
 
Załącznik nr 5 do SWIZ 

Nr sprawy: DA-272-1/18 

 

UMOWA NR ……… (projekt) 

zawarta w dniu ………………… r., w Krakowie, pomiędzy: 

Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 

Kraków, NIP: 675-000-19-17; REGON: 000326291, reprezentowanym przez 

………………………, zwaną dalej Zamawiającym,  

 

a …………………………………………………………………………………, zwaną w dalej Wykonawcą 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy DA-272-1/18, 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1  

i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.  

Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), dalej zwaną ustawą, została zawarta umowa 

o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa ……………………………………………………… 

(odpowiednio dla danego zadania), zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy z dnia 

…………………… oraz zgodnie ze szczegółową specyfikacją zawartą w zał. nr … do SIWZ. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz 

nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, 

bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż  

w 2017 r., a także spełnia wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w 

opisie przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

Wykonanie umowy nastąpi w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Warunki dostawy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na 

swój koszt i ryzyko na adres Zamawiającego. 

2. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport do bezpośredniego użytkownika, 

koszty załadunku oraz rozładunku, wniesienia do pomieszczeń Zamawiającego  

oraz instalację, pierwsze uruchomienie w miejscu przez niego wskazanym oraz 

przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego, którzy będą obsługiwać urządzenia. 

3. Wykonawca, przy dostawie dołączy do przedmiotu umowy kartę gwarancyjną oraz 

instrukcję obsługi, a także dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich norm 

oraz certyfikatów przez urządzenia. 

4. Ilościowego i technicznego odbioru przedmiotu umowy dokona upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego. 

5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokółem zdawczo-odbiorczym 

(sporządzonym przez Wykonawcę), podpisanym przez przedstawicieli każdej ze stron. 

6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, 

Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. 
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7. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje 

w ciągu 14 dni od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do 

uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż  

w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania wezwania.    

8. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (osoba kontaktowa) gotowość dostarczenia 

sprzętu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę jego 

dostarczenia i montażu.  

 

§ 4 

Wartość umowy 

1. Cena ryczałtowa brutto umowy wynosi: ………………..…. zł (słownie: ……………………………), 

w tym wartość podatku od towarów i usług: …………………….…… zł (słownie: 

………………………….…) według stawki …... %, czyli netto: …………………..……… zł (słownie: 

…...……………………………....), zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 

2. Cena brutto zawiera wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z dostawą przedmiotu 

umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

§ 5 

Termin i warunki płatności 

1. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie stanowiła faktura 

wystawiona na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego bez 

zastrzeżeń. 

2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze w terminie do 

30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego 

Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

4. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby 

trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących 

przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, 

oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi 

trzeciemu wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy Strony ustalają kary umowne: 

1) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie 

od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości 

brutto wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1. 

2) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną  

w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu zamówienia karę w wysokości 1,00% 

wartości brutto wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia karę w wysokości 1,00% 

wartości brutto wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w świadczeniu usługi serwisu gwarancyjnego zamówienia karę  
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w wysokości 1,00% wartości brutto wynagrodzenia umownego określonego w 

§ 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

d) za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia umownego określonego  

w § 6 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości faktycznie poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych. 

3. Zamawiający ma prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, gdy Wykonawca popada w zwłokę  

w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu umownego o więcej niż  

14 dni, 

2. Prawo odstąpienia z przyczyny wskazanej w ust. 1 Zamawiający może realizować  

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli powziął wiadomość o wystąpieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

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

4. Odstąpienie od umowy z przyczyny wymienionej w ust. 3 następuje w ciągu 14 dni od 

dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o zaistnieniu przyczyny uzasadniającej 

odstąpienie. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni  

w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez Wykonawcę podstawowych 

postanowień umowy. 

6. Odstąpienie następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia o przyczynie odstąpienia od 

umowy.  

7. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania kar 

umownych. 

 

§ 8 

Warunki gwarancji i serwisu 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 

................... licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, w miejscu 

lokalizacji przedmiotu zamówienia, następujących usług: 

1) napraw uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i 

materiałowymi przy wykorzystaniu nowych nie regenerowanych, nie używanych 

części i podzespołów; 

2) testowania poprawności działania sprzętu po wykonaniu jego naprawy; 

3) telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących sprzętu, 

zwanych dalej „usługami serwisu gwarancyjnego”. 

3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego zgodnie z 

załącznikiem nr 11 lub 12 do SIWZ (w zależności od zadania). 

4. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania sprzętu. Jednakże w 

przypadku konieczności wykonania naprawy w serwisie Wykonawcy, Wykonawca 
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zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu 

naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy. Ze względu na 

obowiązujące przepisy związane z ochroną danych osobowych, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do wymontowania i zatrzymania dysku twardego lub innych 

nośników danych w przypadku konieczności wykonania naprawy w zewnętrznym 

serwisie Wykonawcy. 

5. Zakres usług serwisu gwarancyjnego obejmuje również dojazd i pracę osób 

wykonujących czynności serwisowe w imieniu Wykonawcy. 

6. W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, będzie on 

wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad. Uszkodzony nośnik danych nie 

podlega zwrotowi Wykonawcy. 

7. Każda osoba wykonująca w imieniu Wykonawcy usługi serwisu gwarancyjnego będzie 

posiadała dokument tożsamości i pisemne upoważnienie  wystawione przez 

Wykonawcę oraz będzie zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych 

Zamawiającego dotyczących ruchu osobowego i materiałowego. 

8. Wykonawca będzie wykonywał usługi serwisu gwarancyjnego przy wykorzystaniu 

własnych materiałów, sprzętu i narzędzi. 

9. Z zastrzeżeniem ust. 6, części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach 

usług serwisu gwarancyjnego stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się 

do ich bezpośredniego odbioru od Zamawiającego i utylizacji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

10. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia karty gwarancyjnej (jeśli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz 

z jej tłumaczeniem na język polski. 

11. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek objętych gwarancją  

w wyznaczonym terminie lub sprzecznie z warunkami gwarancji, Zamawiający może 

usunąć je na koszt Wykonawcy we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie 

trzeciej, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji, chyba że działanie 

Zamawiającego lub osoby trzeciej spowoduje uszkodzenie naprawianego sprzętu.  

W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia Zamawiający zobowiązany jest, 

w formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian, 

wymiany na nowe urządzenie itp.), w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest 

wypłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez 

Zamawiającego kosztu wykonania tych prac. 

12. W razie trzykrotnej naprawy w okresie gwarancji tego samego urządzenia, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy wymiany urządzenia na nowe, wolne od 

wad. W takim przypadku koszty wymiany urządzenia obciążają Wykonawcę. Termin 

na wymianę wynosi maksymalnie 10 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia żądania 

przez Zamawiającego. W razie wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, termin 

gwarancji biegnie na nowo. 

13. Zamawiający może dokonać rozbudowy sprzętu bez utraty uprawnień wynikających  

z gwarancji. 

14. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych 

przez producentów sprzętu. Warunki gwarancji mają pierwszeństwo przed warunkami 

gwarancji udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki 

gwarancji przyznają Zamawiającemu silniejszą ochronę. 
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§ 9 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku: 

1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. 

wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować 

podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych 

wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;   

2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i 

usług na asortyment stanowiący przedmiot umowy. 

2. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności za zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień 

zawartych w art. 144 ustawy. 

3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 1. 

4. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa niniejsza została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

Integralną część umowy stanowią: 

1) Załącznik Nr 1: Oferta Wykonawcy; 

2) Załącznik Nr 2: Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 10 lub 11 do SIWZ  

(w zależności od zadania). 

 

Zamawiający       Wykonawca 


