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                                                               Wzór umowy                                       załącznik nr 2 
 

Umowa zawarta w dniu ………………………………….. r. w Skierniewicach pomiędzy: 
Instytutem Ogrodnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 
w Skierniewicach (96-100) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru 
Przedsiębiorców 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 (t.j.Dz. U. 2021 poz. 1129 ), w oparciu o dyspozycje art. 2 ust. 1 pkt 1 rzeczonej ustawy. Zamówienia 

udzielono wykonawcy w postępowaniu (nr sprawy 06/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 dostawy 18 sz. sond pomiarowych zgodnych z opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą stanowiącą 
załącznik nr 2 do umowy. 

2. Sondy dostarczone w ramach realizacji niniejszej umowy będą fabrycznie nowymi i 
nieużywanymi. 

§ 2 
Termin i miejsce realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy przedmiotu umowy jednorazowo w 
terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy.  

2. Miejsce dostawy przedmiotu umowy: Instytut Ogrodnictwa Państwowy Instytut Badawczy 

Pracownia Nawadniania, ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice. 
3. O planowanym dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić 

Zamawiającego pisemnie lub e-mailem  (adres: zgodny z § 8 ust. 1) nie później niż przed 
upływem 3 dni roboczych przed ustalonym terminem dostawy. 

4. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne 
wystawione przez Wykonawcę przedmiotu umowy.  

5. W przypadku, gdy przedmiot umowy ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z   opisem 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy oraz wyznaczy 
Wykonawcy termin, nie krótszy niż 3 dni, na usunięcie wad lub uzupełnienie braków. Po 
bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części lub 
w całości. 

 
§ 3 

Odbiór przedmiotu umowy 
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru przedmiotu umowy niezwłocznie po 

wykonaniu dostawy przez Wykonawcę. 
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2. Z czynności odbioru zostanie sporządzony odpowiedni protokół, zawierający co najmniej datę 
wykonania odbioru oraz podpisy przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

3. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru bez uwag. 

§ 4 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie: netto: ………………………….zł słownie: 
…………………………………..zł, brutto z podatkiem VAT (        %): …………………… zł słownie……… zł  

2. Kwota brutto wynagrodzenia, określona w ust. 1, jest kwotą wyczerpującą wszelkie roszczenia 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i 
doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy, 
po podpisaniu przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 
niniejszej umowy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 

4. Za datę płatności ceny, Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
§ 5 

Gwarancja, rękojmia  
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczany przedmiot umowy na okres 

12 miesięcy.  Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca zobowiązuje się wydać 
kartę gwarancyjną dostarczanego sprzętu. Karta gwarancyjna łącznie z postanowieniami 
niniejszego paragrafu określać będzie warunki gwarancji, przy czym warunki podane w 
karcie gwarancyjnej nie mogą być sprzeczne lub mniej korzystne niż postanowienia 
określone w umowie.  

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek dostarczonego przedmiotu umowy, 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy sprzętu lub wymiany sprzętu lub części 
na nowe, wolne od wad. Okres gwarancji biegnie w tym wypadku od chwili dostarczenia 
przedmiotu umowy wolnego od wad.  

3. Okres gwarancji biegnie od momentu dokonania odbioru przedmiotu umowy, bez uwag, przez 
Zamawiającego. 

4. Wymienione lub naprawione części objęte są pełną gwarancją. Okres gwarancji 
na wymienione lub naprawione części biegnie od nowa.  

 
§ 6 

Kary umowne 
1. W przypadku zwłoki w dochowaniu przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy, 

określonego w § 2 ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary 
umownej w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, lecz nie 
większej, niż 20% wartości wynagrodzenia brutto. W przypadku zadziałania siły wyższej lub 
innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 
bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego w celu sporządzenia odpowiedniego aneksu 
do umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy 
kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 
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3. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość 
zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na 
zasadach ogólnych, zaś Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej 
wysokości. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ww. kar umownych z przysługującego 
mu wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1. 

 
§ 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. 

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

 
 

§ 8 
Nadzór nad realizacją umowy 

1. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w sprawie realizacji niniejszej umowy 
jest: …………………tel……………….., email…………………. 

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

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. 

 
§ 9 

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 zamówienia szczegółowego w przypadku 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, 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
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2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie 
obowiązujące przepisy, w tym m.in. kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną jej 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 1 Wykonawca. 
 

 
Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Oferta Wykonawcy 
 
 
 
 
 

 
podpis Wykonawcy                                                                              podpis Zamawiającego 

 
 


