
Znak sprawy: 1/ZDG/2022 

Projekt umowy nr ............../2022 

zawarta ......................... w Grodkowicach pomiędzy Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 
Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Grodkowice, Grodkowice 1, 32-015 Kłaj, zwaną 
dalej „Zamawiającym”, reprezentowany przez:  

.............................................. - ..................................................,  

a  

.................................................................... z siedzibą w ..................., działającą na podstawie wpisu do 

........................ pod numerem ........................., prowadzonego przez .........................., NIP ......................., 
REGON........................., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:  

1. ..........................................................................................................................,  

zwanymi w dalszej części łącznie „Stronami”, a każdy z nich oddzielnie „Stroną”.  

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), pt. „Zakup wraz z dostawą kombajnu zbożowego do 
Zakładu Doświadczalnego w Grodkowicach” została zawarta umowa o następującej treści:  

§1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia o 
parametrach technicznych wynikających ze specyfikacji, która stanowi integralną część niniejszej 
umowy.  

2. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kombajnu 
(wyprodukowanego w ……. r.), marki .........., model .............. 

§2 

1. Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia nie później niż ……… dni od dnia zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. do ............ .  

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przewidywanym terminie dostawy co najmniej z 2-
dniowym wyprzedzeniem. 

§3 

1. Wykonawca ustanawia ........................., tel. ............................... jako osobę do kontaktów roboczych 
z Zamawiającym.  

2. Zamawiający ustanawia ........................., tel. .................................... jako osobę do kontaktów 
roboczych z Wykonawcą.  

§4 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie we własnym zakresie/ z udziałem podwykonawców*.  



* niepotrzebne skreślić  

§5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na łączną kwotę:………….. 
(słownie: …………………………) 

2. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy  

§6 

Zamawiający oświadcza, że nie udzieli Wykonawcy żadnych zaliczek.  

§7 

1. Wynagrodzenie za dostarczony kombajn płatne będzie po podpisaniu protokołu zdawczo-
odbiorczego, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

2. Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania.  
3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.  
4. Faktura zostanie wystawiona na:  

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin  
Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Grodkowice 
Grodkowice 1 
32-015 Kłaj, NIP: 529 000 70 29  

§8 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego.  

2. Wykonawca zapewni uruchomienie i przeszkolenie w zakresie użytkowania i obsługi zakupionego 
kombajnu.  

3. Z czynności dostawy przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, 
podpisany przez obie Strony umowy. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do podpisania 
protokołu zdawczo- odbiorczego będzie ... .  

4. Jeśli dostarczony przedmiot będzie niezgodny z umową, Zamawiający odmówi dokonania odbioru, a 
Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 
wskazanym w § 2 ust.1.  

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia: 
1)  komplet kluczyków  
2)  wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami ruchu drogowego;  
3)  niezbędną dokumentację techniczną,  
4) książkę serwisową.  

6. Koszt rozładunku przedmiotu zamówienia w całości pokrywa Wykonawca.  

§9 

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w 
następujących wypadkach i wysokościach:  



1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za zwłokę w dostawie sprzętu lub jego części w wysokości 0,2% wynagrodzenia za dany sprzęt, 
określonego w § 5 umowy, za każdy dzień zwłoki,  

b)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia za 
wadliwy sprzęt, określonego w § 5 umowy, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad,  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy 
Zamawiającego w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia za przedmiot umowy.  
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 
przekroczyć 20% wartości netto umowy.  

§ 10 

Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu cywilnego, przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:  

a)  zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 tych okolicznościach. W przypadku takim 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,  

b)  zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy,  

c)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

d)  Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje nienależycie dostawę przedmiotu określonego w § 1.  

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru sprzętu, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio 
okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.  

§ 11 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty w 
zakresie: 1) zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od stron (np. wystąpienia siły 
wyższej), 2) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.  

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania 
cywilnego.  

§ 13 



Sprawy sporne mogące wynikać z treści niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

§ 14 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzonych na piśmie za 
zgodą Stron.  

§ 15 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla Strony.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA  

 


