
 

 

                                                    
                                    

 

UMOWA Nr       /     – IBD 

 

W dniu  _____________________w Warszawie pomiędzy: 

 

OncoArendi Therapeutics SA z siedzibą w Warszawie 02-089,  ul. Żwirki i Wigury 101, REGON: 101380757, 

NIP: 7282789248, KRS0000657123, kapitał zakładowy: 116.700 (w całości opłacony), reprezentowanym 

przez:  

Sławomira Broniarka – Członka Zarządu, 

Stanisława Pikula – Członka Zarządu, 

zwanym dalej KUPUJĄCYM 

a 

Firmą ___________ z siedzibą w ___________   __-___, ul. ________________, REGON _____________ 

NIP ____________, reprezentowaną przez: _______________________ 

zwaną dalej SPRZEDAWCĄ 

 

w związku z realizacją projektu: 

- IBD: „BADANIA PRZEDKLINICZNE I KLINICZNE KANDYDATA NA INNOWACYJNY LEK W TERAPII ASTMY I 

NIESWOISTYCH CHORÓB ZAPALNYCH JELIT” (POIR.01.01.01 00-0168/15) 

współfinansowanego ze środków krajowych oraz ze środków UE następuje zawarcie umowy, której 

przedmiotem jest  ______________________ zgodnie z ofertą Sprzedawcy z dnia   D/M/R  złożoną do 

zapytania ofertowego nr      /         – IBD (Załącznik nr 1) 

 

§ 1 

1. Kupujący zamawia, a Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność: 

____________________ oraz dostarczyć je pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący 

zobowiązuje się zapłacić umowną cenę. 

2. Za miejsce dostawy uważa się: OncoArendi Therapeutics SA – laboratorium chemiczne  

ul. Żwirki i Wigury 101, pok. 1.43, 02-089 Warszawa. 

3. W przypadku nie zrealizowania umowy w wyznaczonym terminie, Kupujący może odstąpić  

od zamówienia a Sprzedawca nie będzie rościł z tego tytułu żadnych praw od Kupującego. 

 

§ 2 

1. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy zamówienia. 



 

 

                                                    
                                    

 

2. Sprzedawca dostarcza urządzenie/towar Kupującemu na swój koszt i ryzyko. 

3. Sprzedawca, co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem dostawy zawiadamia Kupującego  

o dostawie w formie telefonicznej lub mailowej. 

4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zamówiony towar określony w Załączniku nr 1, 

zgodnie z zadeklarowanym w nim terminie tj. do _________dni od daty potwierdzenia otrzymania 

zamówienia. Zamówienie składa się w formie pisemnej na adres wskazany w komparycji Umowy lub 

elektronicznej na adres: ______________ . Sprzedawca jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania 

zamówienia w terminie dwóch dni roboczych od dnia jego otrzymania. Brak potwierdzenia w ciągu 

dwóch dni roboczych jest równoznaczny z potwierdzeniem. 

5. W przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia (zdefiniowanego w pkt 4)  

o co najmniej 15 dni, Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 1,5% ceny ofertowej 

netto zamówienia pozostającego w zwłoce, a następnie kolejne 2% ceny ofertowej netto zamówienia 

pozostającego w zwłoce za każde kolejne 15 dni opóźnienia. Zamawiający będzie miał też uprawnienie 

do odstąpienia od umowy w przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co 

najmniej 60 dni. Prawo odstąpienia Kupujący może wykonać do dnia 31 grudnia 2018 r. 

6. Po odbiorze zamówienia Kupujący potwierdzi w formie pisemnej odbiór towaru. 

7. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

8. Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

9. Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych przez Kupującego z przysługującego 

Sprzedawcy wynagrodzenia w ramach Umowy 

10. Osobą odpowiedzialną za odbiór dostawy po stronie Kupującego jest ________________  

e-mail: _______________________.  

 

§ 3 

1. Za zrealizowane zamówienie, zgodnie z przyjętą ofertą Kupujący zapłaci łącznie kwotę netto:  

_______ (słownie zł)  + należny podatek VAT. 

2. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktury, 

wystawionej przez Wykonawcę, nie później niż 14 dni po dostarczeniu towaru. 

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez obie 

zainteresowane strony. 

4. Kupujący zapłaci cenę przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: ______________________ w 

terminie __ dni od dnia wystawienia faktury VAT, na podstawie prawidłowo dostarczonej faktury. Za 



 

 

                                                    
                                    

 

dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu 

rachunek Kupującego. 

5. W przypadku zwłoki w płatności Kupujący zapłaci odsetki w ustawowej wysokości za każdy dzień 

opóźnienia. 

6. Podstawą do zapłaty za zamówienie będzie podpisany, bez zastrzeżeń, przez obie strony protokół 

odbioru sprzętu stanowiący załącznik do niniejszej umowy.  

7. Cena podana obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

§ 4 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 5 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na siedzibę 

Kupującego. 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 KUPUJĄCY         SPRZEDAWCA 

 

 

  

 

 

 


