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UMOWA (wzór) 

   

zawarta w dniu _______________ w Puławach pomiędzy:   

 IT.PULAWY.PL Sp. z o. o. z siedzibą ul. Zielona 19, 24-100 Puławy,  w imieniu i na rzecz której 

działa: _______________________________________, zwany dalej w treści niniejszej 

umowy „Zamawiającym” 

a 

 __________________________ z siedzibą w ________________, NIP _____________, 

REGON __________________reprezentowanym przez: _________________________  

zwanym dalej „Wykonawcą". 

Umowa zawarta została w wyniku przeprowadzonego Zapytania Ofertowego w ramach projektu 

„Utworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0” 

§ 1. 

Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy 

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa aparatury naukowo-badawczej  i wyposażenia do 

Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0  określonego w zapytaniu ofertowym o 

parametrach podanych w szczegółowym opisie przedmiotu w  części:  

 Część I – Dostawa sprzętu informatycznego* 

 Część II – Dostawa sprzętu do rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości* 

 Część III – Dostawa pomocy edukacyjnych* 

 Część IV – Dostawa mebli * 

 Część V – Dostawa sprzętu multimedialnego* 

 Część VI – Dostawa sprzętu do prototypowania* 

 Część VII – Dostawa urządzeń do eyetrackingu* 

 Część VIII – Dostawa sprzętu sieciowego* 

 Część IX – Dostawa urządzeń biurowych* 

2. Załącznikiem stanowiącym integralną część umowy jest oferta – formularz ofertowy na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy pochodzi z bieżącej produkcji i posiada wszelkie 

wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, które Wykonawca zobowiązuje się przedstawić, jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy prawa polskiego lub zażąda tego Zamawiający z dostawą przedmiotu 

umowy. 

4. Miejsce dostawy: ul. Zielona 19, 24-100 Puławy 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności. 
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§ 2. 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy zamówienia chyba 

że wskazał inaczej w złożonym formularzu ofertowym. 

2. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy maksymalnie terminach podanych w 

złożonym formularzu ofertowym. 

§ 3. 

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca dostarcza przedmiot umowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego w dni 

robocze i w godzinach ustalonych z Zamawiającym. 

2. W okresie trwania umowy, Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy 

zgodnie ze złożona ofertą na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Zamawiający dokona odbioru umowy pod warunkiem, iż przedmiot umowy będzie: 

a) zgodny z ofertą Wykonawcy, 

b) zabezpieczony w odpowiednim opakowaniu zgodnie z zaleceniami producenta, 

c) zabezpieczony podczas transportu w zakresie zachowania temperatury przechowywania 

zgodnie z zaleceniami producenta. 

4. Wraz z dostawą Sprzętu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące 

tego Sprzętu, w tym między innymi kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi oraz inne dokumenty 

dostarczone przez producenta.  

5. Na opakowaniu przedmiotu umowy musi być umieszczona data produkcji, numer serii oraz nazwa 

producenta. 

6. Zamawiający wymaga aby przedmiot umowy był dostarczony w oryginalnym opakowaniu 

producenta, opakowanie musi być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez 

producenta oraz znaki identyfikujące przedmiot umowy, a w szczególności znak towarowy lub 

markę producenta. 

§ 4. 

Cena i warunki płatności 

1. Cena na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty i maksymalne wynagrodzenie 

Wykonawcy wynosi __________________zł brutto (słownie: _________________ złotych brutto). 

2. Ceny jednostkowe brutto określone przez Wykonawcę w ofercie na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy zawierają wszystkie podatki, cła i opłaty manipulacyjne oraz koszty dostawy 

do Zamawiającego. Przez okres obowiązywania niniejszej umowy ceny jednostkowe nie podlegają 

zmianom. 

3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą się odbywały na podstawie faktur 

dostarczanych do Zamawiającego  wraz z każdą dostawą. 

4. Nazewnictwo zastosowane na fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem zastosowanym przez 

Zamawiającego i w ofercie Wykonawcy na podstawie, której dokonano wyboru oferty. 

5. Nazewnictwo zastosowane na fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem zastosowanym przez 

Zamawiającego i w ofercie Wykonawcy na podstawie, której dokonano wyboru oferty. 

6. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 30 

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
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7. Jeżeli u zamawiającego powstał obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od 

towarów i usług, odprowadzenie podatku VAT w wysokości 23 % tj. kwocie ____________ leży po 

stronie zamawiającego. 

§ 5. 

Obowiązki sprzedawcy 

1. W ramach dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

przedmiotu umowy na miejsce przeznaczenia, wskazane przez Zamawiającego. 

2. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z ofertą, Zamawiający ma prawo do 

złożenia reklamacji a Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na przedmiotu umowy właściwy 

lub wolny od wad. 

§ 6. 

Warunki rękojmi 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i 

prawnych. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym że o wadach Zamawiający obowiązany jest  powiadomić 

Wykonawcę niezwłocznie od daty ich wykrycia. Wystarczającą formą powiadomienia jest 

przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

potwierdzenia otrzymanego zawiadomienia również w formie elektronicznej. 

3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 dokonuje Zamawiający w formie elektronicznej na adres email: 

_______________________ 

4. W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy, stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu 

umowy lub jego wadliwości, Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia brakującego przedmiotu 

umowy lub wymiany na nowy wolny od wad i uszkodzeń w ciągu 30 dni liczonych od daty przyjęcia 

reklamacji. 

§ 7. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% ceny określonej w §4 ust. 1 

umowy, 

b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w § 3. 

ust. 2 lit a w wysokości 0,1 % ceny jednostkowej przedmiotu umowy określonej w ofercie 

Sprzedawcy, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia 

wyznaczonego na dostawę, 

c) za opóźnienie w terminie dostawy brakującego lub wymienianego przedmiotu umowy, 

określonym w § 5. ust. 2 umowy oraz w § 6. ust. 4 w wysokości 0,2% ceny jednostkowej 

przedmiotu umowy, określonej w ofercie Sprzedawcy, za każdy dzień opóźnienia liczony od 

ostatniego dnia w którym upływa termin ponownej dostawy. 

2. Kary umowne mogą zostać potrącane z wartości należnej za poszczególne dostawy. 

3. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody 

przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 
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4. W przypadku opóźnienia w terminowym opłacaniu należności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe. 

§ 8. 

Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający odstąpi od umowy gdy Wykonawca nie wykonuje obowiązków i innych zapisów 

wynikających z umowy, w szczególności w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu 

dostawy przedmiotu umowy, określonego w § 3. Ust. 2 lit. a oraz w przypadku niedotrzymania 

przez sprzedawcę terminu usunięcia wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w ramach 

gwarancji i rękojmi. 

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, poprzez złożenie oświadczenia 

w formie pisemnej pod w rygorem nieważności. 

§ 9. 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku: 

a)  gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania  

zamówienia przez Wykonawcę, 

b) istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych 

działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

wprowadzone mogą być aneksami obustronnie podpisanymi.  

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co 

uniemożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia. 

4. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wynikać w 

związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, sądem właściwym 

będzie sąd miejsca siedziby Zamawiającego. 

6. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i 

oferta Wykonawcy. 

7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 

       

 


