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U M O W A  
 

Zawarta w dniu.................w Warszawie pomiędzy: 

Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 

02-486 Warszawa,  wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

Warszawa XIII Wydział gospodarczy pod numerem KRS 0000024396, NIP 525-000-88-15, 

zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

1.. … dr inż. Jacka Frontczaka -  Zastępcę Dyrektora PIAP ds. Handlowych i Administracyjnych 

… 

 

a 

 

[nazwa, adres, numer KRS, NIP, tak jak w wyżej w odniesieniu do PIAP]   

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

 

zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez: 

1. ................................................................................................................................................... 

 

na dostawę do Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP ……… 

 

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia zgodnie z przepisami wewnętrznymi 

Przemysłowego Instytutu Automatyki  i Pomiarów. Zakup współfinansowany z …… 

 

§1 

Wykonawca przyjmuje od Zamawiającego zamówienie na dostawę …………. w zakresie 

określonym w swojej ofercie z dnia …………… oraz oświadcza, że spełniają one wszystkie 

wymagania określone w zapytaniu ofertowym zamawiającego. Przedmiot dostawy będzie 

nowy, nieużywany i będzie pochodził z bieżącej produkcji. 

 

 §2 

Wykonawca na własny koszt i na własne ryzyko sprowadzi przedmiot dostawy od 

producenta, opłaci cło, podatki, transport, ubezpieczenie i wszelkie inne koszty związane z 

dostawą. 

 

 §3 

Wykonawca zrealizuje dostawę zgodnie ze swoją ofertą z dnia…………, obejmującą  

 

 §4 

Termin dostawy strony ustalają do dnia ……… 

Miejsce dostawy: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,  

al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa. 
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Przez wykonanie dostawy rozumie się przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia 

wraz z towarzyszącą dokumentacją oraz podpisanie protokołu odbioru. 

 

 §5 

1. Za wykonaną dostawę Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę  

........zł. (słownie......zł.)  

Powyższe kwoty zawierają podatek VAT 

2. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu 

odbioru  

3. Zamawiający dokona przelewu na rachunek Wykonawcy w ciągu 14 dni od otrzymania 

faktury VAT. Zamawiający oświadcza, że posiada środki na zapłatę za dostawę objętą 

niniejszą umową. 

 

 

 § 6 

Strony ustalają swoich przedstawicieli do kontaktów roboczych: 

Zamawiający: ............. 

Wykonawca : ............................................. 

 

 § 7 

Oferta Wykonawcy z dnia ………stanowi załącznik do umowy i jest integralną częścią.  

W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami oferty i niniejszej umowy, moc wiążącą mają 

postanowienia umowy. 

 

 §8 

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

 

 § 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 
Załączniki: 

1. Oferta z dnia …….. 

Przedstawiciele stron 

 

Zamawiający:                                                                                              Wykonawca: 

 

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

 

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

Warszawa dnia................................... 


