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Załącznik nr 2 

WZÓR UMOWY 

UMOWA  ATH/ZZP/……./2017 

Umowa zawarta w dniu …………. roku w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: 

 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 

NIP: 547-19-43-784     REGON: 072728961 

reprezentowana przez: 

- ……………………………………… 

- ……………………………………….. 

zwana w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

……………………………………………… 

…………………………………………….. 

NIP:        REGON:  

reprezentowana przez:  

-  

zwana w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 powyższej ustawy. 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szklanego reaktora chemicznego z płaszczem 

wodnym i oprzyrządowaniem - aparatury naukowej służącej wyłącznie do celów prac badawczych, 

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez  zamawiającego 

produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, 

zwanego w dalszej części Umowy przedmiotem umowy. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w Załączniku nr 1.  

3. Dostawa realizowana będzie na potrzeby projektu UE pn: „Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej 

przewodności cieplnej zawierające grafen”, nr projektu: POIR.04.01.02-00-0062/16-00. 

4. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostawy (transport wraz 

z ubezpieczeniem), rozładunku, montażu, uruchomienia urządzenia oraz przeszkolenia z zakresu obsługi 

użytkowników sprzętu w miejscu instalacji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczony zestaw w chwili odbioru przez Zamawiającego: będzie 

jego własnością, nie będzie obciążony prawami osób trzecich, będzie dopuszczony do obrotu na rynek 

Polski (UE) i będzie spełniał wszystkie wymagania techniczne przewidziane prawem. 
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§ 2 

CZAS WYKONANIA UMOWY 

Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy. 

  

§ 3 

WARTOŚĆ UMOWY 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonaną dostawę określoną w Załączniku nr 1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ……………… zł brutto.  

2. Wynagrodzenie, określone w ust. l odpowiada cenie ofertowej zawartej w złożonej przez Wykonawcę 

ofercie.  

3. Zapłata za wykonaną dostawę nastąpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu o zatwierdzony przez 

obie Strony Protokół Odbioru.  

4. Podpisanie Protokołu Odbioru nastąpi po przeszkoleniu użytkowników urządzenia. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje poza kosztami sprzedaży także w szczególności: koszty dostawy 

(transport wraz z ubezpieczeniem), rozładunku, montażu, uruchomienia urządzenia oraz przeszkolenia 

z zakresu obsługi użytkowników sprzętu w miejscu instalacji. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy podany na fakturze w terminie 

30 dni od daty wystawienia i doręczenia faktury Zamawiającemu. 

7. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 

WARUNKI REALIZACJI UMOWY 

1. Nie później niż na trzy dni przed planowaną dostawą, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 

o dokładnym terminie dostawy. Termin ten powinien być zgodny z terminem podanym w § 2 Umowy. 

Dostawa będzie miała miejsce od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy.   

2. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem instrukcje obsługi w języku polskim w formie papierowej 

lub elektronicznej, kopie wszelkich wymaganych certyfikatów oraz inne posiadane dokumenty 

dotyczące aparatury. 

3. W obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi sprawdzenie urządzenia pod względem 

kompletności i zgodności z ofertą Wykonawcy oraz z Umową. Potwierdzeniem kompletności dostawy 

aparatury jest Protokół Odbioru podpisany przez obie Strony umowy.  

4. Protokół Odbioru powinien w szczególności zawierać: nazwę aparatury, ilość oraz numer seryjny 

(jeżeli posiada). 

5. Własność aparatury przechodzi na Zamawiającego w chwili podpisania Protokołu Odbioru 

przez przedstawicieli obu Stron Umowy. 

6. Wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancji. 

7. W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności, o których mowa w ust. 3 jakiejkolwiek wady 

lub niezgodności z Umową, odbiór przedmiotu umowy nastąpi dopiero po ich usunięciu 

przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady lub niezgodność z Umową w ciągu 7 dni roboczych.   

8. Miejsce dostawy:  Akademia Techniczno –Humanistyczna w Bielsku –Białej,  

                             ul. Willowa 2,  43-309 Bielsko-Biała 

                             Laboratorium Moduł B 

9. W zakresie realizacji Umowy ustala się następujących koordynatorów: 

 Ze strony Zamawiającego –  …………………. e:mail: ……………….. tel: …………..  

 Ze strony Wykonawcy  –      …………………. e:mail: ……………….. tel: …………..  

 

 

§ 5 

GWARANCJA 

1. Na dostarczoną aparaturę zostanie udzielona ……… miesięczna gwarancja jakości. Okres gwarancji 

liczy się od daty podpisania Protokołu Odbioru. 

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny. 
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3. Wada aparatury powinna być usunięta w siedzibie Zamawiającego w Bielsku-Białej. W przypadku 

potrzeby dokonania usunięcia wady w innym miejscu, Wykonawca odbierze oraz dostarczy aparaturę 

z powrotem na własny koszt i ryzyko.  

4. Wada sprzętu powinna być usunięta w ciągu 14 dni od jej pisemnego zgłoszenia Wykonawcy.  

5. Jeżeli usunięcie wady wymaga w sposób uzasadniony dłuższego czasu, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie pisemnie poinformować o tym Zamawiającego wskazując jednocześnie uzasadnienie 

i termin usunięcia wady oraz uzyskać zgodę Zamawiającego, w formie e-mail lub pisemnej, 

na wydłużenie terminu usunięcia wady.  

6. Czas reakcji serwisu technicznego wyniesie do 72 godzin od zgłoszenia (w dni robocze). 

7. Jeżeli w wykonaniu gwarancji zostanie dostarczona zamiast aparatury wadliwej, aparatura wolna od wad 

albo dokonana zostanie istotna naprawa aparatury, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 

dostarczenia aparatury wolnej od wad lub naprawy aparatury.  Zapis ten stosuje się odpowiednio 

do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 

którego wskutek wady aparatury Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

 

§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I KARY UMOWNE 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

2.1.  w przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 i § 4 ust. 7, 

2.2.  jeśli Zamawiający nie wykona w całości lub w części zobowiązania, o którym mowa w § 1 ust. 1 

i w Załączniku nr 1 oraz § 4 ust. 2 Umowy,  

2.3.  jeśli Wykonawca dwukrotnie nie uwzględni uzasadnionej reklamacji złożonej przez Zamawiającego 

zgodnie z § 5 lub nie usunie wady w terminie określonym w § 5 ust. 4 lub terminie wydłużonym 

zgodnie z § 5 ust. 5. 

3.  Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

w oparciu o treść § 6 pkt. 2, ppkt. 2.1., 2.2.,  winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia 

okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy, a w oparciu o treść  § 6 pkt. 2, ppkt. 2.3 winno 

nastąpić w terminie 30 dni od dnia drugiej odmowy reklamacji lub dnia, w którym upłynie termin na 

rozpatrzenie drugiej reklamacji lub termin na usunięcie wady. 

4.  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne: 

4.1.  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy tj. po terminie określonym w § 2 - w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

4.2.  za opóźnienie w wykonaniu dostawy, o której mowa w § 4 ust. 7 Umowy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

4.3.  za opóźnienie w wykonaniu naprawy na podstawie gwarancji jakości w terminie wskazanym 

w § 5 ust. 4 lub 5 Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 

Umowy za każdy dzień opóźnienia,  

4.4.  za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w inny sposób niż wskazany 

w ppkt. 4.1., 4.2., 4.3., w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

Umowy, 

4.5.  z tytułu odstąpienia  od  Umowy przez Wykonawcę z  przyczyn  niezależnych od Zamawiającego - 

w  wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, jeżeli kara umowna nie 

została naliczona z innego tytułu.  

            Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w terminie 7 dni od wezwania do zapłaty. 

5.  Kary umowne należne Zamawiającemu na podstawie postanowień Umowy mogą zostać potrącone 

z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 lub będą płatne odrębnie na podstawie noty 

obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 
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6.  Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający może dochodzić kar umownych wynikających z umowy, 

pomimo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

7.  Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania 

na ogólnych zasadach w zakresie, w jakim powstała szkoda w wysokości przekraczającej naliczone kary 

umowne. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty m.in. w przypadku zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zmiany 

koordynatorów.  

3. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Integralną częścią umowy jest Załącznik nr 1. 

6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

           

 

         ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 


