
Załącznik nr 3 Postępowanie nr MP.272.1.2021.AK 

 

 

Umowa nr 

MP…………….U.2021.AK 

 

 

Zawarta dnia ................................................ ……………………………………… pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Nauk Biologicznych, Muzeum 

Przyrodniczym z siedzibą we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 

896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

reprezentowanym przez: 

dra hab. Jana Kotusza - Dyrektora Muzeum Przyrodniczego  Uniwersytetu 

Wrocławskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

zwanym dalej 

"Zamawiającym"  

oraz 

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

 

zwanym dalej "Wykonawcą", 

zwanymi w dalszej treści umowy również Stronami lub każdy z osobna Stroną. 

 

§ 1 

Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych z 

dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) ze względu na 

wartość zamówienia poniżej kwoty 130.000 zł w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 wskazanej 

ustawy.  

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest 

- dostawa,  instalacja, uruchomienie kamery cyfrowej do mikroskopu wraz z 

przeszkoleniem pracowników (dotyczy zadania nr. ….) 

- dostawa sprzętu fotograficznego (dotyczy zadań nr……..) 

2. Szczegóły techniczne urządzenia określa opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja 

techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad 

fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 

4. Wykonawca oświadcza, że zamawiane urządzenie zawiera materiały, które spełniają 

wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej (certyfikat 

CE). 

5. Wykonawca zapewnia, że urządzenie jest kompletne ze wszystkimi podzespołami, 

częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia. 

§ 3 

1. Za przedmiot zamówienia określony w § 2 strony ustalają wynagrodzenie umowne 

zgodne z przedstawioną ofertą stanowiącą integralną część umowy: 

NETTO   …………………………….. PLN 

 VAT ………….%   …………………    PLN 

 BRUTTO …………………………….. PLN 

 

Słownie brutto: 

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



W cenie urządzenia zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym: 

koszty dostawy, ubezpieczenia na czas transportu, wniesienia, instalacji, uruchomienia oraz 

przeszkolenia pracowników wymienionej jednostki w zakresie eksploatacji w/w urządzenia. 

2. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

3. Zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie realizacji umowy pociąga 

za sobą zmianę wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 bez konieczności zmiany 

niniejszej umowy .     

4. Ustalona w ust. 1 kwota netto nie podlega zmianie 

 

§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 

a) dokonanie wizji lokalnej - jeżeli wymaga tego przedmiot zamówienia - w miejscu 

wskazanym przez bezpośredniego odbiorcę przedmiotu umowy, określenie na piśmie 

wymogów do spełnienia przez Odbiorcę warunkujących jej dostawę, instalację oraz 

sprawność i efektywność pracy - najpóźniej na 14 dni przed dostawą oraz 

potwierdzenie na piśmie spełnienia tych warunków, 

b) przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu umowy najpóźniej do 14 dni 

od daty dostawy 

c) zapewnienia takiego opakowania przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, by nie 

dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca 

dostawy. 

2. Dostawa nastąpi po uprzednim jej zaawizowaniu - najpóźniej na 24 godziny przed 

dostawą. Odbiór dostawy nastąpi protokolarnie z udziałem upoważnionych stron. 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie określał: 

 

a) datę odbioru technicznego, 

b) markę urządzenia, 

c) numer urządzenia, 

d) stwierdzenie wad i warunki ich usunięcia, 

e) inne postanowienia. 

4. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu zamówienia, w szczególności z 

powodu wad, nie sporządza się protokołu odbioru a Zamawiający przekazuje 

Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń. 

5. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę przedmiotu 

zamówienia wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego tytułu 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

6. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie 

zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

7. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia: 

 

a) instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim lub angielskim. 

b) dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (kartę 

gwarancyjną lub inny równoważny dokument zawierający informacje o udzielonej 

gwarancji). 

8. Za dzień wydania uważa się dzień, w którym dostarczony towar został wydany, 

zainstalowany i uruchomiony przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do jednostki 

Zamawiającego: Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. 

Sienkiewicza 5, 50-335 Wrocław 

 

§ 5 



Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją 

techniczną. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z 

przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez 

Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu 

obowiązywania gwarancji. 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres …. miesięcy. 

Gwarancja obejmuje wymianę wszystkich niezużywalnych części oraz pracę i dojazd 

serwisu 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu 

umowy. 

3. Czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie końcowego 

użytkownika i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki), w terminie do 72 

godzin dni roboczych od zgłoszenia usterki. 

4. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia (faksem lub pocztą elektroniczną) usterki. W 

przypadku uszkodzeń wymagających odesłania wadliwego elementu do siedziby 

producenta, naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 30 

dni. 

5. Jeżeli usługi gwarancyjnej, ze względów technicznych, nie będzie można wykonać w 

siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt odbierze, a po wykonanej usłudze 

dostarczy do siedziby Zamawiającego serwisowany sprzęt. 

6. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy. 

7. Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany przedmiotu zamówienia na 

nowy wynosi 3. Wymiana nastąpić powinna w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o 

kolejnej usterce. 

8. Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do wymiany przedmiotu zamówienia nie dopełni 

obowiązku wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od wad lub usunięcia wad w 

drodze naprawy w ciągu 30 dni, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w 

drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując zakupu na ryzyko i koszt 

Wykonawcy zachowując przy tym uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy.  

9. Utrata uprawnień gwarancyjnych nastąpi w wyniku nieprawidłowej obsługi, 

przeprowadzania napraw przez osoby nieuprawnione, z wyłączeniem przypadku 

opisanego w ust. 8. 

10. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez ………………………………………………………………… 

§ 7 

Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie ……………………………od daty zawarcia umowy. Za 

datę zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego przez 

Zamawiającego egzemplarza umowy. 

 

§ 8 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot zamówienia - 

określony w § 2 niniejszej umowy - kwotę w wysokości ……………………………… zł brutto 

przelewem bankowym w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po 

zrealizowaniu zamówienia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) 

przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

3. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o 

którym mowa w ust. 2 powyżej, jak również 



b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 

września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie 

o podatku od towarów i usług (dalej: Wykaz). 

4. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 

3 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe 

wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek 

objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony protokół 

zdawczo-odbiorczy, zatwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

7. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz 

osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób 

trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego 

 

§ 9 

 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający 

będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1% wartości  brutto całego 

wynagrodzenia określonego w § 3 umowy za każdy dzień opóźnienia, a jeśli opóźnienie 

będzie trwało dłużej niż 14 dni w wysokości 0,2% za każdy dzień. Jeżeli opóźnienie 

będzie trwało dłużej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie 

natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpić od umowy.  

2.  Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji lub 

rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % 

wartości brutto całego wynagrodzenia określonego w § 3 umowy za każdy dzień 

opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Jeżeli 

opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę 

w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Za opóźnienia 

w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto całego wynagrodzenia za 

każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca oraz odstąpienie lub rozwiązanie umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od  Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto całego 

wynagrodzenia. 

 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z 

należności Wykonawcy za zrealizowane zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 10 

1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub części ze 

skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy: 

a.) Wykonawca znajduje się w stanie niewypłacalności w rozumieniu ustawy Prawo 

upadłościowe, niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalnością w rozumieniu 

ustawy Prawo restrukturyzacyjne albo likwidacji,, 



b.) W wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub znacznej jego części uniemożliwiające dalszą realizację zobowiązań 

na uzgodnionym poziomie; 

c.) W przypadku istotnego naruszenia przez wykonawcę zobowiązań wynikających z 

Umowy. Za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z 

Umowy Strony uznają w szczególności: 

1) opóźnienie Wykonawcy w stosunku do jakichkolwiek  terminów określonych w 

Umowie; 

2) wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób nienależyty albo w inny 

sposób sprzeczny z Umową; 

d.) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, ze wykonanie 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy następuje z dniem pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o 

przyczynie odstąpienia od Umowy. 

3. Strony uznają, że odstąpienie od Umowy wywołuje skutek do niewykonanej przez 

wykonawcę części Umowy, co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy 

Stronami w zakresie czynności wykonanych przez Wykonawcę do chwili odstąpienia od 

umowy 

§ 11 

1. Zamawiający  zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy: 

 

a) model sprzętu określony w ofercie, a następnie w umowie, przestał być produkowany i 

jest niedostępny, co będzie potwierdzone stosownym dokumentem. W takiej sytuacji 

Wykonawca może zaproponować inny model sprzętu, który musi spełniać warunki 

określone w zapytaniu ofertowym, za cenę określoną w ofercie i umowie; 

         § 12 

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację umowy będzie: 

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

2. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie: 

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

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy określonych powyżej wymaga 

poinformowania drugiej strony na piśmie i nie stanowi zmiany umowy.  

 

§ 13 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Strony w związku z niniejszą umową będą 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez strony przed 

dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 

osobowych – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych RODO). 

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły odpowiednie 

środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami RODO.  

3. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą Stronę i dane osób 

zaangażowanych w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie niezbędnym do 

wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.  

4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 14 RODO 

wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w realizację 

umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 

https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

 

          § 14 



1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na 

drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich 

nieważności. 

4. Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy w tym 

okresie gwarancji i rękojmi, jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie 

prawnej formy prowadzonej działalności, o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem 

uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

 

§ 15 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

3. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                 WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

Płatne z:  

 

 

Umowę sporządziła: Anna Kaproń 

 


