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          Załącznik nr 5 do SIWZ 

-wzór-  

UMOWA   

nr ...../.../2019 

 

zawarta  w  dniu .....................w ………………………………… 

pomiędzy 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 

Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze 

ul. Jana Pawła II 9/A, 32-640 Zator   

NIP ………….,  REGON …………………,  

reprezentowaną  przez : ………………………………………….., zwanym w dalszej części 

"Zamawiającym" 

 

a 

 

................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………….REGON:………………….. 

reprezentowanym przez: ………………………………………….zwanym  dalej  „Wykonawcą”,   

 

w wyniku wyboru oferty na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienie 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - pn.: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki na 

potrzeby IRŚ Olsztyn Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze -  poniżej kwot, o których mowa w art. 11 

ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,  o następującej treści: 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: „Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki na potrzeby IRŚ Olsztyn 

Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze”, zgodnie z ofertą przetargową, stanowiącą integralną część 

umowy, oraz SIWZ (dalej zwana również jako „maszyna”). 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), w treści oferty Wykonawcy oraz w specyfikacji technicznej, które dokumenty 

stanowią integralną część niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienie: fabrycznie nowy, pełnowartościowy i 

wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami, pochodzącą z oficjalnej dystrybucji. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy odpowiada pod względem jakości wymaganiom 

polskich i unijnych norm jakościowych, posiada wymagane świadectwa kwalifikacyjne, jest wolny 

od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium UE. 
 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do:  

1. dostawy – na swój koszt –  fabrycznie nowej koparko-ładowarki do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego, tj. pod adres: Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze, ul. Jana Pawła II 9/A , 32-640 

Zator. 

2. Dostarczenia maszyny wraz ze sporządzonymi w języku polskim: kartami gwarancyjnymi, instrukcją 

obsługi i konserwacji, wymaganymi certyfikatami oraz innymi dokumentami niezbędnymi do przejęcia 

maszyny do używania,  

3. Dostawy przedmiotu umowy w terminie  określonym w ofercie Wykonawcy. Przed dostawą przedmiotu 

umowy Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym – co najmniej na 3 dni przed 

terminem dostawy – celem uzgodnienia dokładnego terminu dostawy maszyny (m.in. godziny dostawy).   

4. Zapewnienia na koszt Wykonawcy szkolenia z zakresu budowy i obsługi koparko-ładowarki będącej 

przedmiotem umowy dwóch (2) operatorów Zamawiającego. 

 

 

§ 3 
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Wykonanie umowy 

1. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy do Kupującego w terminie nie dłuższym niż ……….. dni od 

dnia podpisania umowy. Za termin dostawy przyjmuje się datę odbioru całego i kompletnego przedmiotu 

umowy, potwierdzoną przez Zamawiającego i Wykonawcę na protokole zdawczo-odbiorczym /zał. nr 1 

do umowy/podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń. 

2. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia w dniu dostaw. 

3. Ewentualne usterki zapisane w protokole odbioru będą usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty odbioru kompletnej maszyny, zgodnej z SIWZ.  

4. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru maszyny.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności  

1. Za przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę brutto w wysokości 

………………………………….(słownie……………………………….). W cenie zawiera się podatek 

VAT według stawki  ……….%. 

2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, wraz z protokołem odbioru 

wyposażenia, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu 

umowy. 

3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę. 

4. Fakturę należy wystawić na Zamawiającego: ………………………………………., NIP: 

……………………………..  

5. Faktura płatna przelewem do  14 dni od daty prawidłowego wystawienia i doręczenia tejże faktury  

Zamawiającemu na rachunek wskazany na fakturze, 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 5  

Gwarancja  

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………..gwarancji jakości na przedmiot umowy począwszy 

od dnia podpisania protokołu odbioru sprzętu; 

2.  Gwarancja obejmuje wszystkie elementy/podzespoły dostarczonej maszyny, urządzeń i jego sprawność 

techniczną. 

3.   Czas reakcji serwisowej w przypadku awarii koparko-ładowarki wynosi maksymalnie 72 godziny od 

zgłoszenia przez Zamawiającego uwzględniając dni robocze. 

4.   Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji usuwać powstałe wady i usterki w terminie 14 dni 

roboczych – w siedzibie Zamawiającego, w przypadku konieczności wykonania naprawy w serwisie, 

koszty dostarczenia pokrywane są w ramach gwarancji (koszty ponosi gwarant). Usługi serwisowe będą 

wykonywane w sposób zapewniający utrzymanie gwarancji przedmiotu umowy. 

5.   Zgłoszenia awarii sprzętu zgłaszane będą faksem lub e-mailem (od tej daty biegnie termin naprawy), 

następnie zostanie potwierdzone pismem. 

6.   W przypadku trzykrotnego wystąpienia w okresie gwarancji wad lub usterek istotnych dla danego 

sprzętu dostarczony zostanie nowy pozbawiony wad, 

7.   Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych wad w terminie określonym w pkt 4, Zamawiający może 

żądać wydania nowego sprzętu lub zwrotu zapłaty z ustawowymi odsetkami za okres jego 

niesprawności. 

8.   W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancji niż przewidziane 

powyżej mają one zastosowanie do niniejszej umowy. 

 

§  6 

Kary umowne 

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania określonego w umowie w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego przedmiotu 

umowy za każdy dzień opóźnienia w przypadku: 

a) niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy, 

b) niedotrzymania właściwej jakości przedmiotu umowy, 

2.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia; 
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3.   W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie w rozumieniu art.498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez naliczenie kar 

umownych, o których mowa w ust. 1 

4.   Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych za wyrządzoną mu przez Wykonawcę szkodę niezależnie od określonych 

w ust. 1 kar umownych. 

5.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto niewykonanej umowy; 

6.Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, do których nie ma zastosowania §7 pkt.5:  

a) niedotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę, 

b) opóźnienia w realizacji zamówionej dostawy powyżej 10 dni. 

c) jeżeli wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe. 

d) w sytuacji określonej w art.145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 7 

Zmiana postanowień umowy 

1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy 

dopuszczalne są wyłącznie w przypadkach i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie umowy 

oraz pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 

2. Dopuszczalne są zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1) Zmiana wynagrodzenia, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na cenę oferty (np. zmiana stawki podatku VAT). Cena netto zostaje bez 

zmian.  

2) Zmiana terminu realizacji w przypadku zajścia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, w szczególności w skutek wystąpienia siły wyższej.  

3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i 

udokumentować   istnienie przesłanki tej zmiany. 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe  

1. Strony postanawiają, iż korespondencja kierowana będzie na adres podany w umowie lub inny, o którym 

strona została pisemnie powiadomiona. 

2. Osobą koordynująca realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest ……………………, a osobą 

koordynująca ze strony Wykonawcy jest………………… 

3. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeks cywilny. 

4. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy  w przypadku nie rozwiązania 

w drodze reklamacji strony poddadzą rozstrzygnięciu rzeczowo i miejscowo właściwemu Sądowi w 

Oświęcimiu.  

5. Integralność niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia, 

6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

          WYKONAWCA                                             ZAMAWIAJĄCY 

 

  

 

 

 

Załączniki  

1. SIWZ z dnia ……………..  

2. Oferta Wykonawcy z dnia …….. 
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        Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

 

…….………, dnia……………………… 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – ODBIORU 

              spisany w dniu ……………………………………………………….. na  

           okoliczność przekazania/odbioru …………………………………………………… . 

 

Przekazujący : 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Przejmujący : 

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Rybacki Zakład Doświadczalny w Zatorze 

32-640 Zator , ul. Jana Pawła II 9/A 

 

Niniejszym w dniu dzisiejszym  dokonano przekazania – odbioru : 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

będącej przedmiotem sprzedaży na podstawie Umowy Nr ………………………………..z dnia 

…………………………… 

 producent :         ……………………… 

 typ:          ……………………… 

 nr fabryczny:        ……………………… 

 rok produkcji         …………………….. 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Odbierający oświadcza, że przejmuje w/w sprzęt bez zastrzeżeń 

 

 

 

  Przekazujący:          Przejmujący: 

    

 

 

                 /imię i nazwisko, podpis/               /imię i nazwisko, podpis/  

   

 

 


