
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w Olsztynie w dniu ……………2019 r. pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719 

Olsztyn, utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762), 

NIP: 739 30 33 097,  REGON: 510884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 

………………… 

a 

firmą .................................................................... z siedzibą ………..wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………., Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….. 

NIP: ............................. , REGON: ......................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

.........................-  ............................... 

 

 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr 485/2018/PN/DZP realizowanego na 

podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 

oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego w dniu ………….2019 r. wyboru oferty w 

przetargu nieograniczonym. 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz ze szkoleniem i  instalacją fabrycznie nowego 

spektrometru LC-MS/MS do Laboratorium Biochemii i Bioinformatyki Żywności Wydziału 

Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu 

nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej 

jakości” Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek 

naukowych - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do umowy, który wraz z 

ofertą Wykonawcy stanowią integralne części niniejszej umowy. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/9_lipca


3. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy katalogi zawierające szczegółowy opis, specyfikację 

oferowanego asortymentu bądź karty produktu, umożliwiające zweryfikowanie parametrów 

technicznych zaoferowanych w ofercie.  

 

§ 2 Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy objętej przedmiotem niniejszej umowy z 

najwyższą sumiennością i starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż ....dni 

kalendarzowych  od dnia zawarcia umowy.  

3. Do dnia wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy ryzyko jego utraty lub uszkodzenia 

spoczywa na Wykonawcy.  

4. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje:  dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby 

Zamawiającego oraz instalację (montaż), sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania  oraz 

przeszkolenie z obsługi przedmiotu umowy w terminie wynikającym ze złożonej oferty.  

5. Zamawiający wymaga ponadto wsparcia użytkownika sprzętu za pomocą ............................... – 

zgodnie ze złożoną ofertą. 

6. O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z minimum 7 dniowym 

wyprzedzeniem. 

7. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski w Olsztynie ul. Plac Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn Laboratorium Biochemii i 

Bioinformatyki  Żywności Wydziału Nauki o Żywności w dniach poniedziałek-piątek w godz. 

8.00-16.00.  

8. Dostawa przedmiotu umowy będzie potwierdzona pisemnym protokołem odbioru, po 

stwierdzeniu, że przedmiotu zamówienia jest zgodny z umową oraz z opisem określonym w 

Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, posiada wymagane dokumenty oraz że powyższe 

dokumenty zostały Zamawiającemu wydane, tj. w szczególności w zakresie: 

a) kompletności dostarczonego sprzętu, 

b) instalacji, 

c) terminowości dostawy, 

d) sprawdzenia należytego działania sprzętu lub instalacji lub systemu, 

e) dostarczenia przez Wykonawcę instrukcji obsługi i szczegółowych warunków gwarancji w 

języku polskim, 

f) przeszkolenia personelu. 

9. Po wykonaniu dostawy wymagana jest: 

1) Nieodpłatna instalacja urządzenia i co najmniej 2-etapowe (2 x 3 dni) wstępne przeszkolenie 

(instruktaż) personelu (6 osób w siedzibie zamawiającego)  

2) Nieodpłatne szkolenie (6 osób w siedzibie zamawiającego, 2 x 3  dni) dotyczące pomocy przy 

ustawieniu aplikacji, obejmujące analizę krótkich peptydów (szczególnie di- i tripeptydów przy 

użyciu aplikacji metabolomicznej), analizę dłuższych peptydów pod kątem zastosowań 

proteomicznych. Szkolenie odbywałoby się w odstępach czasu uzgodnionych z użytkownikiem 

sprzętu (nie dłużej niż 90 dni kalendarzowych). 

3) Wymagany bezpośredni dostęp do wykwalifikowanego serwisu - pracowników serwisowych 

Oferenta posiadających uprawnienia do serwisu aparatów LC-MS/MS. 

4) Wymagane wykonanie przeglądu serwisowego minimum - na miesiąc przed końcem gwarancji 

(bez dodatkowej opłaty). 

5) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez producenta/sprzedawcę. 



6) Staż (5 dni, 3 osoby) w jednostce naukowej/naukowo-badawczej zajmującej się analizą białek i 

peptydów z wykorzystaniem oferowanej aparatury; nieodpłatne seminaria (2 x 1 dzień) w 

siedzibie Zamawiającego w terminie do 150 dni kalendarzowych od dnia instalacji.  

10. W przypadku stwierdzenia różnic technicznych lub jakościowych, Zamawiający sporządza w 

obecności osoby dostarczającej protokół różnic stwierdzający te okoliczności, który podpisuje 

osoba dostarczająca i osoba upoważniona przez Zamawiającego do odbioru. W przypadku 

odmowy podpisania protokołu, o którym mowa powyżej przez osobę dostarczającą, Zamawiający 

uprawniony jest do sporządzenia protokołu jednostronnie wraz z odnotowaniem faktu odmowy 

podpisania protokołu i ma to taką samą moc jak protokół podpisany przez obie strony. 

8. Prace związane z dostawą i instalacją należy prowadzić z uwzględnieniem ograniczenia do 

minimum ich uciążliwości. Prace te należy prowadzić w sposób zapewniający normalne 

funkcjonowanie pracownikom w sąsiadujących obiektach, w tym prace uciążliwe należy 

wykonywać w godzinach 8.00–16.00 oraz w dni wolne w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

9. Przedstawicielem Zamawiającego jest: ……………. tel. ……………; e-mail: ………………. 

10. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ……………. tel. ……………; e-mail: ………………. 

 

§ 3 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci cenę określoną w ofercie 

tj.  

............. PLN (słownie: ....................................................................................................).  

Podane powyżej kwota zawiera należny podatek VAT. 

2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury. 

4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu 

umowy oraz po zakończeniu szkolenia. 

5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, wskazywać musi numer umowy, z której wynika 

płatność. Do faktury należy dołączyć oryginał podpisanego przez obie strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 

6. Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem 

asortymentu zastosowanym przez Zamawiającego w SIWZ. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres: 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ul. Plac Cieszyński 1, 10-726 Olsztyn 

Biochemii i Bioinformatyki  Żywności Wydziału Nauki o Żywności.  

8. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na 

fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia 

rachunku bankowego. 

10. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających 

z tej umowy na osobę trzecią. 

11. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia faktury w 

sposób niezgodny z ust 5 i 6. 

 

§ 4 Gwarancja i warunki serwisu 

1. Na dostarczony asortyment Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości 

przedmiotu dostawy jeżeli wada ujawni się w następujących terminach:  

a) Gwarancja minimum  ……….miesięcy.    



2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu 

zamówienia przez obydwie strony postępowania.  

3. Wszelkie koszty ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad i usterek lub 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad  w terminie …. dni od daty  powiadomienia o ich wystąpieniu. 

6. Zgłoszenia wad i usterek dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na 

adres poczty e-mail………………… lub telefonicznie ………………………………………… 

7. Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w 

Kodeksie Cywilnym. 

8. Terminy świadczenia usług serwisowych: 

a) czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy będzie wynosił maksymalnie ….   

dni robocze w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

 

§ 5 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% ceny określonej w § 3 ust. 1; 

b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §2 

ust. 2 w wysokości 0,4%  ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od 

ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% ceny 

określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wady. 

2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej 

umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia w 

wysokości ustawowej.  

3. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody 

przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy podstawą naliczenia kar umownych jest wartość 

asortymentu, od dostawy którego Zamawiający odstąpił.  

 

§ 6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w wysokości 5% ceny 

ofertowej, tj. ………………. zł w formie ……………….  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej zostanie wniesione 

na uzgodniony z Zamawiającym rachunek bankowy.  

3. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.  

b) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

§ 7 Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1.1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w 

terminie 30 dni powzięcia wiadomości o tych okolicznościach  



1.2. w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę  z postanowień niniejszej umowy, w 

szczególności w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu 

umowy określonego w §2 ust. 2 w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia poprzez złożenie 

oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający może odstąpić od części umowy, na zasadach określonych w ust 1 jeżeli będzie to 

możliwe ze względu na charakter świadczenia (świadczenie podzielne).   

 

§ 8 Zmiany w umowie 

1. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp może wyrazić 

zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:  

1) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie wynika ona z winy 

Wykonawcy. 

2) konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności 

leżących po stronie Zamawiającego; 

3) W sytuacji zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, tzn. na 

cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze stron; 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

umowy; 

5) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności. 

2. W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji. 

3. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące zakresu przedmiotu umowy 

spowodowane: 

- niedostępnością na rynku asortymentu wskazanego w ofercie, wynikającą z zaprzestania produkcji 

lub wycofania z rynku tego asortymentu, 

- wprowadzeniem przez producenta nowej wersji asortymentu charakteryzującego się  co najmniej 

takimi samymi lub lepszymi parametrami technicznymi niż wskazane w ofercie w przypadku 

zaprzestania produkcji asortymentu wskazanego w ofercie. 

4. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego z prośbą o zastąpienie oferowanego asortymentu innym 

asortymentem Wykonawca spełnić musi kumulatywnie poniższe wymogi: 

1) zmiana w umowie nie prowadzi do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do 

wynagrodzenia określonego w umowie. 

2) Wykonawca wraz z prośbą o umożliwienie zastąpienia oferowanego asortymentu innym 

asortymentem zobowiązuje się do dostarczenia uzasadnienia oraz oświadczenia producenta lub 

dystrybutora asortymentu o braku dostępności asortymentu zgodnego z umową. 

3) każdorazowe zastąpienie oferowanego asortymentu innym asortymentem może odbyć się jedynie 

po zaakceptowaniu parametrów technicznych nowego asortymentu przez Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy) pod 

rygorem nieważności. 

§ 9  Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych 

osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 



3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 

sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 

 

 

 

Sporządził: mgr Zygmunt Bartnikowski 


