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Umowa nr TA / …..… / 2015 (Część ….. zamówienia) 

Umowa zawarta w dniu …………….. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego 
zapytania ofertowego, pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem 
Badawczym, adres siedziby: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, wpisanym do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS - 
0000033480, NIP: 525-000-82-70, reprezentowanym przez działających  
z upoważnienia Dyrektora: 

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

a 

WYKONAWCĄ: ………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
………………… z siedzibą w ………….. (kod pocztowy …………….)  przy ulicy 
…………………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw 

gospodarki; NIP ……………., REGON: …………….; (wydruk z systemu CEIDG stanowi 
Załącznik nr 4 do umowy) 

zwanych w dalszej części łącznie „Stronami” 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa fabrycznie nowych mikrofonów 
wszechpolowych z okablowaniem (2 komplety), zwanych dalej „Przedmiotem umowy”, do 
budynku laboratoryjnego pod nazwą „Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa 
Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio)” CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w 
Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 1 do umowy 

2. Wykonawca zapewnia, że Przedmiot umowy jest nowy, wolny od wad fizycznych  
i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot umowy w terminie od dnia 
podpisania umowy do dnia 26 listopada 2015 r. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego  
o wszystkich zdarzeniach faktycznych i prawnych mających lub mogących mieć wpływ na 
dostarczenie Przedmiotu umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania 
egzekucyjnego, naprawczego, upadłościowego (układowego lub likwidacyjnego).  

2. Odbiór Przedmiotu umowy określonego w § 1, zostanie przeprowadzony po jego 
dostarczeniu. Odbiór przeprowadzi Komisja Zamawiającego. Z przeprowadzonego 
odbioru Komisja sporządzi protokół odbioru, zwany dalej „Protokołem Odbioru”.  
 

3. Protokół Odbioru musi zawierać w szczególności: 

a) opis Przedmiotu umowy: firmę producenta, nazwy i rodzaje, typ/model, numery 
fabryczne i inne występujące oznakowania; 

b) miejsce i datę odbioru; 

c) oświadczenie Komisji, czy dostarczony Przedmiot umowy nie posiada widocznych 
uszkodzeń, oraz czy jest zgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu umowy, 
stanowiącym Załącznik nr 1;  
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d) ocenę wykonania zobowiązań określonych w § 1; 

e) datę i miejsce sporządzenia protokołu oraz podpisy członków Komisji. 

4. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy będą uznane za wykonane  
z chwilą podpisania przez Komisję, bez zastrzeżeń, Protokołu Odbioru Przedmiotu 
umowy o którym mowa w § 1. 

5. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a) Jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić 
odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek. W przypadku odmowy podpisania 
Protokołu Odbioru przez członków Komisji, Zamawiający przekaże Wykonawcy 
na piśmie zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając odpowiedni termin na ich 
usunięcie, co nie wyklucza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar 
umownych, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. c; 

b) Jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może 
odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczyć karę umowną,  
zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 2 lit. a.. 

6. Po usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie Przedmiotu 
umowy podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w niniejszym 
paragrafie. 

§ 3 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w kwocie   ……………….  zł netto (.. ………….. zł) + podatek VAT …… 
%  w wysokości  …………. zł,  tj. łącznie   ………………….   zł brutto (..………….. zł). 
Wynagrodzenie to obejmuje koszty transportu Przedmiotu umowy do miejsca dostawy. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 7 dni od daty otrzymania 
wystawionej prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa faktury.  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  
o następującym numerze: …………………………………………….. Wykonawca 
zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego o każdej zmianie numeru 
rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zawiadomienie  
o zmianie numeru rachunku bankowego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania 
formy pisemnej. 

3. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego.   

 

§ 4 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy lub 
jeżeli opóźnienie w realizacji niniejszej umowy przekroczy 2 dni, Zamawiający, 
niezależnie od pozostałych kar umownych z tytułu opóźnienia, ma prawo odstąpić od 
niniejszej umowy lub rozwiązać ją w terminie 5 dni od dnia w którym upływał termin 
dostarczenia Przedmiotu umowy. 

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających  
z umowy, Stronom przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązania 
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1; 
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b) w przypadku opóźnienia w realizacji i wykonaniu Przedmiotu umowy  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć 
Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego  
w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu dostarczenia 
Przedmiotu umowy;  

c) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych  
w czasie odbioru Przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji lub rękojmi 
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od ustalonego terminu usunięcia wad. 

3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Zapłacenie lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
należytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

5. Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej straty na zasadach 
ogólnych. 

6. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy 
wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia 
zewnętrzne, nagłe, niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć  
i którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej umowy   
w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie umowy w całości lub w części przez pewien 
okres lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec. 

§ 5 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości Przedmiotu umowy, jego 
należytym, prawidłowym funkcjonowaniu i udziela Zamawiającemu gwarancji na okres  
24 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń przez Komisję Protokołu Odbioru. 

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

3. Naprawy gwarancyjne będą świadczone przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego 
nieodpłatnie, o ile uszkodzenia nie nastąpiły z winy Zamawiającego. W przypadku 
konieczności dokonania naprawy gwarancyjnej poza miejscem zainstalowania  
w siedzibie Zamawiającego, koszty transportu przedmiotu niniejszej umowy lub jego 
elementu ponosi Wykonawca. 

4. Zamawiający może zgłaszać uszkodzenia prowadzącemu serwis gwarancyjny  
w dni robocze faksem na numer …………………….. lub mailem na adres: 
…………..@.................. podając opis uszkodzenia. 

5. Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej wynosi od chwili zgłoszenia 10 dni roboczych. 
Czas naprawy gwarancyjnej nie obejmuje uzasadnionego i udokumentowanego czasu 
dostawy od Zamawiającego do producenta i czasu powrotu od producenta Przedmiotu 
umowy lub jego elementu, niezbędnego do dokonania naprawy. 

6. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy, o którym mowa w ust. 5, gdy opóźnienie 
przekroczy 10 dni roboczych Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wymiany 
Przedmiotu umowy na inny fabrycznie nowy w terminie określonym w ust. 7. 

7. Wykonawca w okresie gwarancji, w terminie do 4 (czterech) tygodni od daty otrzymania 
od Zamawiającego pisemnego wezwania, dokona wymiany Przedmiotu umowy na nowy, 
również po trzech bezskutecznych naprawach tego samego elementu. 
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8. W razie wymiany Przedmiotu umowy na nowy o równoważnych parametrach, okres 
gwarancji rozpoczyna swój bieg na nowo licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń przez 
Komisję, Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń, wymienionego Przedmiotu umowy. 

9. Po każdej naprawie gwarancyjnej okres gwarancji ulega automatycznemu przesunięciu  
o czas trwania naprawy liczony od dnia odbioru przez Wykonawcę wadliwego 
Przedmiotu umowy lub jego elementu, do dnia przekazania z powrotem Zamawiającemu 
Przedmiotu umowy lub jego elementu. 

10. Wykonawca zapewnia odpłatny serwis pogwarancyjny na życzenie Zamawiającego,   
w okresie do 3 lat od daty upływu okresu gwarancji. 

11. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 6 lub 7, Wykonawca nie wymieni 
Przedmiotu umowy lub jego elementu na nowy w terminie określonym w ust. 7, 
Zamawiający korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi może odstąpić od niniejszej 
umowy w terminie 14 dni od upływu powyższego terminu i pozostawić Przedmiot umowy 
do dyspozycji Wykonawcy (zwrot), a Wykonawca w terminie do 14 dni od daty 
otrzymania od Zamawiającego pisma informującego go o odstąpieniu od umowy i o 
pozostawieniu Przedmiotu umowy do jego dyspozycji, zwróci Zamawiającemu 
wynagrodzenie brutto. 

 

§ 6 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16 poz. 93 ze zm), a także inne przepisy 
prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać 
polubownie, jednak w razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygać 
będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w formie aneksu, w następujących 
przypadkach i przy zachowaniu następujących warunków: 

1) zmiana sposobu dokonywania rozliczeń z uwagi na zmiany w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa; 

2) zmiany w wymaganych parametrach produktu w związku z pojawiającymi się 

rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych 

badań i analiz oraz doświadczeniami eksploatacyjnymi Zamawiającego, 

3) inne zmiany wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

5. Integralną część umowy stanowią: 

 Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy; 

 Załącznik nr 2 – kserokopia pełnomocnictwa przedstawiciela Zamawiającego 

 Załącznik nr 3 – kserokopia pełnomocnictwa przedstawiciela Zamawiającego 

 Załącznik nr 4 - kserokopia odpisu z właściwego rejestru/ewidencji Wykonawcy. 

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

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA 


