
UMOWA Nr ………(WZÓR) 

zawarta w Łomży w dniu …….. pomiędzy: 

 

Akademią Nauk Stosowanych w Łomży 

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża 

NIP 718-19-47-148, REGON: 451202740 

reprezentowaną przez: 

mgr inż. Artura Bałdowskiego – Dyrektora Administracyjnego 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a   

…………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………… 

zwanego dalej „Wykonawcą” 

Wykonawca został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia własności używanego podnośnika 

koszowego, zwanego dalej Towarem, szczegółowo opisanego w Zapytaniu Ofertowym 

oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę, stanowiącej załącznik do Umowy 

i dostarczenia go na przyczepie samochodowej Zamawiającemu, a Zamawiający 

zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę. 

2. Dostawa towaru ma nastąpić do 30.12.2022 r. 

3. Oferta Wykonawcy stanowi integralną częścią niniejszej umowy. 

4.   Wykonawca oświadcza, że towar będący przedmiotem niniejszej umowy, wskazany  

w § 1 ust.1: 

a. spełnia wszystkie parametry techniczne opisane w Zapytaniu ofertowym do niniejszej 

umowy oraz jest towarem w pełni sprawnym; 

b. posiada wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do korzystania  

z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, które zostało określone w  Zapytaniu ofertowym  

do niniejszej umowy. 

c. spełnia warunki zgodności wynikające z normy CE - jeżeli jest wymagana odrębnymi 

przepisami; 
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d. nie jest przedmiotem jakichkolwiek ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych  

na rzecz osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań 

sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-administracyjnych, których konsekwencją 

jest/mogłoby być ograniczenie, czy też wyłączenie prawa Wykonawcy  

do rozporządzania nim; 

e. przekazany zostanie Zamawiającemu w stanie kompletnym, a także instrukcję w języku 

polskim (jeżeli taki dokument istnieje), umożliwiającą normalne z niego korzystanie, 

zgodnie z jego przeznaczeniem; 

3. Wykonawca oświadcza, iż wraz z towarem dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne,  

w tym karty gwarancyjne producenta (jeżeli taki dokument istnieje). 

4. Wszelkie ciężary oraz ryzyko zniszczenia, uszkodzenia towaru w całości lub jego części, 

jak również zaginięcia całości lub części towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą 

jego protokolarnego przekazania zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy. 

5. Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy zgodnie ze złożoną ofertą 

Wykonawca powierzy wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy, za 

rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą odpowiada tylko i wyłącznie 

Wykonawca. Niezależnie od powyższego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek 

każdorazowego poinformowania Zamawiającego na piśmie o tym, że korzysta on z usług 

Podwykonawcy z jednoczesnym wskazaniem zakresu obowiązków Podwykonawcy. 

Strony niniejszej umowy zgodnie przy tym ustalają, że za ewentualne zachowania 

(działania bądź też zaniechania) Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada wobec 

Zamawiającego jak za zachowania (działania bądź też zaniechania) własne. 

§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Całkowita wartość przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 

wynosi: 

Cena netto: ……………………… złotych 

Cena netto słownie:…………………………….. złotych 00/100. 

Stawka podatku: VAT 23 % 

Wartość podatku VAT …………… złotych 

Wartość podatku VAT słownie:………………………. 00/100. 

Cena brutto  złotych: ……………. złotych 

Cena brutto słownie: …………………………….. 00/100. 
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2. Kwota, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy obejmuje koszt towaru wraz z kosztem 

jego dostawy, opłatę gwarancyjną, koszt ubezpieczenia towaru na czas dostawy, koszt 

zabezpieczenia towaru, koszt przeprowadzenia instruktażu obsługi urządzenia dla 1 osoby 

wskazanej przez Zamawiającego. 

3. Kwota o jakiej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy płatna będzie przez Zamawiającego  

na podstawie faktury wystawionej  przez  Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w tej fakturze VAT. 

4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest bezusterkowy i ostateczny 

protokół zdawczo - odbiorczy kompletnego przedmiotu zamówienia podpisany przez obie 

strony niniejszej umowy bądź ich umocowanych przedstawicieli. Fakturę wraz 

z potwierdzoną za zgodność z oryginałem/kopią protokołu zdawczo - odbiorczego, 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego. 

5. Zapłata za wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT nastąpi w terminie 14 dni od dnia 

jej doręczenia do siedziby Zamawiającego zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 powyżej, 

przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym dojdzie do obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

§ 3 

Odbiór 

1. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru, co najmniej  

na 1 dzień przed dostawą. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu odbioru przedmiotu zamówienia  

n/w. dokumentację w języku polskim: 

a. instrukcję obsługi towaru w wersji papierowej (jeżeli taki dokument istnieje); 

b. karty gwarancyjne/warunki gwarancji, w tym karty gwarancyjne/warunki gwarancji 

producenta (jeżeli taki dokument istnieje); 

c. RESURS; 

d. badania i rejestracja podnośnika w UDT; 

e. certyfikat CE; 

f.  dokumenty o dopuszczeniu do poruszania się po drogach publicznych 

g.   komplet dokumentów pozwalających na rejestrację 

3. Odbiór towaru nastąpi przez Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od dostarczenia 

przedmiotu umowy. 
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4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną okoliczności uniemożliwiające 

dokonanie odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający przedstawi 

je Wykonawcy na piśmie. Do czasu  usunięcia przeszkód w odbiorze Zamawiający przerwie 

czynności odbiorowe, a Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia 

przeszkód w realizacji odbioru. 

5. Po usunięciu przeszkód w realizacji odbioru Wykonawca ponownie zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru, a ten wznowi czynności odbiorowe. 

6. Z odbioru towaru strony sporządzą  protokół zdawczo- odbiorczy. 

§ 4 

Kary umowne 

1. Za opóźnienie w wykonaniu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 1 ust. 2 

niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % 

wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 liczoną za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części przez którąkolwiek ze stron  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę 

umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

3. W przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy towaru lub 

nienależytego wykonania innego niż wskazane w niniejszym paragrafie Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 2 ust. 1. 

4. Kary umowne są niezależne od siebie i w przypadku zaistnienia podstaw do ich 

naliczania zostanie potrącona z kwoty zabezpieczenia i należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

prawa cywilnego niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych. 

6. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia 

obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej 

obowiązywania. 

7. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy powyżej 7 dni w stosunku do terminu 

wskazanego w § 1 ust. 2 lub niedotrzymania ustalonej jakości dostarczanych towarów, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w całości bez wyznaczania 

Wykonawcy dodatkowego terminu na dostarczenie kompletnego przedmiotu zamówienia. 
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Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z uwagi na zaistniałe opóźnienie w dostawie 

Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek do odstąpienia. 

8. Za okres trwania czynności odbiorowych tj. od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru do 

dnia jego zakończenia lub dnia przerwania czynności odbiorowych zgodnie z zapisami § 3 

ust.5 i 6 umowy kary umowne nie będą naliczane. 

§ 5 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu .... miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu 

umowy. 

2. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym 

mowa w § 3 umowy. 

3. Gwarancja obejmuje koszt ewentualnych napraw, dojazdu i części zamiennych. 

§ 6 

Odstąpienie 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym oraz we wcześniejszej części 

niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy  w całości 

lub w części w sytuacji: 

a. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy. 

b. W przypadku opóźnienia się z rozpoczęciem lub wykonaniem realizacji umowy w taki 

sposób, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym 

terminie. 

c. Utraty przez Zamawiającego źródła finansowania zamówienia w całości lub części, 

a także w przypadku przesunięcia źródeł finansowania zamówienia. 

d. W przypadku, gdyby Wykonawca pomimo wezwania go na piśmie do usunięcia wad, nie 

usunie ich w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad. 

e. Wykonawca przerwie realizację umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym i przerwa trwa 

dłużej niż 7 dni. 

f. Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z jej postanowieniami, warunkami 

technicznymi lub w sposób nie gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu 

umowy, przy czym strony uznają, iż odstąpienie od umowy w całości lub niewykonanej 
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części z przyczyn wskazanych w § 6 ust. 1 pkt. „d-f” uznaje się także za odstąpienie 

z przyczyn za które odpowiada  Wykonawca. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia. Z prawa odstąpienia o jakim mowa w niniejszej umowie 

Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniach 

stanowiących podstawę odstąpienia. 

§ 7 

Postanowienie końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Tytuły nadane poszczególnym paragrafom mają jedynie charakter pomocniczy i nie 

wpływają na interpretację zapisów umownych. 

3. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W przypadku zmian organizacyjno- prawnych dotyczących Wykonawcy, które miały 

miejsce w okresie związania umową Wykonawca zobowiązany jest : 

a. niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zmianach; 

b. złożyć komplet dokumentów wskazujących na następcę prawnego. 

5. Postanowienia niniejszej umowy są jawne w zakresie wynikającym z postanowień ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 Nr 112, poz. 

1198 z późn. zm.). 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednio przepisy 

kodeksu cywilnego. 

7. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze Stron. 
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