
 

 

 

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-44/2019                                                                      Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

WZÓR 

Umowa nr __________________ 

zawarta w dniu ____________ r. pomiędzy: 

 

1. Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adres: 85 - 064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, 

NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

_____________________________________________________________________________________ 

przy kontrasygnacie _____________________________ Kwestora 

a 

2.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa,  montaż  i  uruchomienie przez Wykonawcę w siedzibie 

Zamawiającego w Bydgoszczy _____________________ zwanego w dalszej części umowy Towarem lub 

Aparatem wraz  z jego montażem, opracowaniem dokumentacji powykonawczej z montażu Aparatu 

zgodnie z obowiązującym prawem, wykonaniem po montażu uruchomienia, przy udziale personelu 

Zamawiającego, zgodnie z treścią oferty wykonawcy złożoną w postępowaniu pn. „Dostawa aparatury”, 

nr sprawy UKW/DZP-281-D-44/2019, oraz opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, 

stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.   

2.  Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie elementy składające się na przedmiot umowy, który został 

określony w ust. 1 stosownie do oferty Wykonawcy oraz opisu przedmiotu zamówienia zawartego w 

SIWZ,  które stanowią  integralna część niniejszej umowy, będą: 

1) spełniać wszystkie wymagane parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe; 

2) posiadać wszystkie ważne certyfikaty, atesty, oraz zawierać oznaczenia i inne dokumenty wymagane 

prawem powszechnie obowiązującym, w szczególności oznakowanie zgodności, zgodnie z ustawą o 

systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1226 ze zm.); 



 

 

 

3) fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, wolne od wad fizycznych i prawnych; 

4) dopuszczone do obrotu handlowego na obszarze Polski zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującymi; 

5) posiadać wszystkie części i podzespoły niezbędne do prawidłowego działania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wydać wraz z towarem dokumenty wymienione w ofercie Wykonawcy 

lub opisie przedmiotu zamówienia oraz wszystkie dokumenty, które otrzymał od producenta, w 

szczególności dokument gwarancyjny zgodny z wymaganiami Zamawiającego sporządzony według 

wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ i instrukcję obsługi w języku polskim. 

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy oraz warunki dostawy 

1. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  uprawniony  do  swobodnego  rozporządzania Aparatem/Towarem . 

2. Dostawa, montaż, uruchomienie, opracowanie dokumentacji powykonawczej z montażu Aparatu 

zgodnie z obowiązującym prawem oraz wykonanie po montażu uruchomienia nastąpi do dnia 

_______________ r. z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi bezpośrednio do miejsca montażu Aparatu wskazanego przez 

Zamawiającego, w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym, po odbiorze technicznym miejsca 

montażu i stwierdzeniu jego przygotowania do montażu przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający jest zobowiązany wobec Wykonawcy do potwierdzenia należytego wykonania 

przedmiotu umowy, poprzez podpisanie odpowiedniego protokołu/odpowiednich protokołów odbioru 

przedmiotu umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub niewłaściwego działania Aparatu lub/i innych 

nieprawidłowości Zamawiający jest upoważniony do odmowy odbioru przedmiotu umowy i podpisania 

protokołu/protokołów odbioru. Odmowa podpisania protokołu odbioru winna być sporządzona w 

formie pisemnej. 

 

§ 3 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: 

____________________, tel. __________________ adres e-mail: _________________@ukw.edu.pl. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: __________________, tel. 

___________________, adres e-mail: ______________________. 

3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli , nie jest 

wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron. 



 

 

 

4. Strony ustalają iż w sprawie realizacji niniejszej umowy będą kontaktować się drogą elektroniczną na 

adresy wskazane w ust. 1 i ust. 2, chyba, że umowa stanowi inaczej. 

5. Czynności do których odnosi się elektroniczny sposób komunikacji mogą w razie potrzeby być 

dokonywane również w formie pisemnej. 

6. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 są również uprawnione do dokonania czynności, o których mowa 

w § 2, a w szczególności udziału w czynnościach odbioru przedmiotu umowy.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

Wartość netto: _____________________ PLN 

podatek od towarów i usług ( VAT ) _____ % w wysokości: ________________ PLN 

wynagrodzenie brutto: _____________________ PLN 

(słownie: ____________________________________________________________________________ ) 

 

§ 4a 

Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego 

1. Strony ustalają wysokość całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w § 1  na kwotę: 

netto: _________________________ 

2. Zamawiający, na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o powstaniu obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego dolicza podatek VAT zgodnie obowiązującymi przepisami o podatku od 

towarów i usług: 

Wartość oferty netto: _________________________ 

Doliczony podatek VAT: _______________________ 

Wartość oferty brutto po doliczonym podatku: ___________________ 

(słownie: ____________________________________________________________________________ ) 

 

§ 5 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego 

wykonania  przedmiotu umowy, w szczególności cenę Aparatu/Towaru, koszt opakowania, transportu, 

ubezpieczenia na czas transportu,  dostawy, montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

uruchomienia, opracowania dokumentacji powykonawczej z montażu. 



 

 

 

2.  Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 może nastąpić wyłącznie w razie braku zastrzeżeń co 

do zgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem przedmiotu umowy określonym w SIWZ oraz 

w ofercie Wykonawcy, po podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu 

umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać przelewu 

wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w § 4. 

 

§ 6 

Odpowiedzialność za niezgodność dostawy z przedmiotem umowy 

1.  Wykonawca udziela na wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu umowy gwarancji jakości 

i rękojmi na okres _____ miesięcy z zastrzeżeniem postanowień określonych w załączniku nr 7 do 

umowy (karta gwarancyjna Aparatu). 

2. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wynikających z gwarancji jakości  Wykonawca dostarczył 

Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw przedmiotu 

umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia 

rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio 

do części wymienionej. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady lub niedostarczenia Towaru wolnego od wad w 

miejsce wadliwego Zamawiającemu przysługuje prawo: 

a) zlecenia usunięcia wady innemu podmiotowi posiadającemu autoryzację producenta na koszt i ryzyko 

Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji jak również prawo obciążenia 

Wykonawcy karą umowną w wysokości 1,5 % całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy określonej 

w §4. 

i/lub 

b) żądania usunięcia wady lub dostarczenia w miejsce wadliwego Towaru wolnego od wad i dochodzenia 

zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy określonej w §4 

za każdy dzień następujący po terminie, wyznaczonym na usunięcie wady lub na dostarczenie Towaru 

niewadliwego, 

i/lub 



 

 

 

c)odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, na podstawie §7 umowy i 

naliczenia kary umownej określonej w §8 ust.1 pkt. 3).   

4. Koszty napraw gwarancyjnych, wymiany Towaru, dojazdów do Zamawiającego lub przesyłki 

uszkodzonego sprzętu  do miejsca naprawy  i po naprawie do Zamawiającego w okresie gwarancji 

ponosi Wykonawca. Ewentualna przesyłka nastąpi na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zabezpieczy 

transport i ubezpieczenie sprzętu w obie strony. 

5.  Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionej wady Towaru i/lub dostarczenia w 

miejsce Towaru wadliwego Towaru wolnego od wad, w razie ujawnienia się wad w okresie liczonym od 

chwili należytego wykonania wszystkich czynności, o których mowa w §1 ust. 1. Wykonawca jest 

zobowiązany do realizacji powyższego obowiązku w następujących terminach: 

a) w przypadku naprawy wymagającej wymiany części lub podzespołów w terminie do 14 dni 

roboczych, 

b) w przypadku naprawy nie wymagającej wymiany części lub podzespołów w terminie do 3 dni 

roboczych, 

c) w przypadku konieczności wymiany Towaru na  wolny od wad  w terminie do 14 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia wady. 

Zgłoszenie wady może nastąpić pisemnie, faksem na nr_____________ lub pocztą elektroniczną na 

adres _____________________________ . 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. 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. 

2. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań związanych z niezgodnością dostawy z 

przedmiotem umowy, określonych w § 6 ust. 3 lub 5 Zamawiający jest uprawniony bez wyznaczania 

dodatkowego terminu do odstąpienia od umowy przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. 

3. Zamawiający ma ponadto prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie przystąpił do wykonania przedmiotu umowy lub zaniechał jej wykonywania przez 

okres 7 dni, 

b) opóźnienie w dostawie i realizacji przedmiotu umowy lub jego części przekracza 7 dni  od  ustalonego 

terminu realizacji określonego w § 2 ust. 2., 

c) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w wykonaniu zobowiązań związanych z niezgodnością dostawy z 

przedmiotem umowy, określonych w § 6 ust. 3 c)  oraz w ust.  5., 



 

 

 

d) wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, narusza postanowienia umowy oraz 

obowiązujące przepisy prawa, 

e) w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie trzykrotnego naruszenia 

postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę. 

5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanek uzasadniających odstąpienie od umowy. Odstąpienie od 

umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w dostawie i realizacji przedmiotu umowy- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto o 

jakim mowa w § 4 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w 

którym zgodnie z Umową miało nastąpić wykonanie przedmiotu umowy  do dnia wykonania przedmiotu 

umowy włącznie; 

2) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków z tytułu niezgodności dostawy z przedmiotem umowy, 

wskazanych w treści §6 ust. 3 i 5 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o jakim mowa w § 4 za każdy 

dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zobowiązanie miało 

zostać wykonane do dnia jego wykonania;    

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4. 

2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w 

przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie mogą być sumowane. 

4. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującemu za wykonaną dostawę 

przedmiotu umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

 

§ 9 

Zmiany umowy 

Zmiana postanowień umowy może nastąpić - pod rygorem nieważności - w formie pisemnego aneksu 

tylko w przypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).  

  




