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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu 

Nr zamówienia: DAN-D.292.1.63.1/2017 

 
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

UMOWA nr DAN-D.292.3. …/2017 

 

Zawarta w dniu ................... 2017 r. w Krakowie 

pomiędzy: 

Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja,  Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków 

REGON 000001815, NIP 675-000-21-18 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

prof. dr hab. inż. Florian Gambuś   -    Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

przy kontrasygnacie: 

mgr Maciej Oleksiak   - Kwestor 

a:  

…………………………. 

……………………………………….. 

REGON …………………, NIP ……………………. 

wpisaną  do ………………… pod numerem………………….. przez …………………… 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

……………………………….. 

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru dostawcy, zamówienia udzielono 

zgodnie ustawą  z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) art. 4 d ust. 1 pkt. 1) - nr zamówienia DZP-291/2527/2017 

z dn. 19.06.2017 r. strony zawarły Umowę następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest „dostawa i instalacja  aparatu  do ilościowej analizy PCR  

w czasie rzeczywistym QuantStudio3  Real-Time PCR System z HRM 

i oprogramowaniem”, zwana dalej sprzętem,  zgodnie z ofertą Wykonawcy nr ………   

z dn. ……06.2017 r. złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie o udzielanym zamówieniu nr 

DAN-D.292.1.63.1/2017 z dn. …06.2017 r., stanowiącą integralną część niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany niniejszą umową do dostawy, wniesienia, ustawienia  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, instalacji sprzętu - w tym instalacji 

i skonfigurowania dostarczonego sprzętu w miejscu zainstalowania, przeszkolenia 

pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi, dostarczenia dokumentów 

o których mowa w § 3 ust. 8 umowy, a także świadczenia usług serwisu gwarancyjnego.  

3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi 

dostarczanego sprzętu, w tym kalibracji i analizy HRM w miejscu jego dostawy/instalacji, 

dla …………….. pracowników Zamawiającego - trwające minimum ……….. godzin 

(……….. dni po ………..godzin), 

4. Wykonawca dostarczy sprzęt nowy, kompletny (z pełnym okablowaniem, materiałami 

startowymi/odczynnikami chemicznymi, niezbędnym wyposażeniem np. adaptery, 

uchwyty, złącza, zasilacze, kable, wtyczki itp), aktualnie produkowany na rynku i gotowy 

do pracy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Wymagane oprogramowanie HRM 

i GenEx winno być zainstalowane przez Wykonawcę na komputerze wskazanym przez 
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Zamawiającego. Oprogramowanie do sterowana, archiwizacją plików i analizą wyników 

będzie dostępne na strony internetowej (adres): …………………. 

 

§ 2. 

Wartość umowy 

1. Wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą wynosi: 

NETTO -  ………. zł 

Podatek VAT 23%  tj. ………..zł 

BRUTTO  ………………. zł (słownie …...…………………………………………...….). 

2. Wartość brutto przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

niniejszej umowy, a w szczególności koszt: sprzętu z oprogramowaniem, nośnika CD 

i klucza USB oprogramowania, dostarczenia pod wskazany adres do jednostki 

organizacyjnej Zamawiającego, wniesienie, instalację, uruchomienie,  instrukcji obsługi 

w języku angielskim, ……-godzinne przeszkolenie ………. pracowników 

Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu, serwis gwarancyjny oraz koszt udzielenia 

licencji na oprogramowanie.  
 

§ 3. 

Warunki dostawy 

1. Dostawa sprzętu o którym mowa w paragrafie 1 niniejszej umowy nastąpi w ciągu ….. 

dni od daty podpisania umowy przez obie strony. 

2. Miejscem dostawy sprzętu jest Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii, Wydział 

Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. 29-Listopada 54, 

31-425 Kraków. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego telefonicznie o terminie dostawy aparatu 

QuantStudio3  Real-Time PCR, jego montażu i uruchomieniu na 2 dni przed planowaną 

dostawą pod nr tel. 12 662-51-87.  

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin szkolenia z zakresu zaawansowanej obsługi 

dostarczanego sprzętu, w tym kalibracji i analizy HRM, na 14 dni przed planowanym 

szkoleniem. Szkolenie odbędzie się w terminie dogodnym dla obu stron umowy w okresie 

do 90 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

5. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru sprzętu jest 

 Prof. dr hab. Rafał Barański. 

6. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących dostawy sprzętu jest.................................................................. 

7. Sprzęt będzie dostarczony transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko do miejsca 

określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność  

z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili potwierdzenia jego 

odbioru przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy: 

a) instrukcję obsługi/użytkowania sprzętu w języku angielskim. 

b) kartę gwarancyjną zgodną z wymogami formularza ofertowego oraz niniejszą umową. 

c) deklarację zgodności CE. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu oznaczonego znakiem CE. 

10. Po dostawie, instalacji, uruchomieniu sprzętu i przeszkoleniu personelu Zamawiającego 

zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron protokół odbioru 

końcowego, przygotowany przez Wykonawcę. 

 

§ 4. 

Warunki płatności 
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1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty na podstawie faktury VAT 

w terminie 21 dni od daty odbioru sprzętu i otrzymania faktury VAT. 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego, o którym mowa 

w § 3 ust. 10 niniejszej umowy. 

3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Wykonawcy – ....................................... 

4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Zamawiającego – 675-000-21-18. 

5. Dokonanie zapłaty nastąpi przelewem na konto Wykonawcy. 

6. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 5. 

Odpowiedzialność za wady towaru 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony sprzęt będzie nowy, 

wolny od wad. 

2. Gwarancja obejmuje bezpłatne: naprawy, wymianę,  regulacje (tj. kalibracja, dostrajanie, 

itp.), wymianę części i koszty transportu sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu 

gwarancyjnego i z powrotem. 

3. Okres gwarancji na sprzęt będzie wynosił ….. miesięcy (minimum 60 miesięcy) od daty 

dostawy sprzętu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy i podpisania protokołu 

końcowego o którym mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

4. Okres gwarancji na nośniki programów(CD, klucz USB) – …….. miesięcy ( minimum 60 

miesięcy),  

5. Wykonawca gwarantuje, że oprogramowania dostarczone Zamawiającemu są wolne  

od wad prawnych. 

6. Oprogramowanie do sterowania, archiwizacją plików i analizą wyników, HRM i GenEx 

6.1. Professional – licencja bezterminowa.  

7. Wykonawca  gwarantuje, iż licencje udzielone/dostarczone na oprogramowanie objęte 

przedmiotem umowy nie będą wypowiedziane z przyczyn niezawinionych przez 

Zamawiającego. W przypadku wypowiedzenia licencji, wbrew zobowiązaniu, o którym 

mowa powyżej, bez winy Zamawiającego, niezależnie od przyczyn takiego zdarzenia, 

włączając w to przyczyny, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, będzie on 

musiał zapłacić Zamawiającemu kwotę w wysokości 100% ceny brutto oprogramowania, 

którego licencja została wypowiedziana.   

8. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z jakimkolwiek 

roszczeniem z tytułu korzystania z oprogramowań, które zostały dostarczone, Wykonawca 

zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko kroków prawnych zapewniających 

należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami. W szczególności 

Wykonawca zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy też w przypadku braku takiej 

możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się 

przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany będzie pokryć zasądzone koszty 

zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić odszkodowania lub koszty 

polubownego załatwienia sprawy – w zakresie, w jakim Zamawiający uznał roszczenia 

osoby trzeciej. 

9. Jeżeli w okresie gwarancji sprzęt określony w § 1 niniejszej umowy okaże się wadliwy, 

Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy lub, gdy naprawa okaże się niemożliwa, 

do jego  wymiany na wolny od wad  z zastrzeżeniem ust. 10. 

10. W przypadku trzech napraw tego samego modułu w okresie gwarancji Wykonawca będzie 

zobowiązany dokonać wymiany tego modułu (elementu) na nowy.  W przypadku kiedy 

wymiana/naprawa danych modułów (elementów) nie pozwoli na prawidłowe 

funkcjonowanie sprzętu umowy, Zamawiający będzie żądał wymiany całego przedmiotu 

umowy. 
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11. Jeżeli w okresie gwarancji dostarczone nośniki oprogramowania okażą się wadliwe 

wykonawca zobowiązany jest do ich bezpłatnej wymiany na nośniki nieuszkodzone  

do 10 dni od daty zgłoszenia wady. 

12. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę w okresie gwarancyjnym wynosi….. 

(maksymalnie 8 godzin  roboczych). 

13. Czas dokonywania napraw nie dłuższy niż: …… dni roboczych (maksymalny 

dopuszczalny: 30 dni robocze) od daty zgłoszenia usterki. 

14. W przypadku naprawy trwającej ……. dni roboczych (wymagane: maksymalnie 3 dni 

robocze)  dostarczenie sprawnego aparatu zastępczego tego samego modelu na cały 

pozostały okres naprawy. 

15. Każda naprawa gwarancyjna przedłuża gwarancję o czas przerwy w eksploatacji  

sprzętu. 

16. Godziny robocze rozumiane są jako godziny pracy Zamawiającego tj. od 7:30 – 15:30  

w dni robocze. Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

17. Strony ustalają okres uprawnień z tytułu rękojmi na okres równy okresowi udzielonej 

gwarancji jednak nie krótszy niż 24 miesiące. Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują 

Zamawiającemu niezależnie od uprawnień płynących z udzielonej gwarancji. 

18. Okres rękojmi rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego o 

którym mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy z wyjątkiem wad prawnych dla których 

okres rękojmi rozpoczyna bieg na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

19. Serwis gwarancyjny zapewnia Wykonawca zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część 

umowy. 

20. Serwis  gwarancyjny będzie wykonywany w laboratorium badawczym, zaś w przypadku 

konieczności naprawy poza ww. miejscem będzie wykonywany w serwisie gwarancyjnym 

zlokalizowanym w .......................................................................................(adres, telefon). 

21. Osobą upoważnioną  ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w prawach 

dotyczących serwisu gwarancyjnego jest ............................................................................. 

(imię i nazwisko, nr telefonu/ adres e-mail).  

 

§ 6. 

Kary umowne 

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:  

a) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10% wartości brutto przedmiotu 

umowy. 

b) za opóźnienie  w terminie realizacji przedmiotu umowy lub jego naprawy  – 0,2% 

wartości brutto przedmiotu  umowy za każdy dzień opóźnienia  w stosunku 

do wyznaczonego terminu realizacji umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji opisanej 

w art. 145 ust. 1 Pzp, - 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe 

za opóźnienie w wysokości ogłoszonej przez Ministra Sprawiedliwości w Monitorze 

Polskim stosownie do art.481 § 2 
4 
KC. 

4. Kary umowne zostaną potrącone z należności faktury Wykonawcy. W przypadku braku 

możliwości potrącenia,  kary umowne  zostaną zapłacone w terminie 14 dni od dnia 

wezwania do zapłaty. 

5. Zamawiający zachowuje prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

 

§ 7. 
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Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 8. 
 

1. W przypadku niemożności rozwiązania wynikłych kwestii spornych, zostaną one 

rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

 

 

§ 9. 

Pozostałe postanowienia 

W kwestiach nieunormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Ustawy  z dnia 29.01.2004 r.   Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami). 

 

§ 10 

Umowę sporządzono  w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 
.  

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 


