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Załącznik nr 5 do SIWZ 

UMOWA nr ........................ 
 
zawarta w dniu                             2018 roku  w Krakowie  
pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Okręgowym  Urzędem Miar w Krakowie, ul. Krupnicza 11 (kod 
pocztowy: 31-123) NIP: 676 10 68 658 REGON: 000 332 618  zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez Jerzego Poznańskiego - Dyrektora  Urzędu  
 
a:  
 
…………………………………. z siedzibą w …………………………………………………….  
wpisaną do KRS pod numerem …………… / posiadającym wpis do Centralnej Ewidencji 
Działalności Gospodarczej, REGON:………………………………………….…………………  
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
 ………………………………………………………………………………………………..…………, 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
z późn. zm.). 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest: „Dostawa Kompletnego zestawu urządzeń pomiarowych 

i sprzętu, niezbędnego do wyznaczania błędów przekładników prądowych klasy 
dokładności 0,2 (0,2S) i mniej dokładnych, wchodzącego w skład stanowiska do 
wzorcowania przekładników prądowych” (zwany dalej „Przedmiot umowy”),                                                            

     o parametrach technicznych i jakościowych  określonych  w opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości : 
     Wartość netto .. ………………zł (słownie:……………………………………….zł.00/100) 

Wartość podatku VAT…………. zł. (słownie:………………. …………………zł. 00/100). 
     Wartość brutto…………………….. zł. (słownie: ........................................ ……..zł. 00/100) 
     Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……….. stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 
  
 

§2  
1. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu Przedmiotu umowy w terminie 

do dnia ............ 2018 r. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Okręgowego 
Urzędu Miar w  Krakowie.  

2. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, tzn. nie używany i 
nienaprawiany przed dniem dostawy. 

3. Wykonawca wraz z dostawą Przedmiotu umowy zobowiązany jest dostarczyć:  
1) karty gwarancyjne producenta Przedmiotu umowy wraz z informacją o warunkach 

udzielonej gwarancji, jeżeli producent dołącza je do tego typu wyrobów;  
2) inne dokumenty (w szczególności świadectwa, atesty wyniki badań) jeżeli takie 

wymagane są w załączniku nr 1 do umowy. 
4.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych w załączniku   

nr 1 do umowy parametrów technicznych i jakościowych. 
5.  Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy  

 z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych, telefonicznie na nr: 12 422 26 11  

faksem: 12 422 84 63 lub elektronicznie: e-mail: oum.krakow@poczta.gum.gov.pl 
6.  Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania Przedmiotu 

umowy oraz zabezpieczenia na czas przewozu, aby wydać go Zamawiającemu  
w należytym stanie. Odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie dostawy 
ponosi Wykonawca. 
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7. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego 

przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Za termin wydania  
Przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru przez 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.  

8. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu umowy nie wyklucza 
dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w przypadku wykrycia wad Przedmiotu 
umowy w terminie późniejszym. 

9. Jeżeli w toku czynności odbiorczych  stwierdzone zostaną wady Przedmiotu umowy nie 
nadające się do usunięcia Zamawiający może :  
1) gdy wady nie mają wpływu na użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot umowy; 
2) gdy wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, odstąpić od umowy lub żądać wykonania Przedmiotu umowy po  raz 
drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej 
z opóźnienia. 

10.  Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia Przedmiotu umowy przechodzi   
 z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru przez      
przedstawicieli Wykonawców i Zamawiającego oraz fizycznego wydania Przedmiotu 
umowy Zamawiającemu. 

 
 §3 

1. Zamawiający dokona przelewem zapłaty za realizację Przedmiotu umowy na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 6, nie 
zawierający uwag, usterek, błędów i braku odstępstw w przedmiocie umowy. 

3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający złożył polecenie przelewu 
należnej kwoty na rachunek Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT. 
 

§4  
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku nie dotrzymania terminu 

wykonania umowy, określonego w § 2 ust. 1 – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 1 ust. 2, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, płatną z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 1 ust. 2.  

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz 
utraconych korzyści. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jest 
on zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2.  

5. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia, że Wykonawca nie realizuje obowiązków z tytułu 
świadczeń gwarancyjnych, zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej umowie 
i ofercie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2. 
 

§5  
1. Na dostarczony Zamawiającemu Przedmiot umowy, Wykonawca udziela gwarancji na okres          

……..miesięcy. Czas gwarancji liczy się od daty podpisania  protokołu odbioru przez 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni pełną obsługę serwisową.  
3. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw w okresie gwarancji lub 
    wymienić zamówiony sprzęt na sprawny, wolny od wad, w przypadku wystąpienia 
    uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy, materiałów, wykonawstwa lub 
    wad ukrytych. W szczególności jest on zobowiązany, najpóźniej w ciągu 48 godzin od 

momentu zgłoszenia wady ustalić z Zamawiającym termin i sposób jej usunięcia. 



4. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju Przedmiotu umowy 
    spowodowanego awarią i czasem naprawy. 
5. Wady zgłoszone Wykonawcy w okresie gwarancji lub rękojmi będą usunięte na koszt 

Wykonawcy niezależnie od terminu wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi. 
6. W przypadku, gdy wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady lub nie usunie wady 

w umówionym terminie zgodnie z ust.3, Zamawiający ma prawo podjąć działania 
naprawcze na ryzyko i koszt wykonawcy, bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy, co 
nie narusza innych praw i zobowiązań Stron określonych w umowie. 

7. Wykonawca wyda wraz z zamówieniem, dokument potwierdzający udzielenie gwarancji, 
     uwzględniający zapisy niniejszej umowy korzystniejsze dla Zamawiającego niż   

wynikające z warunków gwarancji stosowanych przez Wykonawcę. 
8. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści  

umowy lub w załącznikach stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego. 
 

§6  
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach:  

   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 - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;  

    2) Wykonawca nie dostarczył w całości lub w części Przedmiotu Umowy w terminie;  

    3) zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać 
umowy w terminie określonym w umowie;  

    4) gdy powstanie zagrożenie upadłości lub rozwiązania/likwidacja firmy Wykonawcy;  

    5) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku którejkolwiek ze stron.  

2.  Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 
§7  

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych 
w niniejszym paragrafie oraz zmian określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 PZP. 

2. Zmiany treści umowy mogą dotyczyć: 
1) terminu realizacji umowy poprzez przedłużenie terminu dostawy maksymalnie o 14 dni 

w przypadku,  opóźnienia powstałego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;  
   2)  wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie 

jego wysokości  w przypadku gdy nastąpiła zmiana powszechnie obowiązującego 
prawa regulującego stawkę podatku VAT; 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu 
stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

5. Zmiany o których mowa w ust. 1 i 2  mogą zostać wprowadzone w życie po 
odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez  
Strony. 
 

§8  
1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
z późn. zm.) i przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1025 z późn. zm.). 

2. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.  
3. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze 
     Stron. 
 
 
 
 



§9 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowy Urząd Miar w Krakowie z siedzibą 

pod adresem ul. Krupnicza 11, 31-123 Kraków. 
2. Inspektorem ochrony danych w Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie jest Pan 

Tomasz Barański, email: ido@urzadmiar.krakow.pl, tel. 12 422-26-11 wew. 20. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, zgodnie z art. 97 ust. 
1 ustawy PZP. 

5. Osoba fizyczna, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

6. Osoba fizyczna, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Głównego 
Inspektora Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 
realizowane w postępowaniu narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany i nie będą 
prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

 
 

 
 
 
 
Wykaz załączników: 
1. Opis przedmiotu zamówienia,  
2. Kopia Oferty cenowej.  
 
* Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
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