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UMOWA nr……………….... 

 

w dniu ........................ w Rzeszowie, pomiędzy  

 

Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. T. Lenartowicza 4,  

35-051 Rzeszów, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000710883,  

NIP: 8133765154, REGON: 368953574, o kapitale zakładowym: 500 000,00 zł, reprezentowanej 

przez ....................................................................................... 

– zgodnie z dokumentem rejestrowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a  

 

…………………………………………………………………………………………… 

zwanymi dalej „Wykonawcą” 

 

 

§ 1 

1. Zamówienie obejmuje realizację zadania pn.: Dostawa drukarek 3D oraz stacji do 

czyszczenia i utwardzania wydruków dla PCI Sp. z o.o. na potrzeby realizacji projektu pn. 

Podkarpackie Centrum Innowacji, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej nr 1 

„Konkurencyjna Innowacyjna Gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

2. Szczegółowy opis parametrów zamawianych urządzeń zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia 

– Załącznik nr 2 do SWZ oraz Oferta Wykonawcy z dnia […..]. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe spełniające 

wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie. 

4. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia powinny posiadać wymagane prawem 

certyfikaty i atesty, dopuszczające do ich prawidłowego użytkowania. 

5. Wykonawca przekaże wraz z dostarczonymi urządzeniami certyfikat na znak bezpieczeństwa 

oraz certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności – dotyczy produktów dla których jest to 

wymagane odrębnymi przepisami. 

6. Odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie pracownik Zamawiającego – 

…………………………………………….. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, za realizację przedmiotu umowy cenę  

w wysokości:  

 

a) Drukarka 3D o dużym polu roboczym do wytwarzania modeli wykorzystująca 

termoplastyczne tworzywa tzw. filamenty – 1 sztuka 

 

Netto:                     …………  zł 

VAT:                          …………. zł 

Brutto:                   ………….. zł 
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Słownie brutto: …………………………………………………………………….. 

 

 

b) Drukarka 3D UV LCD – 2 sztuki 

Netto:                     …………  zł - sztuka 

VAT:                          …………. Zł 

Brutto:                   ………….. zł 

  

Słownie brutto: …………………………………………………………………….. 

 

c) Stacja do czyszczenia i utwardzania wydruków – 1 sztuka 

 

Netto:                     …………  zł 

VAT:                          …………. zł 

Brutto:                   ………….. zł 

  

Słownie brutto: …………………………………………………………………….. 

 

d) W sumie ………………………zł netto, tj. ………………………. zł brutto. 

 

2. W przypadku ustawowej zmiany stawki procentowej podatku VAT w trakcie realizacji umowy 

przewiduje się możliwość przeliczenia ceny umownej w stosunku do zmienionej stawki 

podatku VAT, w wyniku czego ustalona zostanie ostateczna wartość umowy, co zostanie 

wprowadzone do niniejszej umowy w formie aneksu. 

3. Obowiązuje cena loco odbiorca. Wartość wynagrodzenia, podana w ust. 1, zawiera wszystkie 

niezbędne koszty i opłaty, podatki etc. związane z prawidłową realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia  

i pracy u Zamawiającego 

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru całości 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

5. Zapłata kwoty określonej w ust. 1 nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na 

rachunek Wykonawcy nr …………………………………………….., zgodnie z wystawioną fakturą VAT 

w terminie do 30 dni od otrzymania faktury. 

6. W przypadku nieterminowej zapłaty kwoty wskazanej w ust. 1 przez Zamawiającego, 

Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej liczone jak za opóźnienie. 

 

§ 3 

Zamawiający zastrzega, że jakość urządzeń musi być zgodna  z odpowiednimi normami oraz 

parametrami określonymi treścią SWZ, a ich oznaczenie zgodne z obowiązującymi przepisami, zaś 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzeń  odpowiadającego tym warunkom. 

 

§ 4 

1. Dostawa przedmiotu umowy określonego w § 1 dokonana będzie w terminie do dnia: 

………………………(30 dni od dnia zawarcia umowy) 

2. Miejsce dostawy: ……………………………………………………………….. 

3. Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na dzień odbioru dostarczyć instrukcję użytkowania  

i konserwacji urządzeń i/lub oprogramowania sporządzoną w języku polskim. 

4. Jeżeli Wykonawca nie doręczy instrukcji, w razie awarii odpowiadał będzie również za szkody 
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powstałe w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwowania urządzenia ze strony 

Zamawiającego.    

 

§ 5 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, na warunkach 

zgodnych z ofertą Wykonawcy, na okres: […..] miesięcy dla całości przedmiotu zamówienia. 

2.  Urządzenia będą objęte serwisem w miejscu zainstalowania. 

3.  Okres gwarancji i rękojmi ustala się na elementy przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

specyfikacją techniczną wymaganego sprzętu. Okres ten liczony jest od daty bezusterkowego 

odbioru końcowego lub daty protokołu usunięcia usterek. 

4.  Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień  

z tytułu gwarancji. 

5.  Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancyjnym do nieodpłatnego prowadzenia 

serwisu i dokonywania ewentualnych napraw w miejscu instalacji urządzeń. 

6.  Wykonawca dokonując naprawy urządzeń poza miejscem instalacji (w przypadku takiej 

konieczności) dokona odbioru i dostarczy po naprawie urządzenia na własny koszt i ryzyko. 

7.  Wykonawca wykonywał będzie naprawy gwarancyjne urządzeń w ciągu 14 dni roboczych od 

momentu przyjęcia zgłoszenia. Ustala się czas reakcji serwisu Wykonawcy nie dłuższy niż do 

końca następnego dnia roboczego od dnia przyjęcia zgłoszenia. 

8.  Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla dostarczonego przedmiotu 

zamówienia. 

9.  Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wyda 

Zamawiającemu dokument gwarancyjny na dostarczony przedmiot umowy. 

 

§ 6 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy:…………………………../Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami cały 

zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. 

2. W przypadku zatrudnienia do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców, Wykonawca 

zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, 

aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i/lub zaniechania 

podwykonawców, którymi posłużył się przy realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 7  

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru przedmiotu umowy 

do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad, wyznaczając w tym celu stosowny termin ich 

usunięcia, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) w przypadku gdy   nie   uniemożliwiają  one użytkowania   przedmiotu   zamówienia   

zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio 

do utraconej wartości użytkowej i technicznej, 

b) w przypadku gdy, wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może od umowy odstąpić. 
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§ 8 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu zamówienia  

w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 - za 

każdy dzień zwłoki,  

2) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad w wysokości 0,1% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 - za każdy dzień 

zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1, 

4) za niedotrzymanie terminu wyznaczonego na dopełnienie zobowiązań zawartych  

w umowie w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 

2 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki,  

5) za nieterminowe usunięcie wad w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, licząc 

od terminu ustalonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach 

ogólnych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należnych kar umownych  

i odszkodowania z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

4. Strony zgodnie oświadczają, iż maksymalna wysokość kar umownych, naliczonych w oparciu  

o postanowienia niniejszej umowy, nie może przekroczyć 15 % łącznego wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 2 ust. 1, 

 

 

§ 9 

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawcy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach, 

gdy: 

a)  Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub 

podpisania protokołu odbioru, 

b)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków 

wynikających z umowy. 

2) Zamawiającemu - gdy w razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 

umowy - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

 

§ 10 

1. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają: 

- ze strony Wykonawcy: ......................... 

- ze strony Zamawiającego: ……………………….. 
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§11 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny  

NIP: 813-37-65-154, jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT, upoważnia Wykonawcę do 

wystawiania faktur VAT za realizację niniejszego zamówienia bez swojego podpisu. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny  

NIP: ................................. 

 

§ 12 

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

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika  

z wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności: 

1) zmiana umownego zakresu zamówienia – w przypadku: 

a) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego 

niezależnych, 

b) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby 

połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, 

czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (§ 3571 kc). 

 2) zmiana wynagrodzenia:    

a) w przypadku ustawowej zmiany lub powstania nowych okoliczności rzutujących na 

zmianę stawki procentowej podatku VAT w trakcie realizacji umowy przewiduje się 

możliwość przeliczenia ceny umownej w stosunku do zmienionej stawki podatku 

VAT, w wyniku czego ustalona zostanie ostateczna wartość umowy, co zostanie 

wprowadzone do umowy w formie aneksu. 

Zmiana wynagrodzenia musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 

3) zmiana podwykonawcy: 

a) dopuszcza się możliwość zmiany podwykonawcy wyszczególnionego w umowie 

za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie lub na jego wniosek. 

 

4) zmiany oferowanego urządzenia lub jego parametrów – na lepsze lub tożsame - w 

przypadku gdy po podpisaniu Umowy zaszłaby sytuacja, że producent sprzętu zaprzestanie 

produkcji sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie, a możliwe jest dostarczenie 

sprzętu innego, spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ i Umowie, 

której nie można było przewidzieć w chwili podpisywania Umowy 

 

§ 13 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania 

Cywilnego. 

   

§ 15 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają 

orzecznictwu Sądu właściwego dla Zamawiającego. 
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§ 16 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                       WYKONAWCA:  


