
 

 

 

UMOWA  Nr II.000…2017.U.BR 

 

 

 

Zawarta w dniu…………………2017 r. we Wrocławiu pomiędzy 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Matematyki i Informatyki,  

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez  

dr hab. Tomasza Jurdzińskiego, prof. UWr – Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki, 

działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora numer DO.0153.196.2016.AC z dnia 

01.09.2016 r. 

zwanym dalej Zamawiającym  

a 

 

 

 

 

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

 

zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 
Tryb zawarcia umowy 

 

1. Niniejszą umowę zawarto z wyłączeniem stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), gdyż wartość 

umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – art. 4 

pkt. 8 ustawy. 

2. Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w 

odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego. 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę transportu skrzyni 

z łazikiem marsjańskim wraz z akumulatorami na trasie Wrocław – Los Angeles – 

Wrocław. 

2. Przesyłką jest skrzynia z zawartością, o wymiarach 1200 mm x 1500 mm x 1100 mm i 

masie do 250 kg. 

3. Wykonawca musi zapewnić skrzynie o ww. wymiarach. 

4. Skrzynia musi posiadać certyfikat fumigacji, który pozwala na jej transport drogą 

lotniczą. 

5. Skrzynia powinna dotrzeć do Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. 

Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław), w celu dokonania załadunku –najpóźniej 1 dzień przed 

wysyłką skrzyni z Instytutu. 

6. Wysyłka skrzyni musi się odbyć najwcześniej w dniu 16 maja 2017 r. z Instytutu 

Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław) 



7. Termin i godzina odbioru skrzyni z zawartością, zostaną uzgodnione z osobą 

uprawnioną do odbioru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. 

8. Odbiór skrzyni z zawartością zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru, 

podpisanym przez przedstawicieli stron. 

9. Przesyłka musi dotrzeć do magazynu w Los Angeles przed 27 maja 2017 r. 

10. Przesyłka będzie odebrana z magazynu w Los Angeles w dniach 27 – 29 maja 2017 r. 

11. Magazyn w Los Angeles musi być czynny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. 

12. Oferta musi uwzględniać magazynowanie przesyłki, skrzynio-palety w magazynie w 

Los Angeles w dniach od 27 maja 2017 r. do 07 czerwca 2016 r. 

13. Przesyłka będzie dostarczona ponownie do magazynu w Los Angeles w dniach 5 – 7 

czerwca 2017 r. w celu przesłania jej do Wrocławia. 

14. Przesyłka musi powrócić do Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. 

Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław) najpóźniej w dniu 20 czerwca 2017 r. 

15. Wykonawca musi zapewnić ubezpieczenie ww. przesyłki o wartości 100 000,00 PLN. 

      Beneficjentem ubezpieczenia będzie Zamawiający. 

16. Zawartością przesyłki będą: 

- łazik Aleph 1, 

- części zamienne łazika, 

- oscyloskop, 

- zasilacz laboratoryjny, 

- narzędzia, 

- inne przedmioty nieuznawane za niebezpieczne, 

- akumulatory łazika (zgodnie z zapytaniem ofertowym). 

17. Wykonawca musi zapewnić atestowane opakowanie transportowe akumulatorów, 

spełniające wszystkie wymogi prawne związane z dostarczona usługą. 

 

§ 3 

Zakres Umowy 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi transportu skrzyni z łazikiem 

marsjańskim wraz z akumulatorami na trasie Wrocław – Los Angeles – Wrocław, zgodnie 

z wymogami w § 2.  

 

§ 4 

Cena 

 

1. Z tytułu należytej realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………….PLN brutto  

(słownie …………………………………………………………..) PLN;  

 

§ 5 

Formy płatności 

 

1. Płatność wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 zostanie dokonana przelewem na 

konto Wykonawcy w: ………………………………………numer rachunku: ………………………………….  

2. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury z tytułu realizacji 

niniejszej umowy, bez podpisu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

4. Faktura VAT powinna być wystawiona nie później niż siódmego dnia od dnia 

wykonania usługi. 

5. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na adres: Uniwersytet 

Wrocławski, Instytut Informatyki pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ww. fakturę na adres: Instytut Informatyki 

ul. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław. 

 



§ 6 

Terminy płatności 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 w ciągu 21 

dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

§ 7 

Rezygnacja 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w każdej chwili przed jej rozpoczęciem, na     

podstawie pisemnego oświadczenia, złożonego Wykonawcy.  

2. W przypadku rezygnacji Wykonawca obciąży Zamawiającego rzeczywiście 

poniesionymi i udokumentowanymi kosztami związanymi z wykonaniem umowy. 

 

§ 8 

Postanowienia dodatkowe 

 

1. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach dotyczących realizacji 

usługi. 

2. Wykonawca będzie świadczyć usługę z należytą starannością - właściwą 

profesjonaliście, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług 

tego typu oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Wykonawca musi mieć udokumentowane najmniej pięcioletnie doświadczenie w 

wysyłce robotów poza teren Unii Europejskiej. 

4. Wykonawca musi posiadać wymagane przepisami obowiązującego prawa 

uprawniania i certyfikaty do prowadzenia działalności gospodarczej objętej przedmiotem 

niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ponosi koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 9  

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie lub odstąpienie 

od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, oraz przez 

Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości 

kwoty brutto, ustalonej w § 4 ust. 1.  

2. W razie nie niespełnienia wymogów zawartych w § 2 czy też niewykonania lub 

nienależytego wykonanie umowy Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w 

wysokości 10 % wartości brutto ustalonej w § 4 ust. 1.  

3. W razie wystąpienia opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, za 

każdy dzień zwłoki – maksymalnie 15 % wynagrodzenia brutto. 

4. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie, Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy odsetki za opóźnienie w wysokości ustawowej, po wcześniejszym, 

pisemnym wezwaniu do zapłaty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 10 

Odpowiedzialność 

 

1. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z 

wyłączeniem następujących okoliczności: 

- działanie lub zaniechanie Zamawiającego, 

- siła wyższa. 



2. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni należytego i terminowego wykonania 

usługi, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych - wszystkich wydatków 

związanych z koniecznością skorzystania z usługi zastępczej. 

 

§ 11 

1. Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest 

zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej 

działalności oraz o zmianie adresu zamieszkania właściciela firmy i adresu siedziby firmy 

pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany 

przez Wykonawcę. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania. 

2. Wykonawca nie może powierzyć zobowiązań wynikających z treści niniejszej umowy 

innemu podmiotowi bez pisemnej zgody zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Korespondencję pocztą elektroniczną strony uznają za doręczoną, o ile nie 

ma wątpliwości, iż doszła do wiadomości adresata. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Ewentualne spory sądowe będą rozstrzygane przed sądami powszechnymi, właściwymi 

dla siedziby Uniwersytetu Wrocławskiego. 

6. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla  Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 


