
 

 
 

 

RAMOWA UMOWA DOSTAWY NR _____________ 

 

Zawarta w dniu _____________, pomiędzy: 
 
Firma: _____________ z siedzibą w  _____________, KRS _____________, REGON: _____________ NIP _____________zwaną 

dalej Dostawcą, reprezentowanym przez:  

_____________- _____________ 

 

a 

 

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

NIP: 7282789248, KRS:0000657123, zwanym dalej Odbiorcą, reprezentowanym przez : 

1. Marcina Szumowskiego – Prezesa Zarządu, 

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest __________________________ wskazane w Załączniku nr 1 do zapytania 

ofertowego nr _____________ zgodnie z ofertą Dostawcy z dnia _____________ r. złożoną w odpowiedzi 

na w/w zapytanie  ofertowe.  

2. W zakresie wymiarów, wagi oraz innych parametrów, przyjmuje się tolerancję stosowaną powszechnie w danej 

branży. 

3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zamiany zamówionych produktów na ulepszone wersje, jeśli takie pojawią  

się na rynku, a zmiana nie spowoduje wzrostu ceny. 

4. Obowiązki Odbiorcy w zakresie składania zamówień będzie pełnić:  

Anita Troć a.troc@oncoarendi.com, (22) 55 26 724 

 

§ 2 

1. Za dostarczony towar, zgodnie z Umową Nr _____________ Odbiorca płacił będzie Dostawcy cenę w wysokości 

wynikającej z oferty określonej w § 1 ust. 1. Wyżej wymieniona cena obejmuje koszt wytworzenia produktu, jego 

opakowania i dostarczenia do miejsca dostawy, koszt ubezpieczenia towaru do czasu wydania  

go Odbiorcy.  

2. Cena za dostarczone pozycje rozliczana będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Dostawcę. Cena 

płatna będzie w terminie do ______ dni od daty prawidłowo dostarczonej faktury na następujący rachunek 

bankowy Dostawcy: ____________ prowadzony przez: ____________ bądź inny jego rachunek wskazany na 

fakturze. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty Dostawcy odsetek w wysokości 

ustawowej. 

4. Jeśli Odbiorca pozostaje w opóźnieniu z płatnościami za jakikolwiek dostarczony towar, Dostawca zastrzega sobie 

prawo do wstrzymania wszelkich dostaw. 

5. Dostawca będzie zobowiązany do umieszczania na każdej fakturze VAT numeru Zamówienia Odbiorcy. Podstawą 

do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokół odbioru towaru / dokument odbioru. 

6. W przypadku przekroczenia zaoferowanego czasu realizacji zamówienia o co najmniej ______  dni, Dostawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% ceny ofertowej netto zamówienia pozostającego w zwłoce,  



 

 
 

a następnie kolejne 1,5% ceny ofertowej netto 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.  

7. Odbiorcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych jednak nie przekraczającego wysokości wartości zamówienia. 

8. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych przez Zamawiającego z przysługującego Dostawcy 

wynagrodzenia w ramach Umowy, tj. w ramach danego, poprzednich lub następnych zamówień. 

  

§ 3 

1. Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówień, określających ilość poszczególnych pozycji. Zamówienia 

składane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ____________  tel. ____________. 

2. O zmianie swoich danych teleadresowych Dostawca poinformuje Odbiorcę formą elektroniczną. Taka zmiana nie 

będzie stanowić zmiany umowy. 

3. Dostawca będzie potwierdzał przyjęcie Zamówienia w terminie do ______  dni roboczych od otrzymania w formie 

e-mail. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w terminie ww. terminie oznacza przyjęcie Zamówienia. 

4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy zamówiony towar określony w Załączniku nr 1, zgodnie  

z zadeklarowanymi w niej terminami tj. do ______ dni od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.  

5. Dostawca będzie dostarczał zamawiane pozycje do wskazanego przez Odbiorcę miejsca, zwanego dalej Miejscem 

dostawy, własnym transportem, na własną odpowiedzialność i na własny koszt.  

         Za miejsce dostawy przyjmuje się poniższy adres: OncoArendi Therapeutics SA, ____________ 

6. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego ______ Odbiorca  zastrzega sobie również możliwość składania zamówień 

tylko na poszczególne pozycje z wymienionych w tabeli oraz, że zamawiane ilości mogą ulec zmianie w wyniku 

realizacji projektu. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

7. Odbiorca dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. 

Inicjatorem tej zmiany może być Odbiorca lub Dostawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 

14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie wpłynie na termin  

wykonania prac i spowoduje zmianę wynagrodzenia Dostawcy brutto. Kwota netto wynagrodzenia pozostanie bez 

zmian. 

8. Dostawca zobowiązany jest zapewnić takie warunki przechowywania i transportu od momentu jego wytworzenia 

do momentu jego dostawy Odbiorcy, które będą gwarantowały zachowanie wysokiej jakości zamawianych pozycji. 

 

§  4 

1. Odbiorca zapewnia w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do dokonania odbioru dostawy.  

Przyjmuje się, że osoba przebywająca w miejscu i terminie dostawy jest osobą upoważnioną do dokonania odbioru. 

2. Za moment dostawy przyjmuje się przekazanie towaru Odbiorcy, przedstawicielowi Odbiorcy lub osobie 

upoważnionej przez Odbiorcę – potwierdzone podpisem na dokumencie W-Z dostarczanym wraz z towarem  bądź 

moment uzasadnionej odmowy przyjęcia towaru. 

3. Z momentem dostawy odpowiedzialność za produkt, jego zabezpieczenie i przechowywanie przechodzi  

na Odbiorcę. 

 



 

 
 

§ 5 

Dostawca zobowiązany jest powiadomić Odbiorcę niezwłocznie o każdym prawdopodobieństwie opóźnienia  

w dostawie zamawianych pozycji. 

 

§  6 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niedopełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzeń niemożliwych  

do przewidzenia i pozostających poza ich kontrolą, zwane dalej: siłą wyższą. 

2. Terminy określone w niniejszej umowie ulegają odpowiednio przedłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej. 

3. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności: wyjątkowe zdarzenia naturalne (np. powodzie, pożary, trzęsienia 

ziemi), działania zbrojne, epidemie, zamieszki, strajki, nowe akty prawne. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania drugiej strony 

oraz do pisemnego potwierdzenia wystąpienia siły wyższej, wraz z jej opisem oraz konsekwencjami dla realizacji 

zobowiązań, w terminie 7 dni od momentu wystąpienia zdarzenia. 

5. Przepisy powyższe nie dotyczą zobowiązań płatniczych Zamawiającego. Brak środków finansowych nie będzie 

uznawane za siłę wyższą. 

 

§ 7 

1. Dostawca gwarantuje, że zamawiane pozycje będą dobrej jakości, wolne od wad, zgodne z obowiązującymi  

         przepisami prawa, z umową, Zamówieniem i przeznaczeniem. 

2. Odbiorca zobowiązany jest odebrać dostarczony przez Dostawcę towar zgodnie z umową i złożonym przez 

Odbiorcę Zamówieniem.  

3. W chwili odbioru towaru Odbiorca zobowiązany jest sprawdzić, czy zgadza się ilość, zgodność i jakość zewnętrzna 

wynikająca z Zamówienia z rzeczywiście dostarczonymi. W przypadku niezgodności należy je wpisać  

na dokumencie przewozowym i zgłosić mailem lub faxem do Dostawcy, pod rygorem uznania przyjęcia towaru bez 

zastrzeżeń, chyba że wady zostaną dostrzeżone w terminie późniejszym.  

4. W przypadku gdyby wada towaru została zauważona w po dokonanym odbiorze Odbiorca może zgłosić Dostawcy 

reklamację. 

5. Reklamacje Odbiorcy będą załatwiane przez Dostawcę poprzez rozpatrzenie słuszności reklamacji a następnie, 

gdy reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, dostarczenie przedmiotu dostawy wolnego od wad, zgodnie  

z czasami dostawy podanymi w ofercie Dostawcy dla poszczególnych pozycji licząc od daty otrzymania zgłoszenia 

o wadzie. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy wolnego od wad nastąpi na odpowiedzialność, koszt i ryzyko 

Dostawcy.  

6. W przypadku niedostarczenia towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego w terminach określonych w pkt 5  

Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne zgodnie z par. 2 ust. 6, ust. 7 i  ust. 8. 

 

§ 8 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umów, 

wyrażonej w komparycji.  

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z 1-miesięcznym wypowiedzeniem.  

 

 

§  9 



 

 
 

Wszelkie informacje związane ze współpracą między stronami, w szczególności dotyczące procesu negocjacji, 

komunikacji między stronami, szczegółów zawartych porozumień, ilości składanych zamówień, zakresu składanych 

zamówień, itp. stanowią tajemnicę handlową z wyjątkiem informacji wymaganych zasadą konkurencyjności  

w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Stronom przysługuje jednak prawo do informowania osób trzecich  

o fakcie zawarcia umowy. 
 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy, w tym załączników do umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej. 

2. Ilekroć mowa w niniejszej umowie o czynności w formie pisemnej lub formie elektronicznej przyjmuje się, że forma 

ta została zastrzeżona pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, których nie uda się stronom 

rozwiązać w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Odbiorcy. 

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

 

W imieniu Odbiorcy        W imieniu Dostawcy 

 


