
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.2390-31/17/R.IZ 
 

Załącznik nr 6 do siwz 

 
 WZÓR UMOWY dla części 1  

 
UMOWA DOSTAWY Nr ZP.2390-31/1/17/R.IZ 

 
Zawarta w dniu ....... roku  w Sulechowie pomiędzy:  

 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów,  
NIP: 927-16-66-230 reprezentowaną przez:  

Rektora PWSZ w Sulechowie – prof. dr hab. inż. Mariana Miłka 
przy udziale Kwestora PWSZ w Sulechowie- mgr Zofii Rosolskiej  

- zwaną dalej ZAMAWIAJĄCY, 

a 
 

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  
............................................................(imię i nazwisko) .............................................................., 
zamieszkałym/ą w................................................., prowadzący/ąca działalność gospodarczą pod 
nazwą „........................................................” z siedzibą w .............................................., przy 

ul..........................................................., NIP ...................................................................... 

wpisanym/nej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez ........................................, 
pod numerem:.................................................................. 

reprezentowanym/ną przez: 
1....................................................................................................................................., 

2.....................................................................................................................................  

 
WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ  

 
1 .........................................................(imię i nazwisko) .................................................., 
zamieszkałym/ą w................................................. – prowadząca/y działalność gospodarczą jako 
wspólnik/cy spółki   cywilnej „............................................” z siedzibą w ........................................, 

przy ul..........................................................., NIP ........................................ wpisanej/na do 

ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ........................................, pod 
numerem:..................................................................  

2.  .........................................................(imię i nazwisko) .................................................., 
zamieszkałym/ą w................................................. – prowadząca działalność gospodarczą jako 

wspólnik spółki   cywilnej „................................................” z siedzibą w ........................................, 

przy ul..........................................................., NIP ........................................ wpisanej/na do 
ewidencji działalności gospodarczej prowadzoną przez ........................................, pod 

numerem:.................................................................. 
reprezentowana przez: 

1....................................................................................................................................., 

2..................................................................................................................................... 
 

OSOBA PRAWNA ORAZ INNE SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO  
..............................(firma)................................ z siedzibą w..........................................................,  

przy ul.........................................................., wpisana do  rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowego pod numerem KRS ........................., NIP ..................................., kapitał 

zakładowy ..................  

reprezentowana przez: 
1....................................................................................................................................., 

2.....................................................................................................................................  
- zwanym/ą/ ymi dalej WYKONAWCĄ/CAMI 

- dalej łącznie zwane Stronami. 

 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164, ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 



 

§ 1 [Przedmiot umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu oraz rozładunku przedmiotu 
zamówienia dla części 1: dostawa szkła laboratoryjnego, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia 

oraz złożoną ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i jej integralną część. 
2. Wykonawca zapewni dostarczenie zamawianego asortymentu transportem własnym 

w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających przed uszkodzeniem. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad fizycznych i prawnych. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dostarczane rzeczy posiadają wszelkie wymagane przez przepisy prawa 

pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania z nich przez Zamawiającego oraz osoby 
trzecie.    

7. Szczegółowy przedmiot umowy jest określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
i ofercie Wykonawcy z dnia …………………. r. 

 

§ 2 [Prawa i obowiązki] 

1. Wykonawca jest zobowiązany informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na niedotrzymanie przez niego określonych w Umowie terminów dostarczenia 

towarów.  
2.Strony zobowiązują się do współpracy przy jej realizacji Umowy oraz do niepodejmowania żadnych 

działań utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie Umowy, w tym zobowiązują się udzielać 
sobie wzajemnie informacji w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.   

 

§ 3 [Warunki dostarczenia towaru] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiotu umowy w terminie do 30 dni liczonych od 

daty podpisania umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego pisemnie/faksem o planowanej dostawie, 
z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.  

3. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej  Kalsk 67 , 66-
100 Sulechów, z niżej wymienionymi wyjątkami: 

a) pozycje: 21, 28, 41, 42, 43, 44, 55, 56  należy dostarczyć w całości do Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Sulechowie Instytut Politechniczny ul. Armii Krajowej 50, 66-100 Sulechów. 

b) z pozycji: 22, 76, 77, 78, 79 należy dostarczyć po dwie sztuki do Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Sulechowie Instytut Politechniczny ul. Armii Krajowej 50, 66-100 Sulechów, natomiast 
pozostałe sztuki z ww. pozycji należy dostarczyć na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Sulechowie Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej  Kalsk 67 , 66-100 Sulechów. 
4. Wszelkie koszty dostawy, w tym koszty transportu, opakowania towaru i jego ubezpieczenia ponosi 

Wykonawca. 

5. Jeżeli uszkodzenie dostarczonego wyposażenia nastąpiło w czasie trwania transportu z przyczyn 
niewłaściwego opakowania lub niewłaściwych warunków transportu - odpowiedzialność za wynikłe 

szkody ponosi Wykonawca. 
6. Do każdej partii przedmiotu zamówienia powinny być dołączone dokumenty, w tym karty 

gwarancyjne producenta na poszczególny asortyment stanowiący przedmiot zamówienia lub inne 

materiały konieczne do prawidłowego użytkowania przez Zamawiającego oraz osoby trzecie (jeżeli 
były wymagane). 

7. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie następował na podstawie protokołów odbioru podpisanych 
przez Wykonawcę i Zamawiającego, potwierdzającego dostawę, rozładunek przedmiotu zamówienia. 

8. Odbiór przedmiotu umowy będzie dokonany przez Zamawiającego komisyjnie po całkowitym 
zrealizowaniu zamówienia. W przypadku istnienia usterek Zamawiający wskaże termin ich usunięcia. 

9. Zamawiający po przeprowadzeniu badania technicznego oraz jakościowego może odmówić odbioru 

całości lub części towaru, gdy posiada on wady i usterki lub jest w stanie nieprzydatnym do użytku.    
10. Z chwilą przekazania towaru Zamawiającemu przechodzi na niego prawo własności dostarczanych 

towarów.  
 

§ 4 [Cena i warunki płatności] 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w następującej wysokości:  ..................... zł brutto 

(słownie: ..................................................................................... zł), w tym podatek VAT. 
4. Wykonawca będzie upoważniony do wystawienia faktur VAT obejmujących cenę przedmiotu 

zamówienia, po podpisaniu protokołów lub dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 7 Umowy. 



5. Cena obejmuje wszelkie koszty, jakie są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
Zamówienia.  

6. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty należności wynikających z faktury VAT w terminie do 

…………. dni liczonych od daty jej otrzymania na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze 
VAT, przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 

ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

 
§ 5 [Gwarancja, rękojmia i reklamacje] 

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, 

wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta.  
2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi 

z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli 

dostarczone wyroby: 
1) stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, 

2) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają 
właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. 

3. O wadzie fizycznej wyrobów Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio, w celu realizacji 

przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi Protokół reklamacji wykonany 
przez Zamawiającego, przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni od daty ujawnienia wady. 

4. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów 
wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. 

5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów 

wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin gwarancji producenta biegnie na nowo od 
chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny 

uległy zmianie. 
6. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów 

w okresie trwała gwarancji producenta, niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 
7. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperantów. 

8. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli 

Wykonawca wadę zataił. 
9. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach 

Wykonawca: 
1) rozpatrzy „Protokół reklamacji" w ciągu 7 dni, licząc od daty jego otrzymania; 

2) wymieni (usprawni) wadliwe wyroby w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu 

reklamacji" na terenie RP; 
a) usunie wady w dostarczonych wyrobach lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu 

ich usprawnienia. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z usunięciem niesprawności, 
b) wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do siedziby Zamawiającego, w którym wady 

zostały ujawnione w terminie określonym w pkt. 2, 
c) jeżeli naprawa będzie związana z zamówieniem części u kooperantów, termin usprawnienia może 

być dłuższy niż określony w pkt. 2, jednak nie może przekroczyć 30 dni, 

3) przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad wyrobu, Zamawiający nie mógł z niego 
korzystać; 

4) wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu 
reklamacyjnego", jeżeli nie dotrzymał terminu naprawy określonego w pkt. 2; 

5) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz 

zmiany okresu udzielonej gwarancji; 
6) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od 

przyjęcia go do naprawy, aż do czasu jego usprawnienia i przekazania Zamawiającemu; 
7) zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych wyrobów, w cenach ich zakupu, powiększoną 

o karę umowną w wysokości 20% ich wartości brutto, jeżeli nie wykona zobowiązań wynikających 

z pkt. 2 i 4. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie wszystkich szkód 

powstałych w wyniku dostarczenia wadliwego wyrobu. 
 

 
§ 6 [Odpowiedzialność za wykonanie umowy]. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 Umowy z tytułu niewykonanie lub odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.   



2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 Umowy z tytułu niezachowania terminu o którym mowa w  § 3 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 Umowy  z tytułu opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w ust. 1. 

5. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań zostaną potrącone według uznania 
Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §4 niniejszej umowy lub w sytuacji 

otrzymania noty obciążeniowej, Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego 
wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty jej wystawienia.  
 

 
§ 7 [ Zmiany umowy] 

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

pisemnej. 
2. Zmiany Umowy są dopuszczalne w przypadkach wskazanych w SIWZ.  

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa 
warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu 

dotyczącego w szczególności: 
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 

dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 
2) zmiany oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

3) zmiany przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia jest 

możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (np: zakończenie produkcji elementów 
składowych przedmiotu zamówienia), za zgodą obu stron umowy, a zmiana ta nie może 

powodować pogorszenia parametrów technicznych dostarczanego przedmiotu zamówienia 
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiany umowy, o których mowa 

wyżej, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy. 

 
§ 8 [Postanowienia końcowe] 

1. Przelew wierzytelności wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.     

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych oraz  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U nr 16, 

poz. 93 ze zm).  
3.  Załączniki do niniejszej Umowy, w tym Oferta Wykonawcy, stanowią integralną jej część. 

4. Strony ustalają, że w razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej Umowy, którego Strony nie 

będą mogły załatwić polubownie, będzie on rozstrzygnięty przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zleceniodawcy (Sulechów). 

5. Zmiany lub uzupełnienie treści  Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.  
6. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy.   
 

Wykonawca       Zamawiający  

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

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


