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Załącznik nr 3 do ogł. o zam. 
U M O W A-wzór 

 
 
 

Znak Kupującego: IORPIB/ZP/D/Ap.fot.3/BiostrategIII/2018 
Znak Sprzedającego: ..................................... 

 
 

z dnia ........... 2018 r. 
 

zawarta pomiędzy: 
 
Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. 
Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, NIP  …………………, REGON ……………………………….. 
reprezentowanym przez:  
………………………………………………………. 

zwanym dalej Kupującym 
 
a firmą:  
NIP   
REGON   
którą reprezentuje(ą): 
 
........................................................................................................................................ 
 
 
zwaną dalej Sprzedającym 
 
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

realizowanego w trybie przetargu publicznego zgodnie z postanowieniami Regulaminu 

udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, 

o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (rozdział II) w Instytucie 

Ochrony Roślin-PIB;  

Ogłoszenia o zamówieniu nr: IORPIB/ZP/D/Ap.fot.3/BiostrategIII/2018 

 
§ 1  

 
Przedmiotem niniejszej umowy jest: 
A. zakup fabrycznie nowego  aparatu fotograficznego .................................................................. 

......................................................................................................................(typ/model, producent) -

........................................... ........ zgodnie z ofertą Sprzedającego z dnia ............. 2018 r. 
B. Transport aparatu do siedziby Instytutu Ochrony Roślin-PIB-Poznań, ul. Władysława Węgorka 20, 
C. Zainstalowanie i próbne uruchomienie urządzenia celem sprawdzenia prawidłowego działania. 

 
 

§ 2 
 

Sprzedający oświadcza, że aparat, o którym mowa w § 1 stanowi jego własność i jest wolny od wad 
prawnych. 
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§ 3  

1. Aparat wymieniony w §1 Sprzedający dostarczy w terminie: max. 2 tygodnie od daty podpisania 
umowy, przy czym Sprzedający jest zobowiązany powiadomić z 3 - dniowym wyprzedzeniem 
osobę wymienioną w § 6 pkt 3 o dacie i godzinie dostawy. 

2. Wraz z urządzeniem Sprzedający dostarczy Kupującemu: 

 dokumenty gwarancyjne; 

 instrukcję obsługi / eksploatacji [w języku polskim], atesty, certyfikaty itp. 
3. Sprzedający gwarantuje zgodność sprzętu z CE. 
 
 
 

§ 4 
 

Na aparat stanowiący przedmiot umowy Sprzedający udziela ….. miesięcznej gwarancji liczonej od 
momentu zainstalowania i sprawdzenia należytego działania: 
 
 

§ 5 
 

Sprzedający zobowiązuje się spowodować przystąpienie serwisu do naprawy sprzętu/aparatu 
stanowiącego przedmiot umowy w okresie gwarancyjnym w ciągu max.  ..... godzin w dni robocze od 
zgłoszenia przez Kupującego. 

 
 

§ 6 
 

1. Przedmiotem odbioru będzie aparat wymieniony w § 1, po dostarczeniu zgodnie z § 3,  po 
dokonaniu uruchomienia, sprawdzenia należytego działania oraz złożeniu przez Sprzedającego 
kompletu dokumentów wymienionych w § 3 pkt 2. 

 
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy (w tym również czynności określonych w § 3 

pkt 2 ) będzie dwustronny protokół odbioru. 
 
3. Do koordynacji całości spraw  związanych  z niniejszą umową i odbioru urządzenia, Kupujący 

wyznacza p. ...............  tel. .................. 
 
4. Do koordynacji całości spraw  związanych  z niniejszą umową Sprzedający wyznacza p. ...............  

tel. .................. 
5. Z chwilą dokonania odbioru urządzenia na Kupującego przechodzi ryzyko jego przypadkowej 

utraty lub uszkodzenia. 
 

 
 

§ 7 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Sprzedający otrzyma wynagrodzenie w kwocie: 
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netto: ................................. zł 
(słownie złotych: ........................................................................) 
podatek VAT: .................... zł  
(słownie złotych: ........................................................................) 
brutto: ................................ zł 
(słownie złotych: ........................................................................) 

 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 zostało ustalone na podstawie oferty Sprzedającego z 

dnia ........... 2018 r. , która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
 

 
3. Kupujący dokona zapłaty należności określonej w pkt 1  na podstawie faktury pro forma, którą 

Sprzedający wystawi po podpisaniu umowy przez strony i doręczy Kupującemu. 
 
4. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Sprzedającego podane na fakturze pro forma, w 

terminie max. 3 dni od daty otrzymania faktury przez Kupującego.  
5. Za datę zapłaty należności uważa się datę wpływu środków na konto Sprzedającego. 
 
6. Za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury pro forma Sprzedający uprawniony jest do 

żądania zapłaty odsetek, w wysokości odsetek ustawowych. 
 

7. Po otrzymaniu zapłaty należności Sprzedający wystawi i doręczy Kupującemu fakturę VAT. 

 
 
 

§ 8 
Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 7 pkt 
1, nazywanego niżej wynagrodzeniem, w następujących wypadkach  i wysokościach: 

 Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki, 
b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Sprzedającego - w 

wysokości 10% wynagrodzenia. 
 

 Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 
stron z przyczyn zależnych od Kupującego - w wysokości 10% wynagrodzenia. 

 
 

§ 9 
Zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących okolicznościach:  

1. zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach 
publicznych,  

2. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,  
3. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron  - w szczególności zmiana stawki podatku od 
towarów i usług (VAT),  

4. potrzeba udzielenia dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia w przypadku zaistnienia po 
zawarciu umowy przypadku siły wyższej (w szczególności: powódź, pożar inne klęski żywiołowe, 
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zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 
atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie, skażenie) 
uniemożliwiającego wykonawcy robót budowlanych realizację robót w terminie wskazanym w 
ofercie. 

5. gdy model oferowanego aparatu 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 umowie. 

 
 

§10 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci 

aneksu podpisanego przez obie strony. 
3. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. W przypadku zaistnienia sporu właściwym sądem będzie sąd właściwy dla siedziby Kupującego. 
5. załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 
 oferta, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego 
 ogłoszenie o zamówieniu  wraz z załącznikami 
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 

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

                         KUPUJĄCY                SPRZEDAJĄCY 


