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Numer sprawy: DGA/13/08 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Wzór umowy. 

 
 

UMOWA NR ………… 
 

 
W dniu ……………. między Instytutem Łączności Państwowym Instytutem Badawczym 

z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1  NIP 525-000-93-12 reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – Zbigniewa Kądzielskiego 

2. Głównego Księgowego – Lilianę Lejman 

zwanym dalej Zamawiającym 

 
oraz Firmą : …………………………………………… 

…………………………………………… 

NIP …………………………………. 
reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą 

 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006r, Nr 164, poz. 1163 z 

późn. zm) została zawarta umowa o treści następującej: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego  

 ……………………………………………………………………………. 
zgodnie z formularzem ofertowym oraz opisem technicznym przedmiotu zamówienia z dnia……… 

stanowiących załączniki do niniejszej umowy. 

2. Wartość umowy Strony ustaliły w kwocie brutto: ………………………. zł 

(słownie złotych : ……………………………………………………….. ) 

„ – dostawa wewnątrzwspólnotowa – obowiązujący w Polsce podatek VAT zostanie rozliczony przez 

Zamawiającego, który jest podatnikiem VAT UE –NIP PL 5250009312”* 

 „ w tym netto ……………………..zł, 22% podatek VAT ……………….zł” ** 

3. W cenę wliczony jest transport przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, koszty 

ubezpieczenia na czas transportu oraz opłaty celne. 

4. Cena określona w ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym nie podlega zmianom. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiot umowy wymieniony w § 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego w Warszawie, ul. Szachowa 1 w terminie nie dłuższym niż: 

• Zadanie 1 opornik dekadowy od 1mΩ do 1kΩ   – do 7 tygodni licząc od daty podpisania umowy, 

• Zadanie 2 opornik dekadowy od 10Ω do 10MΩ   - do 7 tygodni licząc od daty podpisania 

umowy, 

• Zadanie 3 opornik wzorcowy 100µΩ   - do 7 tygodni licząc od daty podpisania umowy, 

• Zadanie 4 opornik wzorcowy 10µΩ  - do 7 tygodni licząc od daty podpisania umowy, 

• Zadanie 5 czujnik mocy  - do 12 tygodni licząc od daty podpisania umowy. 

 („na warunkach CIP siedziba Zamawiającego, zgodnie z Incoterms 2000, co oznacza, że towar  będzie 

dostarczony przez kuriera”)* 

2. Za datę dostawy rozumie się dzień, w którym przedmiot umowy zostanie dostarczony do Instytutu 

Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Szachowa 1 oraz potwierdzony 

podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez Strony umowy. 

 

Objaśnienia: 

* zapisy małą czcionką, kursywą w cudzysłowie dotyczą tylko przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej 

** zapisy nie dotyczą przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej 
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3. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum  

3 dni. 

4. Obowiązek przygotowania protokołu, zawierającego numery seryjne dostarczonego 

przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. 

5. Do podpisania protokołu są upoważnieni: 

• ze strony Zamawiającego – …………………………. 

• ze strony Wykonawcy – ……………………………….. 

 

§ 3 

 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w 

wysokości 5 % od kwoty określonej w § 1 pkt 2 umowy. 

b) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % od kwoty określonej w § 1 pkt 2 za 

każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu realizacji umowy, 

c) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,1% od kwoty określonej w § 1 pkt. 2 

umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od następnego dnia po upływie terminu określonego przez 

Wykonawcę w celu usunięcia wad. 

3. Powyższe kary umowne zostaną potrącone z należności Wykonawcy z faktury za dostarczenie 

przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5% od kwoty określonej w § 1 pkt 2 umowy. 

2. Za opóźnienie w zapłacie należności, Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki liczone w skali rocznej. 

 

§ 5 

 

1. Zamawiający zapłaci za dostarczony przedmiot zamówienia na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury. 

2. Faktura winna być wystawiona i przesłana na adres: Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy  

ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa. 

3. Zamawiający dokona zapłaty wymaganej kwoty za dostarczony przedmiot zamówienia przelewem w 

terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury, z rachunku Zamawiającego: 

Bank: PEKAO SA Oddział Warszawa nr r-ku 53 1240 6003 1111 0000 4944 7987 
na rachunek Wykonawcy w Banku: ……………………………………………….. 

nr rach.: …………………………………………………………………………….. 
4. Zamawiający jest płatnikiem VAT – numer identyfikacyjny: 525-000-93-12. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbioru. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy, która biegnie od dnia 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Strony umowy i wynosi zgodnie z 

ofertą………………………………………miesięcy. 

2. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, 

zgodnego z instrukcją użytkowania sprzętu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnego serwisu oraz wsparcia technicznego w okresie 

gwarancji oraz płatnego serwisu pogwarancyjnego. 

4. W przypadku wykrycia wad dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się na ich 

usunięcie w ciągu …………………………………………..dni. 

5. Podczas serwisowania (w ramach umowy gwarancyjnej) trwającego dłużej niż czas określony  

w § 6 pkt 4, Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy tej samej klasy (zadanie 1-4). 
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6. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia firma: 

……………………………………………………………………….. 

7. Dostawca gwarantuje, że w czasie okresu gwarancyjnego na własny koszt i ryzyko dokona naprawy lub 

wymiany wadliwego przedmiotu umowy. 

8. Wybór sposobu wykonania naprawy należy do Wykonawcy. W przypadku naprawy lub 

wymiany przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy.  

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za udokumentowane uszkodzenia wynikłe z 

eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi i przeznaczeniem przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

 

1. Przedmiot umowy do naprawy powinien być zgłaszany pisemnie bądź telefonicznie 

na adres wskazany przez Wykonawcę. 

2. Zgłoszenie do naprawy powinno zawierać: 

• typ urządzenia i numer seryjny, 

• krótki opis uszkodzenia, 

• adres, nr telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej uszkodzenie. 

 

§ 8 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16/64, poz. 93 z późn. 

zm.). 

2. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

 

Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd w Warszawie. 

 

§ 10 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                              WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

Miejscowość……………………..dnia…………….2008r 

 

 

 

Akceptuję wzór umowy 

 

 

………………………………………………….. 
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
 

 

 

 

 


