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Załącznik nr 1 do SIWZ 

UMOWA NR ……/KZp/17 

zawarta w Łomży w dniu  ……………2017 r. pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą przy ul. 

Akademicka 14, 18-400 Łomża,  

NIP 718-19-47-148 REGON 451202740 

zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

Kanclerz – mgr Andrzej Grodzki, 

a  

………………………………………. z siedzibą ……………………….. wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w …………………., …….. 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

…………………………………, 

NIP ………………….., REGON ……………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

………………..……………………… 

Została zawarta umowa następującej treści: 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia nr KZp.2730.10.17 realizowanego na 

podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 

1579) oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu …………… r. wyboru 

oferty w przetargu nieograniczonym. 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa precyzyjnego przyrządu pomiarowego LRC 

do badania elementów SMD w ilości 1 sztuki, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 

……………. r., stanowiącą integralną część umowy oraz wymaganiami zawartymi w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

§ 2 

1. Zamówienie będzie realizowane wg cen z poniższej tabeli, zgodnie ze złożoną ofertą na 

dostawę precyzyjnego przyrządu pomiarowego LRC do badania elementów SMD: 

Lp. 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia / typ, model 

oferowanego 
przedmiotu zamówienia  

Ilość 
szt 

Cena 
jedn. 
netto 

Cena jedn. 
brutto  

(kol. 4+kol6)  

VAT 
% 

Warto ść netto  
(kol.4xkol.3)  

Warto ść brutto  
(kol.7+kol.6)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Przyrząd pomiarowy LRC do 
badania elementów SMD 
/………………………………
……………………………….. 

1 

     

RAZEM   
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Słownie brutto: 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy w kwocie brutto 

…………..słownie ………………. ………………………………………………………………. 

3. Kwota brutto, o której mowa w ust.2 zawiera obowiązujący podatek VAT oraz obejmuje 

wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z zakupem i dostawą przedmiotu 

zamówienia, w tym m.in. koszty dostawy, cło, opłaty graniczne, podatkowe. 

4. Kwota, o której mowa w pkt 2, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

5. Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty wynikającej z faktury naliczone kary umowne. 

§ 3 

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 umowy, zostanie dostarczony do 

Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy tj., do dnia …………r. 

2. Zamawiający dokona odbioru dostawy w obecności Wykonawcy w dniu otrzymania 

całości przedmiotu zamówienia i zostanie on udokumentowany protokołem zdawczo-

odbiorczym dostawy sporządzonym i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.  

3. Protokół, o których mowa w pkt 2, zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach - po 

jednym dla każdej ze Stron. 

4. Dostawa uważana jest za wykonaną z chwilą, gdy przedmiot zamówienia zostanie 

dostarczony do siedziby Zamawiającego i przyjęty przez Zamawiającego podpisaniem 

bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego dostawy.  

5. Uprawnionym do odbioru i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostawy  jest:  

− ze strony Zamawiającego jest  P.  ………………………………. 

− ze strony Wykonawcy jest P. ……………………………….…… 

§ 4 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i parametry 

techniczne dostarczanego przedmiotu zamówienia oraz oświadcza, iż – „Przedmiot 

zamówienia jest fabrycznie nowy, spełnia założone parametry techniczne, normy 

bezpieczeństwa obsługi oraz znajduje się w stanie nieuszkodzonym”.  

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą na przedmiot 

zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu gwarancji producentów 

sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku braku formularzy 

gwarancji producenta Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia własnych formularzy 

gwarancji wraz z opisem procedury zgłaszania awarii sprzętu.  
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4. Postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu 

rękojmi. 

§ 5 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę określoną w § 2 ust. 2 przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury, po podpisaniu 

protokołu zdawczo-odbiorczego dostawy. Za datę realizacji płatności uważa się datę 

obciążenia przez bank należnością rachunku Zamawiającego.  

2. Ustala się odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy poprzez zapłatę kar umownych: 

a) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez wykonawcę, wykonawca 

zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitej ceny brutto 

określonej w  § 2 ust. 2 niniejszej umowy, 

b) w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% 

ceny brutto określonej w  § 2 ust. 2 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki.  

3. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §2 ust. 2 niniejszej umowy. 

4. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za 

szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne: 

a) w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Zamawiającego, 

zamawiający zapłaci wykonawcę karę umowną w wysokości 10% całkowitej ceny 

brutto określonej w  § 2 ust. 2 niniejszej umowy, 

b) w przypadku opóźnienia płatności w stosunku do terminu określonego w ust. 1,  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

6. Zamawiający odstępuje od umowy: 

a) gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
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b) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy 

- w terminie 30 dni od terminu wskazanego w §3 ust 1 umowy.  

7. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

8. Wykonawca nie może: 

8.1 zbyć osobie trzeciej długów Zamawiającego bez jego pisemnej zgody, pod rygorem 

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

8.2 powierzyć innemu podmiotowi, wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem rozwiązania umowy ze 

skutkiem natychmiastowym.  

§ 6 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy możliwość zmiany terminu realizacji 

umowy ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć przed jej zawarciem, pomimo zachowania należytej staranności.  

3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 2 strony ustalają nowy termin 

realizacji przedmiotu umowy.  

§ 7 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu 

prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego 

i likwidacyjnego. 

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez 

właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA  

 

 

 


