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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr CTT OZE 52.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00 
 

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU  
(zwana dalej „Umową”) 

 
zawarta dnia ……. 2015 r. pomiędzy: 
 
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 90-360),  
ul. Piotrkowska 238, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji Społecznych i 
Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000171789, NIP 
7281919068, REGON 471342017 
reprezentowanym przez:  
Panią Ewę Teresę Kochańską – Prezesa  
 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
na podstawie wydruku z KRS z dnia ……………….. 2015 r., stanowiącego załącznik nr 4 do 
Umowy, 
 
a 
 
……… z siedzibą w ………….. (kod pocztowy …..), ul. ………………., wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 
…………….., ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS …………., NIP 
…………, REGON ………………….. (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą – adres zamieszkania oraz nr PESEL), 
reprezentowaną przez: 
……………………………… - ……………………………….. 
 
na podstawie wydruku z KRS z dnia ……………….. 2014 r., stanowiącego załącznik nr 5 do 
Umowy, 
 
o treści następującej: 
 

§ 1. 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje 

się do odebrania sprzętu szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do zapytania 
ofertowego nr CTT OZE 52.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00, zwanego dalej „Sprzętem”, i 
do zapłaty Wykonawcy ceny.  

2. Niniejsza umowa ma na celu realizację umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.05.01.00-00-
137/11-00 zawartej pomiędzy Zamawiającym a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 
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z siedzibą w Warszawie, jako Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia,  
w ramach projektu „Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych 
źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka Działanie 5.1, zwanego dalej „projektem”. 

 
§ 2. 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Sprzęt w ilości i o parametrach 

technicznych określonych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy 
w terminie najpóźniej do dnia 29.05.2015r.  

2. Dostarczenie Sprzętu następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy, transportem własnym 
Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - Konstantynów Łódzki, ul. 
Innowacyjna 11. W razie potrzeby Zamawiający może jednak wskazać inne miejsce dostawy 
Sprzętu w granicach województwa łódzkiego, o czym powiadomi Wykonawcę w 
odpowiednim czasie przed terminem wyznaczonym na dostawę Sprzętu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się uruchomić Sprzęt w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
i sprawdzić poprawność jego działania, jak również przeszkolić pracowników 
Zamawiającego lub upoważnione przez Zamawiającego osoby z zasad prawidłowego 
korzystania ze Sprzętu przy pierwszym uruchomieniu Sprzętu. 

4. Wszystkie pozycje Sprzętu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletne, nieużywane, 
fabrycznie nowe oraz gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem. 

5. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt dostarczony w wykonaniu Umowy jest sprzętem 
zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta posiadającym stosowny pakiet usług 
gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru RP. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o 
planowanym terminie dostarczenia Sprzętu.  

7. Odbiór Sprzętu przez Zamawiającego następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 16.00 . 

 
§ 3. 

 
1. Wydanie Sprzętu Zamawiającemu nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego 

przez Zamawiającego i Wykonawcę po uprzednim przeprowadzeniu badania ilościowego i 
wstępnego badania jakościowego dostarczonego Sprzętu oraz po jego uruchomieniu.  

2. W przypadku, gdy odbiór Sprzętu przebiegnie bez zastrzeżeń, Strony podpiszą protokół 
odbioru bez zastrzeżeń.  

3. W przypadku, gdy badanie ilościowe i wstępne badanie jakościowe wykaże wady w 
dostarczonym Sprzęcie lub Sprzęt nie będzie działał zgodnie z jego przeznaczeniem, Strony 
podpiszą protokół odbioru z zastrzeżeniami. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 
wad ujawnionych podczas odbioru lub uruchomienia Sprzętu w sposób zgodny z 
przeznaczeniem w terminie określonym w protokole odbioru, nie później jednak niż w 
terminie 5 dni od dnia podpisania protokołu. Usunięcie wad lub uruchomienie Sprzętu w 
sposób zgodny z przeznaczeniem polegać będzie na bezpłatnej wymianie wadliwego Sprzętu 
na Sprzęt wolny od wad. 
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4. Po usunięciu wad dostarczonego Sprzętu lub stwierdzeniu przez Zamawiającego jego 
poprawnego działania zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą protokół usunięcia 
zastrzeżeń.  

5. Do protokołu odbioru Strony załączają wszelkie dokumenty, w tym instrukcje i dokumenty 
gwarancyjne, przynależne do Sprzętu, w szczególności umożliwiające niezakłócone i 
prawidłowe używanie Sprzętu przez Zamawiającego. 

 
 

§ 4. 
 
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy; 
- Załącznik nr 2- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
- Załącznik nr 3 – oświadczenia wykonawcy. 
 

§ 5. 
 
1. Za wykonanie dostawy Sprzętu Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę w wysokości 

……………… zł (słownie złotych: ………………………) netto, tj. …………………..zł (słownie złotych: 
……………….) brutto, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od 
dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie 
podpisanego protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub podpisanego protokołu usunięcia 
zastrzeżeń.  

2. Cena będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …………………… 
Za datę płatności Strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 6. 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony Sprzęt na okres 1 roku.  
2. Gwarancja liczona jest od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń lub protokołu 

usunięcia zastrzeżeń.  
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich 

awarii lub usterek uniemożliwiających lub utrudniających niezakłócone używanie Sprzętu 
przez Zamawiającego. 

4. Zgłoszenie awarii lub usterki następować będzie za pomocą faksu na numer Wykonawcy 
………………… lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ………………………. . 

5. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w ……………………………….. osobiście przez 
Wykonawcę lub przez upoważnioną przez Wykonawcę osobę, a czas reakcji serwisu 
gwarancyjnego nie może być dłuższy niż 3 dni od chwili zgłoszenia awarii lub usterki, przy 
czym zgłoszenie awarii lub usterki dokonane w dniu roboczym od poniedziałku do piątku po 
godzinie 14 uznane będzie za dokonane w następnym dniu roboczym. W przypadku, gdyby 
naprawa gwarancyjna wymagała wykonania poza miejscem wskazanym w zdaniu 
poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do jej dostarczenia poza to 
miejsce i wykonania naprawy.  

6. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna będzie trwała dłużej niż 28 dni robocze, 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt sprzęt zastępczy o parametrach nie 
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gorszych o naprawianego. Do dostawy i uruchomienia sprzętu zastępczego stosuje się 
odpowiednio postanowienia § 3 Umowy oraz postanowienia niniejszego paragrafu. 

7. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego 
Sprzętu na Sprzęt wolny od wad o takich samych bądź lepszych parametrach, po dwóch 
bezskutecznych naprawach gwarancyjnych wadliwego Sprzętu. 

8. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej Sprzętu wynosi każdorazowo maksymalnie 28 
dni robocze. 

9. Koszty dojazdu i transportu w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 
10. Warunki gwarancji nie mogą zobowiązywać Zamawiającego do przechowywania opakowań, 

w których Sprzętu był dostarczony. Usunięcie opakowania, w którym Sprzęt był dostarczony 
nie powoduje utraty gwarancji.  

11. Gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do wymiany i modernizacji elementów 
Sprzętu zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy technicznej w tym zakresie. 

12. W razie wątpliwości, postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo przed 
postanowieniami dostarczonego Zamawiającemu wraz ze Sprzętem dokumentu 
gwarancyjnego, chyba że postanowienia dokumentu gwarancyjnego są korzystniejsze dla 
Zamawiającego. 

 
§ 7. 

 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 
a. w wysokości 10% wartości ceny ofertowej brutto zaproponowanej przez Wykonawcę w 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, gdy Wykonawca odmówi zawarcia 
niniejszej Umowy lub nie przystąpi do wykonywania Umowy w terminie do dnia ………. 
albo gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność; 

b. w wysokości 0,5% wartości ceny ofertowej brutto zaproponowanej przez Wykonawcę w 
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, za każdy dzień opóźnienia w 
dostawie Sprzętu. 

2. W przypadku, gdy kara umowna nie wyczerpuje szkody Strona poszkodowana uprawniona 
jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie wywiera skutku 
w stosunku do postanowień Umowy dotyczących kar umownych. 

 
§ 8. 

 
1. 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 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku 
naruszenia przez Wykonawcę terminu dostawy Sprzętu w terminie 30 dni od dnia, w którym 
wyznaczono termin dostawy.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie nie wymaga uprzedniego wezwania 
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Wykonawcy do wykonania obowiązków wynikających z umowy ani wyznaczenia 
dodatkowego terminu. 

 
§ 9. 

 
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy, jak również oświadczenia składane 

drugiej Stronie w jej wykonaniu, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejsza Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy lub w związku z niniejszą Umową 

Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego wedle siedziby Zamawiającego. 
4. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy; 
Załącznik nr 2- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 
Załącznik nr 3 – oświadczenia wykonawcy; 
Załącznik nr 4 – wydruk z KRS Zamawiającego; 
Załącznik nr 5 – wydruk z KRS Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 
 
 

 


