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                                                              Projekt  umowy                                       załącznik nr 2 

 

Umowa zawarta w dniu …………………………2022 r. w Skierniewicach pomiędzy: 

Instytutem Ogrodnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach 

(96-100) wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000375603, REGON: 101023342, NIP: 8361848508, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub 

„Instytutem Ogrodnictwa”, reprezentowanym przez: 

……………………………….. – Dyrektora Instytutu Ogrodnictwa- Państwowego Instytutu Badawczego 

a 

……………………… zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

 

W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł bez podatku od towarów i usług, 

niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm. ), w oparciu o dyspozycje art. 2 ust. 1 pkt 1 rzeczonej ustawy. Zamówienia 

udzielono wykonawcy w postępowaniu (nr sprawy 11/REG/2022) na podstawie rozeznania rynku w formie zapytania 

ofertowego i w konsekwencji powyższego, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia: 

1) Część I – skanera o parametrach technicznych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia  

określonym w załączniku 1A do zapytania i złożonym przez Wykonawcę formularzem 

ofertowym. /jeżeli dotyczy/  

2) Część II - programu do pozyskiwania obrazu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia 

określonym w załączniku 1B do zapytania i złożonym przez Wykonawcę Formularzem ofertowym. 

/jeżeli dotyczy/ 

2. Koszty transportu i odpowiedzialność za przedmiot umowy w czasie transportu obciążają Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami opisu 

przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą, a Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy przy zachowaniu należytej staranności, o której mowa 

w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego. 

§ 2 

Termin, miejsce i odbiór dostawy oraz warunki realizacji 

1. Realizacja umowy nastąpi: 

1) dla części I w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do ……...2022r, 

/jeżeli dotyczy/  

2) dla części II w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do ……...2022r. 

/jeżeli dotyczy/  

2. Za wykonanie dostawy w terminie uważa się dostarczenie: 

1) Część I – skanera z wymaganymi dokumentami, /jeżeli dotyczy/  

2) Część II – klucza aktywacyjnego licencji programu. /jeżeli dotyczy/  

3. Przedmiot umowy dla części I zostanie dostarczony Zamawiającemu na adres ul. Pomologiczna 18, 96-100 

Skierniewice - do miejsca w budynku wskazanego przez osobę uprawnioną do odbioru dostawy. 
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4. Przedmiot umowy dla części II zostanie dostarczony w formie licencji elektronicznej przez przekazanie 

klucza aktywacyjnego licencji wraz z instrukcją aktywacyjną na adres email …………… Zamawiającego.  

5. Odbiór dostawy będzie możliwy w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7.30 – 15:30 – 

dotyczy cz. I. 

6. O planowanym dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego 

pisemnie lub emailem nie później niż przed upływem 3 dni roboczych przed ustalonym terminem dostawy.  

7. Odbiór dostawy zostanie potwierdzony protokołem odbioru, który zostanie wystawiony w dwóch 

egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron) – dotyczy części I. 

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w zakresie dostarczonych produktów Zamawiający odmówi 

odbioru i zobowiąże Wykonawcę do dostarczenia kompletnego przedmiotu zamówienia. Odmowa odbioru 

musi zostać stwierdzona protokołem na zasadach określonych w ust. 6 – dotyczy części I. 

9. W przypadku uszkodzenia dostarczonych produktów, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia 

uszkodzonych produktów i dostarczenia kompletu produktów w terminie 3 dni od dnia dokonania odmowy 

dokonania odbioru. Odbiór sprzętu dostarczonego na zasadach określonych w zdaniu pierwszym, musi 

zostać stwierdzony protokołem – dotyczy części I. 

§ 3. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy odpowiadającego wymaganiom 

określonym w Opisie przedmiotu zamówienia za cenę określoną w ofercie Wykonawcy stanowiącej 

Załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Część I - dostarczenia skanera fabrycznie nowego i nieużywanego przed dniem dostawy, /jeżeli 

dotyczy/ 

2) Część II – dostarczenia klucza aktywacyjnego licencji programu.  /jeżeli dotyczy/ 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu i opakowań odpowiednich ze względu na 

właściwości rzeczy – dotyczy Części I.  

4. W dniu dostawy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poza wymaganym produktem: 

1) karty gwarancyjnej; 

2) instrukcji użytkowania i obsługi w języku polskim; 

3) listy punktów serwisowych na terenie Polski, które będą realizować naprawę, wraz z danymi 

teleadresowymi (adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail) – dotyczy Części I. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o: 

1) planowanej godzinie dostarczenia produktów; 

2) opóźnieniu dostawy; 

3) problemach wynikających z realizacji zamówienia mogących mieć negatywny wpływ na rezultat 

należytego wykonania zamówienia – dotyczy Części I. 

§ 5. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za należyte wykonanie dostawy przedmiotów zamówienia objętych niniejszą umową, Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto…………………….. 

(słownie……………..zł) z należnym podatkiem Vat określone w załączniku nr 2 do umowy „Ofercie 



 

 
 

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020.  Projekt realizowany w ramach konkursu NCBR: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 

przedsiębiorstwa -1.1.1 Szybka ścieżka. Tytuł projektu: „Innowacyjne urządzenie do wytwarzania suszu z owoców o wysokich walorach 
prozdrowotnych”, Numer umowy o  

dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1073/21-00  

11/REG/2022 
3  

Wykonawcy” na którą składa się: 

1) Część I - kwota …………… brutto (słownie złotych    …………...), w tym wynagrodzenie w 

wysokości netto - …………… zł (słownie złotych: ………….) oraz wartość podatku VAT w 

wysokości ……………… zł (słownie złotych), - /jeżeli dotyczy/, 

2) Część II - kwota …………… brutto (słownie złotych    …………...), w tym wynagrodzenie w 

wysokości netto - …………… zł (słownie złotych: ………….) oraz wartość podatku VAT w 

wysokości ……………… zł (słownie złotych) – /jeżeli dotyczy/. 

2. W wynagrodzeniu za poszczególne produkty mieszczą się wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy, 

w szczególności wartość dostarczanych produktów, koszty transportu, ubezpieczenie, wszystkie podatki i 

opłaty, zysk Wykonawcy.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 

4. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę dla Zamawiającego będzie protokół odbioru podpisany 

przez obie strony.  

6. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę i doręczona 

Zamawiającemu faktura rozliczeniowa. Należności z tytułu faktury rozliczeniowej będą płatne przez 

Zamawiającego metodą podzielonej płatności (split-payment) na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w doręczonej Zamawiającemu fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. Za datę płatności wynagrodzenia strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego  

Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z  

niniejszej umowy. 

§ 6. 

Uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela na dostarczony skaner  ………..miesięcznej gwarancji. 

2. Jeżeli przewidziany przez producenta skanera okres gwarancji jest dłuższy niż okres gwarancji wskazany w 

ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji na okres równy okresowi gwarancji oferowanej przez producenta 

skanera.  

3. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wykonania dostawy. 

4. Wykonawca wraz ze skanerem przekazuje Zamawiającemu kartę gwarancyjną na udzieloną gwarancję. 

5. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny na dostarczony skaner. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego (łącznie z kosztami dojazdu, robocizny i 

zużytych materiałów, a w przypadku braku możliwości wykonania naprawy u Zamawiającego, kosztami 

dostarczenia i odbioru skanera z punktu serwisowego) usunięcia niezgodności (w tym wad lub usterek) lub 

awarii bądź wymiany na produkt wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, licząc od 

daty otrzymania (poprzez wiadomość e-mail lub faksem) powiadomienia od Zamawiającego. 

7. Jeżeli z obiektywnych przyczyn nie będzie możliwe usunięcie wad lub wymiana skanera na wolny od wad 

w terminie wskazanym w ust. 6 (co Wykonawca uzasadni w formie pisemnej), Zamawiający wyznaczy 

termin na naprawę bądź wymianę skanera, który to umożliwi. 

8. Wymieniony lub naprawiony scaner, jak również jego części objęte będą pełną gwarancją. 

9. W przypadku wymiany skanera na wolny od wad, okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru przez 

Zamawiającego nowego skanera. 

10. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. Trzykrotna naprawa tej samej części w okresie gwarancji, która wystąpi bez winy użytkownika upoważnia 
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do wystąpienia o wymianę skanera na nowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie nowy 

skaner wolny od wad o parametrach technicznych i wymaganiach nie gorszych niż wskazane w SWZ w 

terminie do trzech  tygodni od dnia zgłoszenia potrzeby jej wymiany. 

12. Okres trwania gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy.  

13. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia skanera powstałe z winy Zamawiającego. 

14. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

15. Wykonawca udziela rękojmi na dostarczone produkty na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).  

§ 7. 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana umowy może dotyczyć: 

1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku gdy z powodu obiektywnych okoliczności, niezależnych 

od Wykonawcy nie będzie możliwe dostarczenie zaoferowanego przedmiotu umowy. Zamawiający 

dopuszcza (po uprzedniej akceptacji) dostarczenie sprzętu o właściwościach nie gorszych niż określone 

w umowie oraz o nie krótszym niż wymagany okresie gwarancji, za cenę nie wyższą niż cena 

przedmiotu pierwotnie zaoferowanego;  

2) zmiany wynagrodzenia spowodowanej zmianą ceny brutto produktu w przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT jeżeli zmiany te będą mieć wpływ na wynagrodzenie; 

3) zmiany terminu wykonania dostawy w przypadku przeszkód wynikających z wystąpienia siły wyższej; 

pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją okoliczności, które pomimo zachowania należytej 

staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie np. 

klęska żywiołowa, strajk lub inne. Termin określony w § 2 ust. 1 umowy może ulec przedłużeniu o 

okres trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację umowy; o braku możliwości dotrzymania 

terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, określając 

jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia; 

4) poprawy omyłek pisarskich i rachunkowych występujących w treści umowy; 

3. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługa administracyjno-organizacyjną umowy; 

2) danych teleadresowych; 

3) danych rejestrowych; 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.  

§ 8.  

Prawo odstąpienia 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego 

wiedzy o okoliczności uprawniającej go do skorzystania z prawa odstąpienia, jeżeli Wykonawca: 

1) bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpił do wykonania dostawy i pomimo uprzedniego pisemnego 

wezwania Zamawiającego nie wykonał jej w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy 

wezwania do wykonania dostawy; 

2) dokonuje cesji Umowy  bez zgody Zamawiającego; 

3) zostanie postawiony w stan upadłości lub zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

4) zwłoki w wykonaniu dostawy przekraczającego 5 dni roboczych. 

2. Bez względu na powyższe, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

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

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
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3. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa zapłaty 

określonych w umowie kar umownych. 

§ 9. 

Kary umowne  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub podmiotów, za które ponosi 

odpowiedzialność w następujących przypadkach: 

1) za zwłokę Wykonawcy w zrealizowaniu dostawy polegające na przekroczeniu terminu dostawy lub 

terminu uzupełniającej dostawy, o której mowa w § 2 ust. 9 umowy w wysokości 2% ceny brutto każdego 

niedostarczonego produktu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy wyznaczonym 

terminem dostawy, a faktycznym dniem jej wykonania; 

2) za uchybienie obowiązkom wynikającym z okresu gwarancji w wysokości 5% ceny brutto każdego 

produktu, którego dotyczy gwarancja, za każde stwierdzone przez Zamawiającego uchybienie; 

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 

wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy,  

2. Zamawiający ma możliwość naliczenia kar umownych jednocześnie z kilku tytułów, z tym że kara umowna 

za odstąpienie od umowy pochłania karę za przyczynę odstąpienia.  

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych przepisami kodeksu cywilnego, a Wykonawca jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej 

wysokości. 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia stronie wezwania do zapłaty. W razie 

opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek 

ustawowych za każdy dzień opóźnienia.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, określonego 

w § 5 ust. 1 umowy. 

6. Zapłaty kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

wykonawcy, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku zrealizowania dostawy lub jakichkolwiek innych 

obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakich mogą dochodzić strony wynosi 30 % wartości 

przedmiotu umowy. 

§ 10. 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej umowy jest: 

…………………………………………tel. ……………………………………………e-mail. 

………………………………. 

2. Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy w sprawie realizacji niniejszej umowy jest: 

…………………………………………tel. ……………………………………………e-mail. 

………………………………. 

3. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 1 i 2, Strona zobowiązana jest powiadomić na piśmie drugą 

Stronę. Zmiana osób nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 
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§ 11. 

Postanowienia końcowe 

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

2. Gdyby jakiekolwiek postanowienie umowy okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na 

ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie 

uznane za nieważne lub bezskuteczne, innym, zgodnym z prawem, realizującym możliwie najbardziej 

cel niniejszej umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy, w tym m.in. Kodeksu cywilnego. 

4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną jej część. 

5. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający, a 1 

Wykonawca. 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia cz. I – załącznik 1A / jeżeli dotyczy/ 

2.  Opis przedmiotu zamówienia cz. II – załącznik 1B / jeżeli dotyczy/ 

3. Formularz ofertowy 

4. Odpis KRS/CEIDG 

 

 

 

podpis Wykonawcy podpis Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 


