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UMOWA NR: EH/BA/69/        /2017 

Zawarta w dniu ........................r. pomiędzy:  

Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 

90-505 Łódź, NIP: 724 000 02 10, REGON: 000047504, KRS: 0000060963, 

zwanym dalej Zamawiającym,  

reprezentowanym przez:  

Dyrektor – dr inż. hab. Marcin Struszczyk, prof. ITB „MORATEX” 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych. Gł. Księgowa – mgr Cecylię Kazanek. 

a 

………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 

.................................................................................................................................................... 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi łączenia nośnika włókienniczego (tkaniny, 

dzianiny poliestrowe) i niewłókienniczego (pianka polietylenowa, poliuretanowa)  

z roztworem na bazie akrylu lub wodorozcieńczalnych poliuretanów (lepkość w zakresie 

od 1x102 Pa
.
s do 7x104 Pa

.
s) przy użyciu metody laminowania i /lub powlekania przy 

pomocy noża lub wałka. 

2. Zamawiający przewiduje, że ilość prób laminowania/powlekania nie przekroczy 90. 

Optymalna długość próby 10 mb. 

3. Umowa zawierana jest na czas określony – do 28 lutego 2018 r. lub do dnia podpisania 

protokołu końcowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Strony ustalają, że koszt wykonania (zgodnie z par. 1) i dostarczenia Zamawiającemu 1 

 szt. próby wynosi: 

a) netto ……………. zł, (słownie: …………….) 

b) brutto ……………. zł, (słownie: …………….) 
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2. Wykonawca zobowiązuje się, iż przedstawiona w ofercie cena nie zmieni się w całym 

okresie obowiązywania umowy.  

§ 3 

1. Termin wykonania i dostarczenia do Zamawiającego 1 próby wynosi 5 dni roboczych od 

daty dostarczenia surowców do Wykonawcy. 

2. Za termin realizacji uznaje się datę przekazania prób do ITB „MORATEX” i podpisanie 

protokołu odbioru częściowego bez zastrzeżeń. 

3. Protokół stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Faktura wystawiona będzie na poniższy adres: 

 Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” 

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź 

 NIP 724 000 02 10 

2. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy w 

terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, z zastrzeżeniem § 5 ust 4 umowy. 

3. Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru i podpisaniu - bez zastrzeżeń - przez 

obie strony protokołu odbioru częściowego przedmiotu zamówienia. 

§ 5 

1. Strony umowy postanawiają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków określonych w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne. 

2. Kary umowne naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach: 

 0,2 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia w realizacji usługi w 

stosunku do terminu określonego w § 3. 

 1000 zł w sytuacjach, kiedy umowa nie będzie przez strony kontynuowana tj.: 

a)  odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

b)  nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. 
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia wyrównania poniesionych  

i udokumentowanych strat na zasadach ogólnych o ile przekroczą one wysokość kar 

umownych i z tego tytułu Zamawiający będzie żądał naprawienia szkody wynikłej  

w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.  

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych przy zapłacie faktur wystawianych 

przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

5. Kwota, o której mowa w ust. 4 wynikać będzie z naliczonych na podstawie ust. 2 kar 

umownych i wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej. 

§ 6 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

§ 7 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w 

związku z wykonaniem niniejszej umowy i nieudostępnienia ich innym podmiotom , także 

w wypadku jej zakończenia, rozwiązania, odstąpienia od umowy lub innej przyczyny 

powodującej wygaśnięcie umowy. 

2. Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania przekraczającego wysokość kary 

umownej określonej w par. 5. 

§ 8 

Wykonawca oświadcza, że pełne prawa majątkowe do wyników usługi objętej niniejszą 

umową przysługują Zamawiającemu. 

§ 9 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego: ................................., tel.: ........................................ 

b) ze strony Wykonawcy: ................................., tel.: ........................................ 
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§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, będą rozstrzygane 

na drodze sądowej przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 12 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

§ 13 

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji 

dotyczących umowy i związanych z jej wykonywaniem.  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                               WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy 
EH/BA/69/        /2017 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO 
. 
 
 

 
1. Niniejszym potwierdza się, że w dniu.................. w 

………………………………………………….., dokonano odbioru…..…szt. prób 
 
2. Próby są/nie są* zgodne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego  
 
3. Wraz z próbami dostarczono następujące dokumenty: 
 

a. ......................................................................................................................................... 

b. ......................................................................................................................................... 

c. ......................................................................................................................................... 

 
4. Uwagi:.................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:  
Imię i nazwisko: ............................................................................... podpis:..................................
       
 

 
WYKONAWCA: 
Imię i nazwisko: ............................................................................... podpis:.................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do umowy 
EH/BA/69/        /2017 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 
. 
 
 

 
1. Próby dostarczone w dniu.................. w………………………...potwierdzone protokołem 

częściowym z dnia………….., stanowią optymalny układ materiałowy. 
 
2. Niniejszy protokół potwierdza zakończenie realizacji prac Wykonawcy. 
 
3. Uwagi:.................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:  
Imię i nazwisko: ............................................................................... podpis:..................................
       
 

 
WYKONAWCA: 
Imię i nazwisko: ............................................................................... podpis:.................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


