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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

UMOWA Nr  ................................ 
 
 
 

Na dostawę echosondy naukowo – badawczej blok 70 kHz i 120 kHz z wyposaŜeniem dla Instytutu 
Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Modernizacja zaplecza naukowego Instytutu Rybactwa Śródlądowego (echosonda)”, 
 finansowanego ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, 

                                                     
Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.03/10 

 
 
 
Zawarta w dniu……..…2010  roku w Olsztynie pomiędzy: 
Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza z siedziba w Olsztynie, kod 10-719 
Olsztyn , ul. Oczapowskiego 10, NIP :PL 739-020-20-79 , REGON: P-000080192, 
zwanym dalej "Zamawiaj ącym" , 
reprezentowanym przez: 
Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Bogusława Zdanowskiego,  
a…………………………………................................................................................................................. 
z siedzibą w …………………………………………………………., 
zwanym dalej "Wykonawcą"  
i reprezentowanym przez: .................................................................................................................,  
Zwanymi w umowie łącznie „Stronami” 
została zawarta umowa następującej treści: 

 
 
 

§1. 
 

Przedmiot umowy  
 

Umowa jest następstwem wyboru oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej wartości progów 
określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaŜ wraz z dostawą echosondy naukowo – badawczej blok 70 kHz i 120 
kHz z wyposaŜeniem dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja zaplecza naukowego Instytutu Rybactwa Śródlądowego 
(echosonda)”, finansowanego ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. 
według parametrów podanych  wcześniej przez Zamawiającego w SIWZ i  zgodnie ze złoŜoną ofertą 
Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy. 
 

 
§2. 

 
Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia 

 
Strony postanawiają, Ŝe uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację 
postanowień umowy są: 
z ramienia wykonawcy: ........................................................................................................................ 
z ramienia zamawiającego: ……………………………………..…………………………………… 
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§3 
 

Termin realizacji przedmiotu umowy  
  
1. Termin realizacji zamówienia 42dni od dnia podpisania umowy. 
 

§4 
 

Miejsce dostawy 
 

1. Przedmiot umowy będzie dostarczony do siedziby Zamawiającego: 
    Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza,  
    ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn.  
    Osoba do przyjęcia dostawy i podpisania protokołu odbioru: 
    mgr inŜ. Lech Doroszczyk  
    tel. 89 – 524 -10-60 , tel. 89 524-10-71 wew. 260,  fax.89/524-05-05 
    adres e-mail: lechdoro@infish.com.pl 
2. W przypadku wystąpienia braku w przedmiocie dostawy lub stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu 
    dostawy Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawy lub wymiany na nową w ciągu 30 dni , pod 
    rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy zamówienia 
4. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie 
     trzeciej bez zgody zamawiającego wyraŜonej na piśmie. 
5. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 
    obowiązków przez pracowników Wykonawcy. 
 

§5. 
 

Cena i warunki płatności 
 
1. Zgodnie z ofertą Zamawiający zapłaci za przedmiot umowy cenę podaną w ofercie Wykonawcy z 
    dnia......................................, 
2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 w wynosi ............................................PLN 
    (słownie:......................................................................................................) 
    PowyŜsza kwota zawiera  podatek VAT………%………………………………………………PLN 
    (słownie:………………………………………………….……… 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury na rzecz Zamawiającego z wyszczególnieniem 
    cen za poszczególne elementy wyposaŜenia echosondy. 
4. PowyŜsza cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 
5. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaŜy przelewem na nr konta wskazanego poniŜej  przez Wykonawcę, w 
    ciągu 14 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru i otrzymanej  
    poprawnie wystawionej faktury VAT. 
    NaleŜność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy - numer konta........................................... 
    ............................................................................................................................................... w Banku 
    ………………………………………………………… ....................................................................... 
6. Podstawą do zapłaty faktury stanowi protokół odbioru bez zastrzeŜeń, podpisany przez strony 
    umowy za wykonane i odebrane dostawy, zgodnie z ustaleniami Zamawiającego. 
7. Za dzień zapłaty uwaŜać się będzie dzień obciąŜenia rachunku bankowego Sprzedającego  kwotą 
    płatności. 
8. Wykonawca wystawi na przedmiot zamówienia kartę gwarancyjną.  
 

§6. 
 

Obowiązki zamawiającego 

1. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia zrealizowanego przez 
 Wykonawcę. 
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 2.   Zamawiający zapłaci Sprzedającemu wynagrodzenie zgodnie z niniejsza umową podaną w §3. ust.1. 
 

§7. 
 

Rękojmia za wady fizyczne i prawne 

 

1.   Wykonawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wszelkie wady fizyczne stanowiące 
      przedmiot umowy. 
2.   Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu 
      zawartym w SIWZ. 
3.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w 
      Kodeksie Cywilnym z tym, Ŝe o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę w 
      ciągu 7 dni od daty jej wykrycia. 
4.   Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy jest jego własnością, nie ma wad prawnych, nie mają 
      do niego prawa osoby trzecie, oraz Ŝe nie jest on przedmiotem Ŝadnego postępowania i zabezpieczenia 
5.   Wykonawca oświadcza, Ŝe jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
      urządzenia, w tym równieŜ za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 
      własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na 
      znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory uŜytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z 
      wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
6.   Wykonawca potwierdza ,Ŝe dostarczony przedmiot zamówienia posiada wymagane 
      oznakowanie zgodności i certyfikaty bezpieczeństwa 

 

§8. 
 

                              Warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego  
 
 
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, Ŝe przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych w 

rozumieniu §7. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru i instalacji przedmiotu umowy. 
3. Sprzęt winien mieć zapewnione poniŜsze warunki serwisu gwarancyjnego. 

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w okresie gwarancji, który będzie bezpłatny oraz serwis 
   pogwarancyjny, 
- termin naprawy – nie dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia zgłoszenia awarii (faksem, e-mailem), 
- po trzech bezskutecznych naprawach, Sprzedawca wymieni urządzenie na nowy, 
- w razie konieczności transportu urządzeń do naprawy gwarancyjnej koszt transportu pokrywa 

         Wykonawca, 
- okres gwarancji ulega przedłuŜeniu na czas napraw, 
- okres gwarancji biegnie na nowo dla sprzętu ( elementu) wymienionego, 

4. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawca wymiany 
urządzenia na wolne od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy. Wykonawca zobowiązuje się 
dokonać takiej naprawy w terminie określonym w umowie. 

5. Wykonawca na przedmioty zamówienia wystawi oddzielne karty gwarancyjne. 
 
 

§9. 
 

                                                        Kary umowne i odstąpienie od umowy 
 

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 
a) zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy ponad 7 dni od ustalonego terminu w wysokości 0,03% 

ceny za kaŜdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niŜ 10% ceny brutto, z wyłączeniem działania Siły 
WyŜszej lub odstąpienia przez Kupującego od wykonania umowy, 

b) odstąpienie od wykonania umowy bez winy lub zgody Kupującego w wysokości 10% ceny. 
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2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeŜeli: 
   a)   przedmiot umowy nie spełnia warunków technicznych określonych w SIWZ. 
   b)  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 

      interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W przypadku, o 
      którym mowa Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
      o tych okolicznościach, a Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z 
      tytułu wykonania części umowy. 

3.   Za zwłokę w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawca odsetki w ustawowej wysokości za kaŜdy 
      dzień opóźnienia, z wyłączeniem działania Siły WyŜszej. 
4.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną w wysokości 10% ceny za odstąpienie od wykonania 
      umowy bez winy lub zgody Sprzedawcy. 
5.   Jedna ze Stron umowy, niezaleŜnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku z 
      naruszeniem przez druga Stronę postanowień niniejszej umowy, moŜe odstąpić od umowy za 
      pisemnym powiadomieniem drugiej Strony, gdy: 
   a)   wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja lub złoŜony zostanie wniosek o ogłoszenie jej 
         upadłości; 

c) po upływie 6 miesięcy od dnia zawieszenia realizacji obowiązków drugiej Strony wynikających z   
umowy w rezultacie wystąpienia Siły WyŜszej, jeŜeli przed upływem powyŜszego terminu nie ustanie 
działanie Siły WyŜszej. 

d)     po ustaniu Siły WyŜszej druga Strona nie przystąpiła niezwłocznie do wykonania umowy lub nie spełniła 
swojego świadczenia wynikającego z niniejszej umowy w ciągu okresu wskazanego w §3, liczonego od 
dnia ustania działania Siły WyŜszej. 

 
 

§10. 
 

Siła WyŜsza 
 

1. Na czas działania Siły WyŜszej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku 
ze względu na działanie Siły WyŜszej, ulegają zawieszeniu. 

2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej umowy ze względu 
na działanie Siły WyŜszej nie jest naraŜona na kary umowne lub odstąpienie od umowy przez drugą 
Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych. 

3. Dla potrzeb umowy, "Siła WyŜsza" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezaleŜne od Stron i 
któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu naleŜytej staranności, a w szczególności: wojny, stany 
nadzwyczajne, klęski Ŝywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, 
zamieszki i strajki. 

4. KaŜda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku 
Siły WyŜszej. O ile druga ze Stron nie wskaŜe inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia 
będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w 
jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak równieŜ musi podjąć wszystkie alternatywne działania 
zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły WyŜszej. 

5. Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z umowy. 
 
 

§ 11. 
 

Inne postanowienia umowy 
 

1.  Zamawiający informuje, Ŝe  podpisanie Umowy z wykonawcą na dostawę przedmiotu i  niniejszego 
     zamówienia nastąpi po otrzymaniu  zgody Dyrektora / zastępcy Dyrektora Departamentu BudŜetu i 
     Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego  na uruchomienie środków finansowych, 
      wydanej na podstawie uzyskanej od Zamawiającego informacji o zakończonych procedurach 
      zamówienia publicznego na realizację zadania Inwestycyjnego. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
    której, dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe zmiana dotyczy terminu realizacji umowy. 
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    Termin realizacji umowy moŜe ulec zmianie tylko w następujących okolicznościach: 
     3.1. działania siły wyŜszej (np. klęski Ŝywiołowej, strajku) mającej bezpośredni wpływ na terminowość 
           dostaw; 
     3.2. wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
            zachowania naleŜytej staranności. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
    publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
5. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej 
    umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
6. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są- specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
    a w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, oferta na podstawie której dokonano wyboru 
   Wykonawcy. 
7. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących  egzemplarzach  po dwa egzemplarze dla 
    kaŜdej ze stron. 
 
Załącznik do Umowy: 
Załącznik – Protokół odbioru 
 
 
 
 
       ZAMAWIAJ ĄCY            WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 …………………………………..                                                             ………………………………… 
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Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.03/10 
Załącznik do Umowy 

  
 

P R O T O K Ó Ł  O D B I O R U  D O S T A W Y   
 

 
Spisany w dniu .................................... r. w sprawie końcowego odbioru dostawy …………………………………….. 
 
..................................................................................................................................................... 
Przejmujący – Zamawiający / UŜytkownik: 
 

1. ........................................................................................................................................... 
 
2. ........................................................................................................................................... 

Wykonawca: 
 
        1. ........................................................................................................................................... 
 
Dostawa realizowana na podstawie umowy nr ................ z dnia ........................ przez: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Opis przedmiotu dostawy: ............................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
Przekazane dokumenty: ............................................................................................................... 
Po sprawdzeniu dokonanej dostawy / usługi stwierdza się, Ŝe: 
Dostawa  jest zgodna pod względem ilościowym i jakościowym z zawartą umową. 
 
 

TAK / NIE* 
 

Dostawa pozostaje nieodebrana / odebrana*. 
 
Okres gwarancji biegnie od dnia ................................................................................................ 
 
Inne warunki: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Uwagi ! 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
 
 

1. ..............................              2. ............................................            3. ....................................... 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 
 


