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UMOWA DOSTAWY nr P_UO/ZP/BG/28/2019 
 

zawarta w dniu ............................. w Radomiu 
 

pomiędzy 
Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym, 
ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
pozycją KRS 0000043623, NIP nr 796-003-58-05, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. 
o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U.2019.534) będącym Instytutem tej Sieci działającym na 
podstawie dotychczasowego wpisu do KRS, zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 

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

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

a firmą ....................................................................................................................................... 
wpisaną do Rejestru Sądowego (Ewidencji Działalności Gospodarczej) 
w ........................................ pod numerem ................................., zwaną dalej w treści Umowy 
Wykonawcą , reprezentowaną przez: 

1. ................................................................................................................................................ 

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

§ 1 - PRZEDMIOT UMOWY 

1. Działając na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39–46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), po zakończeniu 
procedury udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – numer 
referencyjny postępowania BG/28/2019, Zamawiający zleca Wykonawcy:  

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

zwaną dalej w treści umowy „linią transportującą” lub „linią” 

2. Szczegółową konfigurację i parametry techniczne linii transportującej zawiera załącznik nr 
1 do niniejszej umowy (treść załącznika zostanie ustalona po wyborze wykonawcy). 

3. W zakres przedmiotu umowy wchodzi także: 

1) przeprowadzenie przez Wykonawcę pomiarów na hali produkcyjnej w docelowej 
lokalizacji linii, wskazanej w pkt 3),  

2) opracowanie ostatecznej wersji projektu linii transporterów, w terminie do 5 dni 
roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, i przedłożenie go do akceptacji 
Zamawiającego. 

3) dostawa linii, na koszt i ryzyko Wykonawcy, do docelowej lokalizacji, tj …………… 
(odbiorcą linii będzie przedsiębiorstwo w Radomiu); 

4) montaż, instalacja, uruchomienie linii.  

§ 2 - WARUNKI FINANSOWE 

1. Wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1 wynosi netto ………………………. zł 
(słownie: …………………………………), wartość podatku VAT: ………………….. zł. 
Wartość przedmiotu umowy z podatkiem VAT wynosi ………………. zł (słownie: 
………………………………………………….). 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 jest ostateczna i obejmuje wszystkie świadczenia Wykonawcy 
na rzecz Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy, w tym określone w § 1 ust. 3 
niniejszej umowy. 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, numer referencyjny postępowania BG/28/2019 
Załącznik nr 7 

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto wynikającą z faktury w terminie do …… dni 
od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru wymienionego w § 3 ust. 2, ale nie 
wcześniej niż 5 dni od daty otrzymania tej faktury. 

4. Sposób zapłaty: przelewem, na konto wskazane na fakturze. 

 

§ 3 - WARUNKI ODBIORU 

1.  Linia transportująca zostanie dostarczona do docelowej lokalizacji, o której mowa  
w § 1 ust. 3 pkt 3) w terminie do: …………………………….  

Wykonawca, w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem dostawy lini, 
zawiadomi Zamawiającego o planowanej dostawie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: ……………………………………………………., za zwrotnym 
potwierdzeniem otrzymania zawiadomienia przez Zamawiającego. Zamawiający 
zobowiązuje się do potwierdzenia faktu otrzymania tej wiadomości. 

2.  Dokumentem potwierdzającym realizację niniejszej umowy jest protokół odbioru podpisany 
przez obie Strony. 

3.  Odbioru linii dokonuje się po jej dostawie i uruchomieniu, w docelowej lokalizacji wskazanej 
w § 1 ust. 3 pkt 3). 

4.  W przypadku stwierdzenia, że dostarczona linia, w tym jego wyposażenie, w całości lub 
w części: 

 nie jest zgodna z parametrami określonymi w ofercie Wykonawcy bądź wymaganiami 
zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia numer referencyjny 
postępowania BG/28/2019, lub 

 nie jest kompletna, lub 

 posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia, lub 

 nie działa lub działa wadliwie, 

Zamawiający odmówi odbioru linii, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy 
odbioru. Dostawa nie zostanie uznana za zrealizowaną, aż do czasu dostarczenia linii 
wolnej od wad. 

5.  W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 4 procedura czynności odbioru 
zostanie powtórzona po dostarczeniu linii wolnej od wad. 

 

§ 4 - WARUNKI GWARANCJI I JAKOŚCI 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zobowiązania umowy z należytą starannością 
oraz zapewni osoby o odpowiednich kwalifikacjach do wykonania zobowiązań umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i jakość linii transportującej są zgodne 
z wymaganiami Zamawiającego, zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia numer referencyjny postępowania BG/28/2019 i udziela gwarancji jakości 
w tym zakresie. 

3. Czas trwania gwarancji na przedmiot umowy wynosi ………………………………….. od 
daty obustronnego podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2. 

4. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w miejscu eksploatacji linii. Jeżeli z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy nie będzie to możliwe, koszty transportu sprzętu do miejsca 
naprawy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca przystąpi do naprawy gwarancyjnej w terminie nie późniejszym niż ….. godzin 
od terminu powiadomienia o wadzie (awarii). Powiadomienia będą przekazywane w formie 
pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email.......... W 
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przypadku innej niż pisemna formy powiadomienia, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić faksem lub pocztą 
elektroniczną otrzymanie powiadomienia. 

6. W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających właściwą pracę linii w okresie 
gwarancyjnym, których Wykonawca nie usunie w ciągu …... godzin od terminu 
powiadomienia o wadzie, Zamawiający ma prawo zwrotu wadliwego elementu linii 
Wykonawcy w celu wymiany na nowy, wolny od wad. Wymiana taka powinna nastąpić w 
okresie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wady. W przeciwnym wypadku, Zamawiający 
może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, żądając przy tym zwrotu ceny wraz z karami 
umownymi określonymi w § 5. 

7. Zasady dokonywania napraw gwarancyjnych nieujęte w niniejszej umowie są zgodne 
z warunkami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy. W sprawach nieokreślonych w 
ofercie obowiązują ogólne warunki gwarancji udzielane przez Wykonawcę. 

 

§ 5 - KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w ust. 5 – 
– w kwocie 10% wartości brutto przedmiotu umowy wymienionej w § 2 ust. 1; 

2) za opóźnienie dostawy linii – w kwocie 0,3% wartości brutto przedmiotu umowy 
wymienionej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie nie przekroczy 21 
dni; 

3) za opóźnienie w terminie przystąpienia do naprawy gwarancyjnej – w kwocie 0,2% 
wartości brutto przedmiotu umowy wymienionej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

2. Jeśli:  

1) opóźnienie dostawy przekroczy 21 dni, lub  

2) Wykonawca nie dochowa terminu, o którym mowa § 1 ust. 3 pkt 2), lub 

3) Zamawiający dwukrotnie odmówi akceptacji przedłożonego przez Wykonawcę projektu 
linii wymienionego w § 1 ust. 3 pkt 2), z uwagi na jego niezgodność z wymaganiami 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia numer referencyjny 
postępowania BG/28/2019. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 
przedmiotu umowy, a Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w każdym czasie.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 
w kodeksie cywilnym, jeżeli szkody poniesione przez Zamawiającego będą wyższe od kar 
umownych, nie więcej jednak niż wartość brutto przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy (z wyjątkiem 
okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 5), w kwocie 10% wartości brutto przedmiotu 
umowy wymienionej w § 2 ust. 1. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do 
egzekwowania kar umownych, może on jedynie żądać wynagrodzenia za wykonaną część 
umowy. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. 
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7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio przy zapłacie 
faktury VAT z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie 
przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów, wynikłych w toku realizacji 
niniejszej Umowy, w drodze negocjacji. Jednak gdyby strony nie doszły do porozumienia, 
spór będzie rozstrzygany wg. wyboru powoda albo przez sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Żadna ze stron Umowy nie ma prawa przeniesienia swoich obowiązków wg niniejszej 
Umowy na stronę trzecią bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony. 

5. Jeśli którakolwiek ze Stron Umowy przejdzie w części lub całości na własność lub pod 
kontrolę osób trzecich, lub nastąpi jej przekształcenie podmiotowe na mocy przepisów 
ustawowych, Umowa niniejsza jest wiążąca, odpowiednio dla prawnych następców 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

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

 
WYKONAWCA   ZAMAWIAJĄCY 

 

 

  

 
 


