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Załącznik Nr 4  do SIWZ 
                                                                                  Postępowanie Nr BZP.242.4.2019.JS 

Wzór umowy 

 
 

UMOWA NR …………………… 

zawarta w dniu………………………….……pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1,  

nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08,  

REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

J.M. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski 

zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 

i  

(podmiot fizyczny) 

imię i nazwisko ……………………………………………….……. zam. …………..……..……………………… 

działającym jako przedsiębiorca …………………………………………………………..……………………... 

   (nazwa i adres działalności gospodarczej) 

zarejestrowanym w ……………………………………….………. nr wpisu ….………………………………... 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP  ……….…………                  REGON …………………………………..…. 

       

(podmiot prawny) 

Nazwa …………………………………………………………….……………………………………………………. 

z siedzibą w ……………………………….…………………………………………………………………………… 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ……………..…….…….Wydział Gospodarczy KRS nr …..…………... 

posiadającą nr identyfikacyjny NIP …….…………..                     REGON …………………….……………….. 

reprezentowaną przez: 

11
 .…………………………….    

zwaną w dalszej części "Dostawcą" 

1
1
 imię i nazwisko osoby widniejącej w rejestrze albo prawidłowo upoważnionego przez nią pełnomocnika 

 
Tryb zawarcia umowy: 
Umowa została zawarta w wyniku wyboru Dostawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1986, z późniejszymi 
zmianami), nr postępowania …………..…………... 
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§ 1.  
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Binokularu z kamerą CCD, do tworzenia obrazów 
mikro szlifów i mikro skamieniałości w ramach projektu POPC.02.03.01-00-0004/17 „Leopoldina 
online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu 
Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”. 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia stanowiącej integralną cześć niniejszej umowy. 
 
3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Leopoldina online - platforma 
integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, 
edukacji i popularyzacji wiedzy” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020, w tym środki UE (EFRR) oraz wspófinansowanego z budżetu państwa. ZADANIE 
1  "Budowa zaplecza informatyczno-technicznego dla przechowywania, przetwarzania 
i udostępniania danych cyfrowych - ZAKUP SPRZĘTU/ WYPOSAŻENIA  WRAZ 
Z OPROGRAMOWANIEM", POZ. 3 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne- Sprzęt do 
digitalizacji dla pozostałych jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
4. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia 
oraz za ich zgodność z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
 

 
§ 2. 

Zasady interpretacyjne postanowień Umowy. Pierwszeństwo i kolejność dokumentów. 
 
1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu dostaw określonych 

w Umowie, w tym również zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Dostawcy, będzie 
obowiązywać następująca kolejność interpretowania dokumentów: 

a) Umowa 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
c) Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 
 

2. Dokumenty będą interpretowane z uwzględnieniem całości postanowień zawartych we 
wskazanych w ust. 1 niniejszego Paragrafu dokumentach oraz z uwzględnieniem celu 
wynikającego z Umowy. Wszelkie uzupełnienia i ewentualne modyfikacje dokonywane 
w tworzących całość dokumentach, a wpływające na postanowienia i treść dokumentów 
winny być uwzględnione w pozostałych dokumentach.  
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3. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy oraz 
dotyczących interpretowania Umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej 
doręczonej adresatom za pokwitowaniem.  

 
 

§ 3. 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie: 

● kwota netto -  ……………………. zł 
● podatek VAT -  ……………………. zł 
● kwota brutto - .…………………... zł 
(słownie : ……………………………………………………………….PLN) 

 
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji ani zmianom. 

 
2. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

 
3. Dostawca w pełni odpowiada za jakość i termin dostawy. 
 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje dostawę sprzętu w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego. 
 

§ 4. 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 
1. Dostawca zgodnie z art. 147 ust. 1 i ust 2 oraz art. 150 ust. 1 i ust. 2  Ustawy Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) wniósł przed 
podpisaniem Umowy bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na każde pierwsze żądanie, 
gwarancję bankową (odpowiednio: gwarancję ubezpieczeniową, poręczenie bankowe, 
poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (wyłącznie jako zobowiązanie 
pieniężne), poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości 
lub w pieniądzu na kwotę........................................zł 
(słownie:...............................................................................................................), stanowiącą 
równowartość 10% wartości brutto, określonej w § 3 ust. 1 Umowy 
 tj.: ............................PLN (słownie  ………………………) na rachunek bankowy 
zamawiającego: Bank Zachodni WBK SA 4 O/Wrocław   
nr 71 1090  2503 0000 0006 3000 0004.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu Umowy. 
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Dostawcy w terminie 30 dni 

od daty odbioru  jakościowego całego przedmiotu umowy. 
 
 

 § 5. 
 Warunki realizacji umowy 

 
1. Dostawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami 

minimalnymi przedstawionymi w Opisie przedmiotu zamówienia, tj. w załączniku nr 1 do 
umowy.  

 
2. Dostawa nastąpi po uprzednim jej zaawizowaniu – najpóźniej 3 dni robocze przed 

planowaną dostawą. Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie zgodnie z protokołem odbioru 
ilościowego stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

 
3. Przedmiot umowy Dostawca winien dostarczyć wraz z rozładunkiem oraz wniesieniem 

zamówionego sprzętu w miejsce dostawy, na własny koszt - w terminie do trzech miesięcy 
od daty podpisania umowy. 

 
4. Miejsce dostawy: Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre, pl. W. Cybulskiego 30, 50-205 

Wrocław. 
 

5. W imieniu Zamawiającego, odbioru zamówienia ilościowego i jakościowego dokonywać 
będą osoby upoważnione przez Kierownika projektu. 

 
6. W przypadku, gdy dostarczony sprzęt, nie przejdzie pozytywnie procedury odbioru 

ilościowego Zamawiający zgłasza zastrzeżenia i odmawia odbioru całości sprzętu a Dostawca 
zobowiązany jest usunąć nieprawidłowości i przedstawić sprzęt do ponownego odbioru 
w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżenia przez Zamawiającego.  

 
7. Dostawca zapewnia dostęp do niezbędnych sterowników do oferowanego sprzętu. 

 
8.  Dostawca zapewnia, że dane związane z ewentualnym oprogramowaniem dołączonym do 

dostarczanego sprzętu i klucze licencyjne nie będą udostępniane osobom trzecim. 
 
9. Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne mieszczące się w zakresie przedmiotu 

umowy muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE lub 
równoważnym. 

 
10.  Dostawca gwarantuje, iż dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy. 
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11.  Odbiór jakościowy zostanie dokonany przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych 
od momentu podpisania odbioru ilościowego. Potwierdzeniem odbioru jest protokół 
odbioru jakościowego, zawierający co najmniej następujące dane: datę i miejsce 
sporządzenia protokołu, opis zastrzeżeń lub informację o ich braku, datę dokonania odbioru 
jakościowego. 
 

12.  Podpisanie protokołu jakościowego nastąpi na podstawie weryfikacji dostarczonego sprzętu 
i oprogramowania stanowiącego jego wyposażenie. 

 
 

§ 6.  
Gwarancja i rękojmia. Naprawy pogwarancyjne. 

 
1. Dostawca zapewni w okresie gwarancji nieodpłatnie serwis gwarancyjny dostarczonego 

przedmiotu umowy. 
 

2. Okres gwarancji na sprzęt – zgodnie z ofertą Wykonawcy - wynosi …….. miesiące liczone od 
daty podpisania protokołu odbioru jakościowego przez upoważnionych przedstawicieli 
stron.  

3. Naprawy przedmiotu umowy, dokonywane będą w dni powszednie w godzinach 8:30-15:00 
w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota 
uszkodzenia. W przypadku konieczności dokonania naprawy w innym miejscu niż miejsce 
używania przedmiotu umowy, koszt i odpowiedzialność za jego transport ponosi Dostawca 
od chwili wydania wadliwego przedmiotu umowy jego upoważnionemu przedstawicielowi 
do chwili odbioru przedmiotu umowy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 
po dokonaniu naprawy. 
 

4.  Zgłoszenia usterek Zamawiający będzie dokonywał:  
a) e-mailem na adres: …………………………….. przy czym data wysłania wiadomości e-mail 

stanowi potwierdzenie zgłoszenia usterki. 
 

5. W przypadku awarii sprzętu naprawa ma zostać wykonana do 21 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia przez Zamawiającego usterki.  

 
6. Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy sprzętu liczony od momentu zgłoszenia do 

ponownej instalacji i uruchomienia w siedzibie Zamawiającego. 
 
7.  W przypadku wymiany sprzętu, na nowy, okres gwarancji dla danego egzemplarza liczony 

jest od daty dostarczenia nowego sprzętu. Ponowna dostawa potwierdzona będzie 
protokołem odbioru sporządzonym zgodnie z ustaleniami. 
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8.  Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień 
z tytułu rękojmi. 
 

9.  W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami § 6 umowy a kartą gwarancyjną dołączoną 
przez Dostawcę, pierwszeństwo mają zapisy umowy. 

 
 

§ 7.  
Warunki płatności 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy dostarczony 

zgodnie z terminem określonym w terminie do 30 dni od daty złożenia w Biurze Projektów 
Zagranicznych , ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław, oryginału prawidłowo wystawionej faktury. 
 

2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru jakościowego podpisany przez  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 jako upoważnionych ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy. 
 

3. Dostawca zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia faktury w terminie 7 dni od daty 
sporządzenia protokołu jakościowego. Faktura wraz z protokołem odbioru jakościowym 
winna być złożona przez Wykonawcę w Biurze Projektów Zagranicznych , ul. Kręta 1, 50-237 
Wrocław. 

  
4. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Dostawcy nr ……………………………… Za dzień zapłaty 

uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

5. W przypadku opóźnienia terminu płatności Dostawca ma prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych za opóźnienie. 

 
 

§ 8.  
Pozostałe warunki 

 
1. Dostawca nie może dokonać przekazania wierzytelności wynikających z umowy na rzecz 

osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

2. Dostawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób 
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§ 9.  
Kary umowne 

 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do 

naliczenia następujących kar umownych : 
a) za nieterminową dostawę przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości netto 

przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  
b) w wysokości 20% wartości netto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust.1  

w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
zależnych od Dostawcy oraz rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Dostawcę z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które 
odpowiada Dostawca są w szczególności: 
1) stwierdzenie przez Zamawiającego wady prawnej przedmiotu umowy,  
2) opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy przekraczające 30 dni liczone zgodnie z 

zapisami §5 ust. 3. 
 
2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,5%  wartości brutto umowy za 
każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Jeżeli 
opóźnienie będzie trwało dłużej niż  21 dni  Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 
umowy z winy Dostawcy. 

 
3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, o której mowa w ust. 1 i 2 

bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy. 
 

4. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy 
wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody.  

 
 

§ 10. 
 Postanowienia końcowe 

 
1. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 

zmianę postanowień niniejszej umowy, z zachowaniem formy pisemnej, w zakresie modelu 
oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy 
sprzęt został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii 
produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany lub który został 
udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę taką jak ustalona w niniejszej umowie. 
 

2. Zmiana niniejszej Umowy, a także jej rozwiązanie albo odstąpienie od niej wymaga formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 
4. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku porozumienia w terminie 14 dni, w 
drodze postępowania sądowego w Sądzie Powszechnym właściwym dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy dwa dla 
Zamawiającego.  

 
6. Dostawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzenia 

działalności gospodarczej, o postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym oraz o 
zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy, 
jak też o zmianie adresu siedziby firmy/adresu zamieszkania właściciela pod rygorem 
skutków prawnych zaniechania oraz uznania za dostarczoną korespondencję kierowaną na 
ostatni podany przez Dostawcę adres. 

 
 

Zamawiający:       Dostawca: 
 

............................................     ............................................ 
 
 
Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia  
2. Załącznik nr 2 do umowy - Protokół odbioru ilościowego 
3. Załącznik nr 3 do umowy – Protokół odbioru jakościowego 
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Załącznik nr 2 

Do umowy nr …….. z 

dnia………………..  

Wrocław, dn. ……………………. 

 

Protokół odbioru ilościowego 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

W dniu …………........r. zgodnie z ww. Umową dokonano odbioru ilościowego ………….. 
wymienionych/ego poniżej. 

Lp. Nazwa Nr fabryczny Sztuk Uwagi 

1     

2     

3     

4     

 
Przedmiot Umowy został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*.  
Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie /nie został 
wykonany w terminie*  
 

* niepotrzebne skreślić  

Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….... 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

……………………        …………………. 

(pieczęć i podpis)        (pieczęć i podpis) 
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Załącznik nr 3 

Do umowy nr …….. z 

dnia………………..  

 
Wrocław, dn. ……………………. 

 

Protokół odbioru jakościowego 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa i miejsce wykonania:……………………………….. 

W dniu ………. Zgodnie z Umową nr …………………….. 

Lp. Wykonano/Zweryfikowano 
Wynik sprawdzenia 

Pozytywny 

1  TAK / NIE* 

2  TAK / NIE* 

3  TAK / NIE* 

4  TAK / NIE* 

 

Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie /nie został 
wykonany w terminie*  
 

* niepotrzebne skreślić  

Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….... 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

……………………        …………………. 

(pieczęć i podpis)        (pieczęć i podpis) 
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