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Załącznik Nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA  
 

zawarta w Warszawie w dniu …............ roku pomiędzy: 

Polską Akademią Nauk – Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie 02-973 Warszawa, ul. Prawdziwka 2 reprezentowanym przez: 

 

1. prof. dr hab. Jerzego Puchalskiego - dyrektora 

2. inż. Zdzisława Bujalskiego – z-ca dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

.......................................................................................................................................zwanym 

dalej „Wykonawcą” z siedzibą w ......................................................................... 

Nr regon .............................. ,  Nr NIP .................................. , działającym na podstawie wpisu 

do rejestru / ewidencji ..................................................................................................................  

reprezentowanym przez:  

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

 

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

po dokonaniu wyboru Wykonawcy na podstawie ustawy z dn. 29.01.2004r Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu 

nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego instalacja i uruchomienie oraz 

przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia pod nazwą 

………………………….., typ ................................................. producent 

...................................,  zwanego dalej aparaturą, której parametry oraz konfigurację,  określa 

Załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 2 

 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego aparatury 

określonej w § 1 w terminie do ……….... dni od daty zawarcia umowy.  

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) dostarczenia i uruchomienia aparatury w siedzibie Zamawiającego w obecności 

przedstawicieli Zamawiającego,  

b) przeszkolenia …… pracowników zamawiającego w zakresie działania aparatury, 

c) przekazania instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim. 

2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru aparatury jej wadliwości, Wykonawca  

zobowiązany jest do wymiany aparatury na wolną od wad.  
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§ 4 

 

Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania 

dodatkowego terminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:  

a) Wykonawca dostarczył aparaturę niezgodnie z zapisami załącznika nr 1 do umowy,  

b) Wykonawca przekroczył termin dostawy, o którym mowa w §2, a opóźnienie przekroczy 

14 dni,  

c) Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z zapisami umowy,  

d) Wykonawca wykonuje zamówienie niezgodnie z zaleceniami przedstawicieli 

Zamawiającego w ramach niniejszej umowy.  

 

§ 5 

 

Zamawiający zobowiązuje się do:  

a) odbioru aparatury stanowiącej przedmiot umowy, 

b) zapłaty ceny umownej.  

 

§ 6 

 

1. Strony ustalają łączną cenę za realizację przedmiotu umowy na łączną kwotę brutto 

............................................ zł. (słownie: ............................................................................... 

..........................................................................................), w tym podatek VAT  w 

wysokości  ..........................zł.  

2. Należność za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1,  

Zamawiający ureguluje w terminie 30 dni licząc od daty złożenia faktury VAT  

w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania 

umowy przez Wykonawcę bez wad i w terminie, na konto Wykonawcy w Banku: 

      ……………………………………………… 

      Nr konta: …………………………………… 

3. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania konta bankowego Zamawiającego.  

4. Fakturę należy wystawić na adres: 

………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca wraz z aparaturą przekaże Zamawiającemu gwarancję na piśmie określające 

warunki na których gwarancje zostały udzielone.   Naprawy gwarancyjne będą odbywały 

się w siedzibie Zamawiającego. Koszt ewentualnego transportu sprzętu do punktu 

serwisowego pokrywa w okresie gwarancji Wykonawca. 

 

2. Okres gwarancji na aparaturę wynosi …………………….., 

3. Gwarancja (obligatoryjnie na druku producenta oferowanej aparatury), bądź inne 

dokumenty przedstawione przez Wykonawcę nie mogą zawierać następujących 

warunków: 

a) ograniczać okresu gwarancji poprzez uwzględnienie naturalnego zużycia elementów 

wchodzących w skład aparatury pomiarowej, 
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b)  obowiązku dokonywania przez Zamawiającego przeglądów okresowych, szkoleń 

pracowników Zamawiającego, itp., 

c) postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego lub powodujących jego obciążenie 

dodatkowymi kosztami związanymi z dostawą aparatury objętej niniejszym 

zamówieniem, a także zawierać dodatkowych warunków współpracy z Wykonawcą, 

d) dotyczących innych płatnych działań nie ujętych w umowie, 

e) konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy na zmianę miejsca lokalizacji aparatury, 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne konsultacje w sprawie eksploatacji 

przedmiotu zamówienia za pomocą internetu lub telefonicznie przez okres, co najmniej 12 

miesięcy od momentu dostarczenia aparatury Zamawiającemu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić i przetestować dostarczoną aparaturę  

w siedzibie Zamawiającego oraz przeprowadzić jej uruchomienie wraz z przeszkoleniem 

pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania aparatury, 

6. Zgłoszenie awarii aparatury pomiarowej dokonane faksem lub pocztą elektroniczną 

uważać się będzie za doręczone. Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie zawierać 

wstępny opis  uszkodzenia. Łączny czas reakcji i naprawy nie może przekroczyć 14 

dni kalendarzowych od przesłania przez Zamawiającego zgłoszenia o awarii aparatury. 

7. Okres naprawy dłuższy niż 14 dni będzie powodował odpowiednie do długości naprawy  

przedłużenie  okresu gwarancyjnego.   

8. W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym nastąpi trzykrotna naprawa tej samej części 

aparatu bądź komputera lub jedna istotna naprawa (rozumiana jako naprawa  

o wartości nie  mniejszej niż 30% kosztu zakupu sprzętu), Wykonawca niezwłocznie tj.  

w terminie nie dłuższym niż 30 dni, liczonych od dnia zgłoszenia awarii, dokona jego 

wymiany na sprzęt nowy, wolny od wad o parametrach technicznych i jakościowych nie 

gorszych niż aparatura wymieniana. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, okres 

gwarancji rozpoczyna  bieg od daty wymiany.  

9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić okresowe przeglądy gwarancyjne poszczególnych 

elementów aparatury przewidziane w warunkach gwarancji danego producenta 

10. Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków 

prawnych przysługujących mu z tytułu rękojmi.  

 

§ 8 

 

1. W przypadku nie dostarczenia aparatury, w terminie  o którym mowa w §2 niniejszej 

umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% kwoty brutto 

wskazanej w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, o czym mowa w §4, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 20% kwoty brutto wskazanej w §6 ust. 1.  

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych, o których mowa wyżej przy 

zapłacie za dostawę aparatury.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.  

 

§ 9 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia, dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.  
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2. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji wierzytelności lub przenoszenia w 

jakikolwiek inny sposób swoich praw i zobowiązań przysługujących mu względem 

Zamawiającego z tytułu niniejszej Umowy. 

 

§ 10 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień Umowy w 

następujących przypadkach: 

a. w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający może dokonać modyfikacji terminów realizacji 

umowy; 

b. w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku 

akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia 

Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego 

Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy 

może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania 

zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz 

wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, podatek 

akcyzowy, cło; 

c. w przypadku, gdy produkt stanowiący przedmiot umowy został wycofany z rynku, lub 

zaprzestano jego produkcji, a zaproponowany przez Wykonawcę w jego miejsce produkt 

posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności niż produkt będący przedmiotem 

umowy, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności wymaganych w SIWZ, oraz w 

zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana produktu stanowiącego przedmiot umowy 

będzie dopuszczalna. Warunki dostaw, świadczenia usług w tym gwarancyjnych pozostają 

bez zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Art. Wynagrodzenie Wykonawcy z tej 

przyczyny nie może zostać zwiększone; 

d. w przypadku, gdyby na rynku pojawił się nowy model produktu stanowiącego przedmiot 

umowy  i nowy model będzie posiadać nie gorsze cechy, parametry, funkcjonalności niż 

produkt będący przedmiotem umowy, w zakresie parametrów cech, funkcjonalności 

wymaganych w SIWZ, oraz w zakresie pozostałych parametrów, taka zmiana produktu 

stanowiącego przedmiot umowy będzie dopuszczalna. Warunki dostaw, świadczenia usług 

w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Art. 

Wynagrodzenie Wykonawcy z tej przyczyny nie może zostać zwiększone; 

 

§ 11  

 

1. Tytułem zabezpieczenia wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z 

Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania 

(„Zabezpieczenie Należytego Wykonania”) na kwotę równą 10% (dziesięć procent) 

Wynagrodzenia brutto oraz będzie je utrzymywał przez okres wykonania Umowy na 

zasadach określonych w Umowie. 

2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania będzie utworzone w ten sposób, że w dniu 

zawarcia Umowy Wykonawca zapewni sto procent (100 %) kwoty Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania.  

3. W razie wyboru przez Wykonawcę gwarancji lub poręczenia jako formy Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania, poręczenie lub gwarancja powinny być poddane prawu polskiemu 

i wystawione przez podmiot uprawniony do działania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poręczenie i gwarancja powinny być nieodwołalne, 
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bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie. Spory wynikające z gwarancji lub 

poręczenia będą podlegały rozstrzygnięciu przez polskie sądy powszechne. Projekt 

poręczenia lub gwarancji będzie wymagał zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Należytego Wykonania w terminie 30 

(trzydziestu) dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy, za który uważa się podpisanie 

przez Strony Protokołu Odbioru aparatury. 

5. W związku z art. 151 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na 3 dni przed terminem 

zwrotu Zabezpieczenia Należytego Wykonania zgodnie z Art. 11.4 Umowy, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

(„Zabezpieczenie Dodatkowe”), które wejdzie w życie w dniu wygaśnięcia Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania i zachowa ważność aż do upływu piętnastego dnia licząc od 

ostatniego dnia Okresu Gwarancji. Kwota Zabezpieczenia Dodatkowego będzie równa 

wysokości trzydzieści procent (30 %) kwoty Zabezpieczenia Należytego Wykonania. W 

razie nieprzedłożenia Zabezpieczenia Dodatkowego przez Wykonawcę we właściwym 

terminie, Zamawiający będzie uprawniony do wypłaty środków z Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania w kwocie równej wysokości Zabezpieczenia Dodatkowego i 

zachowania ich w charakterze depozytu pieniężnego. 

6. Zabezpieczenie Dodatkowe zostanie zwrócone przez Zamawiającego po upływie terminu 

jego ważności określonego w Art. 11.5 powyżej. 

7. Z zastrzeżeniem innych uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy lub przepisów 

prawa w związku z naruszeniem zobowiązań przez Wykonawcę, jeśli Wykonawca nie 

wykona należycie któregokolwiek ze swych zobowiązań wynikających z Umowy, 

Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

w celu kompensacji pełnej wysokości kosztów lub szkody poniesionej z powodu takiego 

nienależytego wykonania. W szczególności Zamawiający może pobrać z kwoty 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania sumę równą wartości należnych kar umownych, 

jeśli Wykonawca nie dokona ich zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego właściwym 

terminie. 

8. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy 

wysokość Zabezpieczenia Należytego Wykonania, Zamawiający ma prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

9. Jeżeli Zamawiający skorzysta z Zabezpieczenia Należytego Wykonania zgodnie z 

powyższymi postanowieniami, Wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia do 

pełnej wymaganej wysokości w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania wezwania 

od Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113,  

poz. 759 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 13 

 

1. Strony ustalają, że z ramienia Zamawiającego koordynatorem spraw związanych z 

realizacją umowy będzie .............................................  tel. ..............................,  

a ze strony Wykonawcy ......................................................................................  

2. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować na piśmie o każdorazowej zmianie 

podanych powyżej danych kontaktowych. Zmiana danych kontaktowych nie będzie 

powodowała konieczności zmiany Umowy. 
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§ 14 

 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

§ 15 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

 

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

(Zamawiający)                                         (Wykonawca) 


