
Załącznik nr 3 do zaproszenia 

 

UMOWA nr ………………….. 

zawarta pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Dyrektorem Okręgowego Urzędu Miar w……………………………, z siedzibą Okręgowego Urzędu 

Miar  

w ……………………………………………………, NIP…………………………, REGON ……………………….., zwanym  

w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………. z siedzibą w ………………………………….., wpisanym do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS………………………./wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, identyfikującym się numerem NIP ………………, REGON 

………………………., reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. 
 
Zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy  w wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019).), zwanej dalej „ustawą” została zawarta umowa następującej treści: 
 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY ORAZ TERMIN WYKONANIA 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzenia pomiarowego dla Okręgowego Urzędu Miar  

w Poznaniu pod nazwą: Komparator masy o obciążeniu Max <=100 g z wzorcem adjustacyjnym (zwany dalej 

„Przedmiot Umowy”). 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy, stanowiący jej integralną część. 

3. Dostarczony Przedmiot Umowy musi być fabrycznie nowy tzn. nieużywany i nie naprawiany przed dniem dostawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi  

w  załączniku nr 1 do umowy 

5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie do 19.11.2021 r. 

§2 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:  

…………… ……………………………… zł (słownie: ………………………. zł. 00/100), 

zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………………………………………………….stanowiąca załącznik nr 2 do 

umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust.2 obejmuje podatek VAT.   

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający jest zobowiązany zapłacić za 

wykonanie Przedmiotu Umowy. W podaną w ofercie Wykonawcy cenę zostały wliczone wszelkie koszty związane  

z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym koszty dostarczenia Przedmiotu Umowy do lokalizacji, o której mowa w §3 ust. 

2. 

4. Zapłata za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi po jego realizacji, na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w §3 ust.7, bez zastrzeżeń.  

5. Płatność nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT na adres e-mail: 

oum.poznan@poczta.gum.gov.pl. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z zawartej umowy na osobę 

trzecią. 

 

 

 

 

§ 3 



 
SPOSÓB, MIEJSCE I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. O planowanym terminie dostawy Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego 

na 5 dni przed datą dostawy: telefonicznie na nr 61 856 72 79, 61 856 72 70 faxem: 61 855 22 02 lub 

elektronicznie: oum.poznan@poczta.gum.gov.pl 

2. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy do miejsca wskazanego w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty lub uszkodzenia, powstałe w czasie transportu) za 

Przedmiot Umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego tj. podpisania przez Strony 

protokołu przyjęcia Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Przedmiot Umowy na koszt własny - realizacja dostawy odbędzie się 

transportem odpowiednio przygotowanym do przewozu i zabezpieczonym przed ujemnym wpływem warunków 

atmosferycznych, przemieszczaniem ładunku, uszkodzeniem i zawilgoceniem opakowań i innymi czynnikami 

wpływającymi na obniżenie jakości Przedmiotu Umowy. 

5. Przyjęcie dostawy przez Zamawiającego zrealizowane zostanie w dniu roboczym, w jednym z dni od poniedziałku 

do piątku w godz. 7.30-14.30, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku, gdy określony dzień 

przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, dostawę należy zrealizować w dniu poprzedzającym dzień wolny 

od pracy lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

6. 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 wzorcowania, atesty, wyniki badań) jeżeli takie wymagane 

są w załączniku nr 1 do umowy. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony Przedmiot Umowy jest zgodny z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w §1 ust. 2 i 3 i niniejszą umową, Zamawiający sporządzi w terminie do 7 dni od 

dnia przyjęcia Przedmiotu Umowy, protokół odbioru Przedmiotu Umowy. 

8. Przedmiot  Umowy uważa się za wykonany w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

Przedmiotu Umowy. 

9. 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. 

10. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych, że dostarczony Przedmiot Umowy, nie jest zgodny 

z wymaganiami Zamawiającego określonymi w §1 ust. 2 i 3 oraz niniejszą umową lub nie funkcjonuje prawidłowo, 

zostanie sporządzony w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Przedmiotu Umowy i podpisany jednostronnie przez 

Zamawiającego protokół rozbieżności, w którym: 

a) zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu lub niezgodności 

dostarczonego Przedmiotu Umowy z wymaganiami Zamawiającego oraz niniejszą umową; 

b) określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych wad, nieprawidłowości lub niezgodności 

        z zastrzeżeniem ust.11. 

11. Jeżeli wady Przedmiotu Umowy stwierdzone w toku czynności odbiorowych nie będą nadawać się do usunięcia 

Zamawiający może: 

a) gdy wady nie mają wpływu na użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy, 

b) 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. 

§4 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu dostarczenia Przedmiotu  Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający 

naliczy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego, jest on zobowiązany zapłacić 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  §2 ust. 1. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 

zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  §2 ust. 1. 



 
4. 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 wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  §2 ust. 1. 

5. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia na zasadach ogólnych naprawienia szkód dalej idących. 

§5 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony Przedmiot Umowy na okres …… miesięcy, liczony od daty 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy , o którym mowa w §3 ust. 7. 

2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonym Przedmiocie Umowy i ponosi z tego 

tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również, jeżeli dostarczony Przedmiot 

Umowy: 

1) stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, 

2) ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości 

wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono go w stanie niezupełnym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji lub rękojmi usunąć wszelkie zgłoszone przez Zamawiającego 
wady. W szczególności jest on zobowiązany, najpóźniej w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia wady ustalić z 
Zamawiającym termin i sposób jej usunięcia. 

4. Wady zgłoszone Wykonawcy w okresie gwarancji lub rękojmi będą usunięte na koszt Wykonawcy niezależnie od 

terminu wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi. 

5. Jeżeli Wykonawca dostarczył w miejsce przedmiotu wadliwego – przedmiot nowy – wolny od wad, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia, potwierdzonego protokołem odbioru. Wymiany Przedmiotu Umowy 

Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie. W innych wypadkach termin gwarancji 

ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Przedmiotu Umowy Zamawiający nie mógł z niego 

korzystać. 

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 niezbędne działania naprawcze na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez 

wcześniejszego wezwania Wykonawcy, co nie narusza innych praw i zobowiązań Stron określonych w umowie. 

7. Zamawiający będzie zgłaszał wady za pomocą poczty elektronicznej na adres podany przez 

Wykonawcę………………., a Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia w ciągu 2 dni roboczych i przekaże zwrotnie 

informacje Zamawiającemu o sposobie jej załatwienia. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego o zmianie powyższych danych kontaktowych.. 

8. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub w załącznikach stosuje 

się postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

§6 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
a) 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; 

b) Wykonawca nie dostarczył w całości lub w części Przedmiotu Umowy w terminie,; 
c) zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać Przedmiotu Umowy w 

terminie określonym w umowie; 
d)  gdy powstanie zagrożenie upadłości lub rozwiązania/likwidacja firmy Wykonawcy; 
e) 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 

PODWYKONAWCY 

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza/powierza podwykonawcy/om wykonanie 
następującego zakresu umowy: ……………...…………… 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, które było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy 
przez jego podwykonawców (kooperantów). 



 
§8 

ZMIANA TREŚCI UMOWY 
1. Zmiany umowy dokonywane będą zgodnie z art. 455 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) 
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do 
umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie: 

1) podwykonawcy; 
2) zmiany określonego producenta, typu i modelu Przedmiotu Umowy określonego w załączniku nr 1 w przypadku 

zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji, z tym że cena wskazana w § 2 umowy nie może ulec 
podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w załączniku nr 1 do umowy; 

3) terminu realizacji Przedmiotu Umowy (w sposób proporcjonalny), gdy: 
a) wystąpi konieczność zmiany terminu w związku z wydłużającym się postępowaniem o potwierdzenie 

parametrów metrologicznych (m.in. świadectw wzorcowania); 
b) wystąpi zjawisko „siły wyższej” mające wpływ na termin realizacji. Podstawą dokonania zmiany będzie 

wniosek złożony przez Wykonawcę w terminie 14 dni od ustąpienia zjawiska „siły wyższej” wraz  
z dokumentacją potwierdzającą jego zakres, który miał bezpośredni wpływ na wykonanie umowy. 

c) konieczności wydłużenia terminu realizacji z uwagi na wpływ skutków COVID – 19 na sposób realizacji 
umowy. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 
wystąpieniem skutków COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 
wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

- nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji umowy, 

- decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego  
z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,  
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 

-wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do 
sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, 

- okoliczności, o których mowa w lit. a – d, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy, w sytuacji których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do 
warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby 
dopuszczenie innej oferty niż oferta na podstawie, której wyłoniono Wykonawcę.  

§9 
      BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI 

1. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe uzyskane od Wykonawcy w związku z realizacja niniejszej umowy będą 
przetwarzane przez Zamawiającego zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 
r. nr 119) i uregulowaniami krajowymi w tym zakresie w celu realizacji niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy będą 
przetwarzane przez Wykonawcę zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 
r. nr 119) i uregulowaniami krajowymi w tym zakresie  w celu realizacji niniejszej umowy. 

3. Strony zobowiązane są do niezwłocznego przekazywania drugiej Stronie informacji o wszelkich przypadkach 
naruszania tajemnic prawnie chronionych lub o ich niewłaściwym użyciu. 

§10 
INNE POSTANOWIENIA 

1. Spory wynikłe w trakcie realizacji umowy, rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 
3. Umowę sporządzono w formie elektronicznej z użyciem podpisów elektronicznych. 
4. Umowę uważa się za zawartą z datą złożenia  podpisów elektronicznych przez obydwie Strony. 



 
5. Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 
Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia 
Zał. 2 Kopia oferty wykonawcy 

 

 

 

 



 

 


