
Załącznik nr 3                    
                          

Umowa nr ATZ/…. 
 
Sporządzona w dniu  07.10.2019r. w Kielcach pomiędzy: 

Politechniką Świętokrzyską, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, 25-314 Kielce,  NIP- 657-000-

97-74 

 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………………. 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
z jednej strony a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
zwaną dalej „Wykonawcą” z drugiej strony zawarto umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
 
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę pyranometru - zestawu aparaturowego do pomiaru promieniowania 
całkowitego oraz rozproszonego dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji Programu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie 
umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r. 

 Zamawiający zleca dostawę pyranometru - zestawu aparaturowego do pomiaru promieniowania 
całkowitego oraz rozproszonego dla Politechniki Świętokrzyskiej. 

 
§ 2 

 
Przedmiot dostawy, o której mowa w § 1 określa załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca zapewnia że: 

 dostarczony asortyment będący przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy oraz posiada 
stosowne świadectwa, certyfikaty lub aprobaty techniczne, wymagane dla wyrobów 
dopuszczonych do obrotu,  

 jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oprogramowania, oprogramowania zainstalowanego  
w urządzeniach 

2. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 
 Dostarczenia urządzeń zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia według załącznika nr 1  

 Przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla każdej 
jednostki dostarczonych urządzeń, 

 Przekazania prawa do korzystania z oprogramowania zainstalowanego w urządzeniach lub 
dostarczonego wraz z urządzeniami, 



 Przeprowadzenia szkolenia w wymiarze 8 godzin dla  3 osób z obsługi dostarczonej aparatury* 
 
*w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje szkolenie 

 

§ 4 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w ciągu ….. dni od zawarcia umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wyznaczenia etapów realizacji zamówienia w tym terminie. 
 

2. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o terminie dostawy na 3 dni 
robocze przed planowanym terminem dostawy. 

 
3. Jeżeli dzień dostawy przypadnie na dzień wolny od pracy dostawa nastąpi w pierwszym 

następującym po nim dniu roboczym. 
 

4. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Politechniki Świętokrzyskiej. 
 

5. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę otrzymania przez Wykonawcę podpisanego przez 
Zamawiającego egzemplarza umowy. 

 
§ 5 

 
Do kontaktów w realizacji zamówienia ustanawia się ze strony: 

  
Wykonawcy : ………………………………… 
Zamawiającego: ……………………………… 

 
§ 6 

 
1. Wynagrodzenie, za realizację przedmiotu umowy wynosi: 
 

Ogółem kwota brutto (w tym należny podatek VAT)  ……………………………………………. 
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………)  

 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ceną za wykonanie całego zamówienia, obejmującego 

wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wraz z dostawą do siedziby 
Zamawiającego, w zakresie rzeczowym określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
stanowiącą integralną część przyjętej oferty Wykonawcy.  
 

3. Cena, o której mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
 

§ 7 
 

Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy dokonane zostanie fakturą wystawioną po 
realizacji zamówienia i odbiorze przedmiotu umowy. Odbiór dokumentuje się protokołem zdawczo-
odbiorczym stwierdzającym dostawę, sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

 
§ 8 

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia, po 
spełnieniu wymogów, o których mowa w § 7 umowy. 
 

2. Dniem dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 



   § 9 
 
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 200,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia, 
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady w wysokości 200,00 zł 
za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
c) w przypadku nie usunięcia awarii w terminie określonym w par.10 ust. 2 umowy w okresie 
gwarancji w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 
d) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania awarii w wysokości 100,00 zł za każdą godzinę 
opóźnienia. 
e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie stanowiącej 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto. 
 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem 
art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 10 
 
1. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela gwarancji jakości na okres: ……………………………. 
 
2. Serwis gwarancyjny: 

 
 
Czas przystąpienia do usuwania awarii w dni robocze wynosi 48 godzin, a czas usunięcia awarii 

wynosi 14 dni od chwili przystąpienia do usuwania awarii. W sytuacji wystąpienia skomplikowanej 

usterki czas naprawy nie może być dłuższy niż 60 dni, w tej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego przed upływem pierwotnego terminu tj. 14 dni. 

 

3. Wykonawca świadczyć będzie serwis gwarancyjny w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku 

konieczności napraw poza siedzibą  Wykonawca pokryje koszty transportu oraz ponownej instalacji i 

uruchomienia urządzenia w siedzibie Zamawiającego 

4. Niezależnie od roszczeń wynikających z warunków udzielonej gwarancji Zamawiający może 
dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi. 

  
§ 11 

 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 
 
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w SIWZ oraz w art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 



 
§ 12 

 
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego rozpoznania jest sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

                 
          

§ 13 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy: ustawy prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego. 

 
§ 14 

 
Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron 
umowy. 

 
 
 
 
 
Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

 
a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
b) Oferta Wykonawcy. 

 
 
 
 
WYKONAWCA                                                                                                            ZAMAWIAJĄCY 
         

 
                                                                                                                                                                                                                                                                            

  
 


