
 
 
 

 
Załącznik nr 7 – do SIWZ 

 

UMOWA - Projekt 

 

W dniu                             2020 r.   w Krakowie zawarto umowę pomiędzy:  
Instytutem Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków, 

zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu  którego działają: 

dr hab. inż. Przemysław Skotniczny – Dyrektor Instytutu  

a  

…………………..……………………………………………………….. 

 (nazwa i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres).  

reprezentowanym przez: 

1  

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

zwanym dalej Wykonawcą 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego i w yboru 
oferenta (dalej „Wykonawcy”) w trybie „przetargu nieograniczonego” na podstawie  us tawy z  

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z  późn. 

zm.), Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do : 

2. Wykonania modernizacji i remontu hydraulicznej maszyny wytrzymałościowej Instron 

8500 ………………….., w tym: 

a) deinstalację starej elektroniki sterującej maszyny, 

b) dostarczenie i zainstalowanie nowego kontrolera wraz z jednostką sterującą PC oraz 

oprogramowaniem, 
c) dostawa dodatkowego oprzyrządowania, 

d) szkolenie z obsługi zainstalowanego systemu sterującego, 
e) zapewnienie wzorcowania wraz z dostarczeniem świadectw wzorcowania. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy  określa  załącznik Nr  1 do umowy. 

Warunki realizacji przedmiotu umowy 

§ 2 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie  do ……………………… r.  

2. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy ponosi Wykonawca . 

3. Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy: 

a) dokumentację oraz instrukcję obsługi w języku po lskim lub/i angielskim w wersji 
papierowej i elektronicznej 

b) deklarację zgodności CE producenta (dot. całego urządzenia wraz z oprzyrządowaniem - 
INSTRON 8500) 

c) świadectwa wzorcowania.  

4. Odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie Zamawiający w  obecności Wykonawcy 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przyjęcie odbioru przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego, nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez strony umowy. 

5. Osoby upoważnione do nadzoru merytorycznego realizacji umowy: 

       - Ze strony Zamawiającego: ……………………………. 

       - Ze strony  Wykonawcy: ………………………………… 

 

 
  



 
 
 

Potencjał Wykonawcy 

§ 3 

1.  Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie  zasoby techniczne  
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz w ymagane  uprawnienia, w  

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji przedmiotu 

Umowy. 

3.  Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby 
którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczen ia Wykonawca powoływał się składając Ofertę 

celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i 

doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na 

użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 
wykonywania Umowy przez …………… (nazwa  podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w 

powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

 

Podwykonawcy 

§ 4 

 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy wykonywany będzie : 

a) osobiście przez Wykonawcę, 

b) z udziałem podwykonawców – w następującym zakresie:……. 

2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia  nastąpi zmiana albo rezygnacja z  podwykonawcy, na  

którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a us t.1 us tawy, w  
celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany 

wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie  

spełnia je w  stopniu  nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udz ielenie zamówienia. 

 
 

Cena i warunki płatności 
§ 5 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić jednorazowo za realizację przedmiotu umowy cenę 
oferty tj. kwotę netto: ……….. plus podatek VAT 23 % , łącznie brutto:………. w terminie 

……………………… dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy 

wskazane na fakturze. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń –  protokół  

odbioru końcowego. 

3. Za dzień zapłaty uznany będzie dzień dokonania obciążenia rachunku bankowego. 

4. Cena obejmuje wszelkie  czynności, koszty i wydatki Wykonawcy niezbędne dla 

kompleksowego przygotowania i terminowego wykonania Umowy, a w szczególności: cenę 
urządzeń, koszty transportu, instalację urządzeń i szkolenie pracowników Zamawiającego oraz 

wykonywanie obowiązków wynikających z gwarancji. 

Warunki gwarancji  

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot niniejszej Umowy gwarancji na okres  
……. miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru. 

2. Gwarancja i czynności serwisowe muszą być  realizowane przez producenta lub autoryzowany 

serwis producenta.  



 
 
 

3. Zgłoszenie awarii lub usterki odbywać się będą telefonicznie lub za pomocą emaila. 
4. Czas reakcji serwisu – nie dłużej niż do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia 

awarii lub usterki. 
5. Naprawy będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia  awarii lub 

usterki. 
6. W okresie gwarancji Wykonawca  będzie wykonywał nieodpłatnie wszelkie przeglądy 

okresowe, czynności konserwacyjne i wymiany elementów zużywających się wymagane 

instrukcją obsługi i niezbędne dla zachowania uprawnień gwarancyjnych. 
7. Gwarancją są objęte także czynności montażowe i uruchomienie urządzenia. 

Kary umowne 

§ 7 

 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy  w 

formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 

a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny określonej w  §  

3 pkt. 3  za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy; 

b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, 

gwarancji w wysokości 0,2 % ceny określonej w § 3 pkt.3 za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad; 

c. za przestój techniczny przeciągający się ponad 15 dni kalendarzowych z winy 

Wykonawcy 1% ceny określonej w § 3 pkt.3 za każdy dzień zwłoki; 

d. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie W ykonawcy w  

wysokości 10% ceny określonej w § 3 pkt.3 

 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od 

Zamawiającego wynagrodzenia. 

4. Ustalenia zawarte w ust. 2 nie ograniczają dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń 
odszkodowawczych na zasadach ogólnych, ponad zastrzeżone kary umowne.  

Zmiana umowy 

§ 8 

Na podstawie  art. 144 ust. 1  pkt.1 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:  

1. Ceny całkowitej brutto i stawki VAT wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od 
towarów i usług. 

2. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 

a)   przestojów i opóźnień  nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na 
terminowość wykonania prac. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów 
i opóźnień.  

b)  działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub 
lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania prac. Zmiana terminu 
skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień.  

Powyższe postanowienia ust.2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

 



 
 
 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

                                                  

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu 

na miejsce  siedziby Zamawiającego. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego .  

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.  

 

 

Za Wykonawcę                                                                                       Za Zamawiającego 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


