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 UMOWY …../02/2018 

zawarta w dniu …………… w Gdyni, 

pomiędzy: 

Zakładem Badawczo-Wdrożeniowym Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp. z o.o.  

Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia 

wpisaną do KRS pod numerem  000000098932. 

NIP: 586-10-11-240 REGON: 191818465 

reprezentowaną przez: 

mgr Dorotę Lieder – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

 

................................................................................................................................................................., 

z siedzibą w ..................................................., przy ulicy ........................................................................., 

posiadającym REGON: …………..……….. oraz NIP  …………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............................................... .......... Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ...................................., 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą ”, reprezentowaną przez: 

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

2 ............................... 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: dostawa i serwisowanie sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do 
projektu nr 877/17 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 
1.1.1.  przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wraz z montażem/instalacją i instruktażem 
w zakresie obsługi sprzętu. (jeżeli dotyczy) 
2. Przedmiot umowy jest zgodny z ofertą z dnia …………….., na którą składają się Formularz cenowy ( 

Załącznik nr 2 do umowy ) oraz minimalne wymagane parametry techniczne ( Załącznik nr 1 do 

umowy). 

§ 2. 

Wynagrodzenie 

1. Cenę za przedmiot umowy strony ustalają na …………… zł netto (słownie:………………………………..), plus 

podatek VAT w kwocie …………. zł. Razem wartość brutto umowy wynosi …………………. zł 

(słownie:………………………………………………………. ) 

2. Cena pokrywa wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, a w 

szczególności: 

a) wartość brutto sprzętu; 
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b) koszty opakowania, oznakowania i transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz ze 

stosownym ubezpieczeniem przewozowym; 

c) koszt rozpakowania, wywozu i utylizacji opakowań oraz wszelkich innych materiałów po 

dostarczonym przedmiocie umowy; 

d) koszt wniesienia sprzętu na 2-gie piętro w budynku 

d) koszt instalacji i kalibracji sprzętu w miejscu użytkowania oraz instruktażu (jeżeli dotyczy) 

e) koszt instrukcji obsługi (formie pisemnej lub wersji elektronicznej), preferowany język to polskim ale 

dopuszczamy w języku angielskim 

f) wszystkie opłaty i należności publicznoprawne, w tym cło 

g) pomoc techniczną przez cały okres gwarancji  przez podmiot posiadający autoryzację producenta 

h) koszt przeglądów serwisowych na okres 5 lat zalecanych przez producenta sprzętu ( jeśli dotyczy) 

3. Wyżej wymieniona cena brutto nie może ulec zwiększeniu w czasie realizacji umowy. 

4. Cena została ustalona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu 

o cenach towarów i usług (Dz.U 2014, poz. 915). 

§ 3. 

Warunki realizacji umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają do ……………. (wpisać termin zaproponowany 

przez Wykonawcę  z załącznika 2) od dnia wystawienia przez Zamawiającego zamówienia. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru jest ………………. lub 

osoba przez niego upoważniona, przy czym w odbiorze uczestniczyć będą osoby upoważnione do 

odbioru w zakresie merytorycznym przedmiotu umowy. 

 

3. Uzgodnienie terminu dostawy instalacji i instruktażu oraz podpisania protokołów odbioru z osobami 

wskazanymi w ust. 2 leży w gestii Wykonawcy z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 1. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać instalacji przedmiotu umowy i przeprowadzić instruktaż w 

zakresie obsługi sprzętu, w terminie ustalonym z Zamawiającym, z zachowaniem terminów 

określonych w ust. 1.(jeżeli dotyczy) 

5. Pod pojęciem instalacja należy rozumieć w przypadku sprzętu dostarczenie i wniesienie do miejsca 

instalacji rozpakowanie sprzętu, ich montaż w miejscu eksploatacji, podłączenie sprzętu do 

przygotowanych przyłączy mediów instalacyjnych i uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności ich 

działania. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy wywiezienie i utylizacja opakowań po dostarczonym 

przedmiocie umowy, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma obowiązku 

przechowywania oryginalnych opakowań. 

7. Jeżeli przy dostawie przedmiotu umowy strony stwierdzą wady lub braki, Wykonawca zobowiązany 

jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku 

gdyby wyznaczenie terminu na usunięcie wad lub braków miało spowodować uchybienie terminu 

wykonania przedmiotu umowy, ustalonego zgodnie z ust. 1, Zamawiający może według swojego 

wyboru odstąpić od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2 lub wyznaczyć inny termin. 
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8. W przypadku wyznaczenia przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca jest 

zobowiązany do zabrania dostarczonego przedmiotu umowy (w całości) na swój koszt i ryzyko, chyba 

że Zamawiający postanowi inaczej. Usuwanie wad lub braków w wyznaczonym terminie nie przedłuża 

terminu realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1. 

9. Potwierdzeniem przyjęcia dostawy, instalacji i przeprowadzenia instruktażu (jeżeli dotyczy) jest 

protokół odbioru sporządzony na dzień realizacji przedmiotu umowy, a w przypadku gdy przy odbiorze 

stwierdzono braki lub wady na dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad. 

§ 4. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wad, że może być 

użytkowany zgodnie z przeznaczeniem opisanym w ofercie i w instrukcji obsługi oraz udziela gwarancji 

zgodnie z ofertą –Załącznik 1, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

2. Zgłoszenia wady Zamawiający będzie dokonywał faksem na nr........................................... lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………………………………………., przy czym potwierdzenie 

prawidłowej transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest 

dowodem na zgłoszenie wady. Wykonawca potwierdzi tego samego dnia faksem na nr wskazany w 

korespondencji lub zwrotną pocztą e-mailową, przyjęcie zgłoszenia o wadzie. 

3. W okresie gwarancji, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny, 

świadczony w dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

w godzinach 08:00-16:00.  

4. W okresie gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapewni i dokona aktualizacji 

oprogramowania sprzętu do najwyższej dostępnej wersji:  sprzętu, programu sterującego sprzętem, 

programu do analizy otrzymanych danych. W trakcie trwania gwarancji oraz po okresie objętym 

gwarancją w przypadku zaistnienia modyfikacji usuwających błędy w oprogramowaniu (wymienionym 

powyżej) Wykonawca zainstaluje je w czasie nie dłuższym niż 14 dni na komputerze Zamawiającego (o 

ile dotyczy), bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  

5. W przypadku gdy w okresie gwarancji jest wymagane lub zalecane przez producenta sprzętu 

wykonanie przeglądu technicznego/przeglądów technicznych lub kalibracja sprzętu Wykonawca na 

swój koszt i ryzyko zapewni wykonanie takich przeglądów zgodnie z wymaganiami producenta, z 

zastrzeżeniem, że ostatni przegląd odbędzie się w ostatnim miesiącu udzielonej gwarancji. (jeżeli 

dotyczy) 

6. W przypadku gdy w okresie pogwarancyjnym jest wymagane lub zalecane przez Zamawiającego lub 

producenta wykonanie przeglądu technicznego/przeglądów technicznych lub kalibracja sprzętu 

Wykonawca na swój koszt i ryzyko zapewni wykonanie takich przeglądów zgodnie z wymaganiami 

producenta, z zastrzeżeniem, że ostatni przegląd odbędzie się w ostatnim miesiącu udzielonej 

gwarancji. (jeżeli dotyczy) 

7. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany. Naprawy 

wykonywane będą w terminie zgodnym z Formularzem Cenowym - Załącznik 3, od dnia zgłoszenia 
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wady, chyba że przeciwstawia się temu istota wady, wówczas strony ustalą termin i miejsce wykonania 

tej naprawy. 

8. Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem naprawy, o co najmniej 14 dni po upływie terminu 

naprawy wskazanego lub ustalonego w ust. 6 (w ust. 4 w przypadku braku potrzeb zastosowania 

obecnego ust. 4 – 5), Zamawiający jest uprawniony według swojego wyboru do: 

1) żądania wymiany przedmiotu umowy na nowe; Wykonawca dokona wymiany przedmiotu umowy 

na nowe w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; w takim przypadku okres gwarancji 

przedmiotu umowy wymienionego na nowy rozpoczyna się od dnia jego dostarczenia; lub 

2) usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez uzyskiwania upoważnienia sądowego – samemu 

lub zatrudniając innych wykonawców bez utraty praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych 

przez Wykonawcę. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o skorzystaniu z tego 

uprawnienia; w takiej sytuacji kary umowne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, będą naliczane do 

chwili skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego. 

9. Jeżeli przedmiotu umowy nie da się naprawić albo w razie wystąpienia konieczności dokonania 

trzeciej naprawy tego samego przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać wymiany tego sprzętu lub 

modułu na wolny od wad. 

Wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy przedmiot umowy w terminie ustalonym przez Strony, 

jednak nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania. W takim przypadku okres gwarancji 

rozpoczyna się od dnia jego dostarczenia. 

11. Wykonawca nie odpowiada w ramach gwarancji za uszkodzenia przedmiotu umowy, powstałe z 

winy Zamawiającego. 

12. Niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia wynikające z rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, 

że bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Okres 

rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji i ulega wydłużeniu wraz z wydłużeniem okresu 

gwarancji. 

13. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot 

umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do bezzwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty bez 

względu na inne postanowienia umowy. 

§ 5. 

Warunki płatności 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT w dniu dostawy przedmiot umowy, o 

którym mowa w § 1. 

2. Podstawą zapłaty faktury VAT jest protokół odbioru, podpisany bez zastrzeżeń przez osobę/y 

wskazaną/e w umowie jako upoważnioną/e ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy. 
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3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać bankowi finansującemu transakcję wszelkie 

dokumenty bezzwłocznie, aby zapłata nastąpiła najpóźniej w terminie 30 dni od daty 

podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, a tym samym dokonać zapłaty należności za 

przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru bez 

zastrzeżeń. 

4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………….. 

Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku banku finansującego Zamawiającego. 
 

5. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (D.U. 2016, poz.684 j.t). 

6. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT przewyższy wynagrodzenie ustalone w umowie, w 

szczególności w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy na skutek odstąpienia od części 

umowy przez Zamawiającego, Zamawiający dokona zapłaty jedynie faktycznie należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej. 

§ 6. 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do 

naliczenia następujących kar umownych: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (w całości) - w wysokości 0,1% wartości brutto 

określonej w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odniesieniu do terminu, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1; 

2) za zwłokę w wykonaniu części przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wartości brutto 

niedostarczonego przedmiotu określonej w Formularzu ofertowego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

3) za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy lub jego części - w wysokości 0,2% wartości brutto 

określonej w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odniesieniu do terminu, o którym mowa w 

§ 4 ust. 6 (w § 4 ust. 4 w przypadku braku potrzeb zastosowania obecnego § 4 ust. 4 – 5); 

4) za zwłokę w wymianie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w § 2 ust. 

1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 4 ust.8 pkt 1 lub § 

4 ust.10 (w § 4 ust.6 pkt1 lub § 4 ust.8 w przypadku braku potrzeb zastosowania obecnego § 4 ust.4–

5); 

5) za opóźnienie w realizacji usług gwarancyjnych zgodnie z terminem określonymi w § 4 ust. 3 – w 

wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1, za każdą rozpoczętą 

godzinę opóźnienia; 
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6) za każdy przypadek niewykonania przeglądu technicznego sprzętu, o którym mowa w § 4 ust. 5, 

zgodnie z wymaganiami lub zaleceniami producenta – w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu 

umowy określonej w § 2 ust. 1;(jeżeli dotyczy) 

7) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1; 

8) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej z faktury VAT dotyczącej realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar 

umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do 

wartości powstałej szkody. 

§ 7. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, przysługuje umowne 

prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części (według swojego wyboru), w przypadku: 

1) stwierdzenia przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy lub jego części; 

2) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy lub jego części w terminie określonym w § 3 ust. 1; 

3) nieusunięcia wad lub braków stwierdzonych przy dostawie przedmiotu umowy w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 7; 

4) opóźnienia w nieusunięciu wady fizycznej przedmiotu umowy lub jego części w okresie gwarancji 

jakości w terminie określonym w § 4 i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wady; 

5) opóźnienia w wymianie sprzętu lub modułu w przypadkach i terminach określonych w § 4. 

2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5 Zamawiający ma prawo 

wykonać – w terminie do 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie 

od umowy, a w przypadku określonym w ust. 1 pkt 4 – w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego upływu 

terminu wyznaczonego w wezwaniu. 

 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 
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1. Wykonawca został poinformowany i ma świadomość, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu mowy może spowodować utratę przez Zamawiającego środków finansowych 

przeznaczonych na realizację niniejszej umowy. 

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na 

osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym 

przepisy ustawy – Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

4. W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy, a załączonymi dokumentami, 

postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo w zakresie, w jakim umowa jest w stanie to 

określić. 

5. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

ugodowo w terminie 14 dni, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania 

sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

        WYKONAWCA                                                                                               ZAMAWIAJĄCY 


