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Projekt umowy 
 
Umowa zawarta w dniu …………… roku w …………………………….. pomiędzy: 
Instytutem Ogrodnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 
96-100 Skierniewice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000375603, posiadającym NIP 836184808, REGON 101023342, zwanym w dalszej części 
Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
………………………................................................................... 
a 
………………………................................................................... 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
łącznie zwanymi Stronami, a każda z osobna Stroną. 
 
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 (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ), w oparciu o dyspozycje art. 2 ust. 1 pkt 1 rzeczonej 
ustawy zamówienia udzielono Wykonawcy w postępowaniu (nr sprawy 16/REG/2022) na podstawie zapytania 
ofertowego i w konsekwencji powyższego, została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu ogrodniczego w zakresie Części nr …... - ……………………… , 
producent …………….. , model …………. , zwanego dalej sprzętem, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

2. Koszty transportu i odpowiedzialność za przedmiot umowy w czasie transportu obciążają Wykonawcę. 
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy, nieużywany, pełnowartościowy, 

wolny od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym produkcyjnych.  
 

§ 2 
Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy przedmiotu umowy w zakresie części nr ……… 
jednorazowo w terminie ……... dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Sprzęt zostanie dostarczony do Zamawiającego na adres: ………………………………………… 
3. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego pisemnie lub e-mailem (adres: zgodny z § 3  

ust. 1) o planowanym terminie dostawy, co najmniej 3 dni roboczych przed jej realizacją.  
4. Do dostarczonego sprzętu Wykonawca dołączy instrukcje obsługi, kartę gwarancyjną i inne niezbędne 

certyfikaty i dokumenty w języku polskim, wydanymi przez producenta lub Wykonawcę. 
5. Jeżeli podczas dostawy strony stwierdzą wady, braki bądź niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez 
obie Strony. Uzgodniony dodatkowy termin usunięcia wad nie przedłuża terminu realizacji umowy, o 
którym mowa w ust. 1. 

6. Potwierdzeniem przyjęcia dostawy jest Protokół odbioru sporządzony na dzień realizacji przedmiotu 
umowy, a w przypadku gdy podczas odbioru stwierdzono wady, o których mowa w ust. 5, na dzień ich 
usunięcia.  

§ 3 
Przedstawiciele stron 

1. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej Umowy jest: 
 ……………………………………………………….……..………. tel. …………………………… e-mail: …………………….……. 
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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 pisemnie drugą 

Stronę. Zmiana przedstawicieli nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 
 

§ 4 
Uprawnienia z tytułu gwarancji 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany sprzęt jest fabrycznie nowy i wolny od wad, że może być 
użytkowany zgodnie z przeznaczeniem opisanym w ofercie i instrukcji obsługi oraz udziela gwarancji 
…………… miesięcy. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru. 
3. Wykonawca wraz ze sprzętem przekazuje Zamawiającemu kartę gwarancyjną na udzieloną gwarancję. 
4. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny na dostarczony sprzęt. 
5. 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 sprzętu z punktu serwisowego) usunięcia niezgodności (w tym wad lub usterek) lub 
awarii bądź wymiany na produkt wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od daty 
powiadomienia od Zamawiającego. 

6. Jeżeli z obiektywnych przyczyn nie będzie możliwe usunięcie wad lub wymiana produktu na wolny od wad 
w terminie wskazanym w ust. 5 (co Wykonawca uzasadni w formie pisemnej), Zamawiający wyznaczy 
termin na naprawę bądź wymianę sprzętu, który to umożliwi. 

7. Wymieniony lub naprawiony sprzęt, jak również jego części objęte będą pełną gwarancją. 
8. W przypadku wymiany sprzętu na wolny od wad, okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru sprzętu. 
9. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
10. Trzykrotna naprawa tej samej części w okresie gwarancji, która wystąpi bez winy użytkownika upoważnia 

do wystąpienia o wymianę sprzętu na nowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie nowy 
sprzęt wolny od wad o parametrach technicznych i wymaganiach nie gorszych niż wskazane w SWZ w 
terminie do trzech tygodni od dnia zgłoszenia konieczności wymiany. 

11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe z winy Zamawiającego. 
12. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 
§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: netto: ……………. zł (słownie złotych: ………………………….), brutto z podatkiem VAT 
(...%): ……………… zł. (słownie złotych: ………………………………..), na które składa się: 

1) cena Oferty Wykonawcy na część ….. w wysokości ……………..zł brutto, 
2) cena Oferty Wykonawcy na część ….. w wysokości ……………..zł brutto, 
3) ……………………………………………………………………………… 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest Protokół odbioru podpisany przez Przedstawicieli stron bez żadnych 
uwag. 

3. Na fakturze obligatoryjnie zostanie umieszczony numer umowy. 
4. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze mechanizmem podzielnej płatności. 
5. Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie faktury w postaci: 

1) papierowej – na adres: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, 96-100 Skierniewice, ul. 
Konstytucji 3 Maja 1/3 lub 

2) elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: faktury@inhort.pl   
6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za 

opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 
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2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 
893). 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.  
 

§ 6 
Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia 
następujących kar umownych: 
1) 10% wartości netto przedmiotu Umowy określonej w § 5 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
2) 10% wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
3) 0,5% wartości netto przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

dostawie sprzętu z przekroczeniem terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy, 
4) za zwłokę Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji rękojmi w 

wysokości 1% wartości netto przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od 
dnia upływu terminu na usunięcie wad. 

2. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wartości netto przedmiotu umowy.  
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 będą każdorazowo płatne w terminie 7 dni od daty otrzymania od 

Zamawiającego noty obciążeniowej na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego. Naliczone kary 
umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w kwocie 
przewyższającej wysokość ustalonych kar umownych. 

5. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej.  
 

§ 7 
Prawo odstąpienia 

1. Poza przypadkami określonymi wprost w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługiwać 
będzie prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
1) zwłoki w dochowaniu terminu określonego w § 2 ust. 1 przekraczającego 14 dni, 
2) zwłoki w usunięciu wady przedmiotu umowy lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad, 

przekraczającego 14 dni, 
3) innych istotnych naruszeń niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający może skorzystać z wyżej opisanego w ust. 1 prawa odstąpienia w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o okoliczności uprawniającej go do wykonania przysługującego mu prawa 
odstąpienia. 

3. Wykonanie przez Zamawiającego prawa odstąpienia z powodu okoliczności wymienionych w ust. 1, uznaje 
się za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

1. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zamawiającego zapłaty kar 
umownych określonych w § 6 umowy. 

 
§ 8 

Zmiany umowy 
1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem możliwości zmiany terminu dostawy w przypadku 
wystąpienia siły wyższej.  

2. 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.  

3. Termin określony w § 2 ust. 1 umowy może ulec przedłużeniu o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej realizację umowy.  
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4. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy, w szczególności Kodeksu cywilnego. 
3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
4. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający, a 

jeden Wykonawca. 
 

 

 

                      Wykonawca                           Zamawiający 
 
 
 
 
……………………………………………………………….   ………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 


