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Załącznik nr 3 – do zapytania ofertowego 17/06/2015 LINKAGE – proponowana umowa 

 
Umowa Nr 

zawarta w dniu  ................................. pomiędzy Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie al. Mickiewicza 
33,  zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają: 
Prof. dr hab. Henryk Okarma  - Dyrektor Instytutu 
a firmą:  ................................................................................................NIP…………………….. , 
zwanym dalej „Wykonawcą”  reprezentowaną przez 
......................................................................................................................................................... 
W trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. Prawo Zamówień Publicznych 

§1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 6 sztuk tabletów (model: ………………) wraz z akcesoriami zgodnych ze 
złożoną ofertą. 

2. Szczegółowy zakres dostawy i opis urządzenia oraz akcesoriów zawarty jest w ofercie do zapytania 
ofertowego (nr 17/06/2015 – LINKAGE), która stanowi integralną część umowy. 

3. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. dostarczenia urządzeń do miejsca uruchomienia w siedzibie Zamawiającego, 
b. dostarczenia dokumentacji technicznej, instrukcji eksploatacji i obsługi w jęz. polskim i/lub 

angielskim, 
c. dostarczenia akcesoriów do siedziby Zamawiającego, 
d. rozszerzenie gwarancji wg specyfikacji określonych w Zapytaniu.  

4. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy cenę: netto (bez VAT) w wysokości ………PLN plus należny 
podatek VAT, brutto (z VAT) w wysokości …………..PLN (słownie: ………złotych …..groszy). 

§2  Termin wykonania 

1. Powierzoną pracę Wykonawca zobowiązuje się wykonać w terminie do 10 dni od dnia podpisania niniejszej 
umowy. 

2. Za termin realizacji zamówienia uważa się dzień, w którym nastąpiło dostarczenie do Wykonawcy 
wszystkich urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. 

§3  Warunki płatności 

1. Wykonawca wystawi fakturę VAT. Faktura wystawiona będzie najwcześniej w dniu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy, której faktura dotyczy, potwierdzonej protokołem odbioru przedmiotu umowy 
podpisanym przez obie Strony.  

2. Należność będzie płatna przelewem na wskazane konto wykonawcy w terminie min. 14 dni od momentu 
otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. 

3. jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym czasie, Wykonawca może naliczyć odsetki za 
zwłokę, natomiast nie może dokonać tego z powodu cesji wierzytelności bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

4. Strony oświadczają, ze są podatnikami VAT uprawnionymi do wystawiania i otrzymywania faktur VAT 
i posiadają numery identyfikacyjne NIP. 
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§4 Warunki gwarancji i serwisu 

1. Wykonawca gwarantuje dostawę urządzenia fabrycznie nowego, zgodnego z ostatnimi rozwiązaniami 
technologicznymi producenta, wraz z nowymi, oryginalnymi elementami wyposażenia, zgodnie ze złożona 
ofertą i normami obowiązującymi w Polsce. 

2. Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z zapisami oferty. 

3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez 
zastrzeżeń. 

4. Gwarancja obejmuje: zadeklarowane parametry techniczne, oryginalne wyposażenie, zastosowanie 
właściwych wolnych od wad materiałów, solidną i zgodną z przeznaczeniem konstrukcję oraz poprawną 
pracę urządzenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji usunąć na własny koszt usterki, wymienić wadliwe 
części. W sytuacji, gdy usterka uniemożliwia korzystanie z przedmiotu zamówienia, w takich przypadkach 
przedłuża się okres gwarancji na cały przedmiot o czas od momentu zgłoszenia usterki do przywrócenia 
pełnej funkcjonalności przedmiotu. 

§5 Kary umowne 

1. Kary umowne z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy: 

a. W razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,5% wartości niedostarczonego urządzenia za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10% 
wartości przedmiotu umowy. 

2. Kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

a. W razie nieterminowej realizacji warunków gwarancyjnych umowy lub innych warunków 
zapisanych w umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy każdorazowo 
kary umownej w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 
10% wartości przedmiotu umowy. Czas trwania przywrócenia do funkcjonalności urządzenia 
wyznacza data pisemnego zgłoszenia i data podpisania protokołu naprawy. 

b. W przypadku, gdy szkoda powstała z tego tytułu opóźnienia w zrealizowaniu zobowiązań 
gwarancyjnych lub innych określonych w umowie, przewyższa ustanowioną karę umowną 
Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 

c. Zamawiający za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zapłaci karę 
w wysokości 10% kwoty brutto. 

3. W przypadku, gdy straty przewyższają wartość kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo 
dochodzenia roszczeń zgodnie z przepisami polskiego prawa. 

§6 Odstąpienie od umowy 

Zamawiający może bez konsekwencji karnych odstąpić od umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
Zamawiający zawiadamia o tym Wykonawcę na piśmie, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. 
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§7 Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Dopuszcza się możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 
w następującym zakresie: 

a. wysokość wynagrodzenia, w przypadku ograniczenia zakresu dostawy objętej niniejszą umową 
w przypadku stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia 

b. jakości lub innych parametrów urządzeń oferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być 
spowodowana: 

 niedostępnością na rynku urządzeń wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania 
produkcji lub wycofaniem z rynku tych urządzeń, 

 pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, 

 pojawieniem się na rynku urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, 

pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej. 

3. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis 
propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na 
wynagrodzenie Wykonawcy. 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają pisemnej formy pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego Sąd Powszechny. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego oraz 
jeden dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający:      Wykonawca: 


