forma pisemna. Jednocześnie strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia w przypadku
zmiany osób, o których mowa w pkt. 1 lub zmiany danych do kontaktu z tymi osobami.
§ 10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
2. Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania o zmianie adresu. Zmiana adresu danej Strony
jest skuteczna od daty doręczenia drugiej Stronie powiadomienia o takiej zmianie i nie wymaga zmiany
Umowy. Brak powiadomienia o zmianie adresu skutkuje uznaniem pisma za doręczone na dotychczasowy
adres
3. Strony ustalają, iż skutek doręczenia będzie miała każda korespondencja nadana na znany, w myśl pkt. 2,
drugiej Stronie adres, jak również nieodebrana z jakiejkolwiek przyczyny np. „adresat odmawia przyjęcia
przesyłki”, „adres nieznany”, czy „adresat wyprowadził się”.
4. Bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA nie jest uprawniony do przeniesienia
jakichkolwiek praw lub obowiązków, w tym wierzytelności, wynikających z niniejszej Umowy na inny
podmiot.
5. Adresy Stron do doręczeń:
WYKONAWCA: ………………………………………………………………………………….
ZAMAWIAJĄCY: ..……………………………………………………………………………….
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
7. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO
8. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
9. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
w języku polskim, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki do umowy:
SWIZ
Oferta
*

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Niepotrzebne skreślić
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