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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

UMOWA  Części Nr ….   (projekt) 

Zawarta w dniu ... ……… 2015 roku w Warszawie pomiędzy:  
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie z siedzibą przy 
ul. Żółkiewskiego 17, 05 – 075 Warszawa – Wesoła, zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez …………………… – ………………………… 
 

a 

firmą  ……………………………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………………………………………pod Nr KRS 
………………., REGON Nr ………………., zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów 
i usług, NIP ………………. zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
.......................................................................................... 
 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  „Dostawa sprzętu i 
aparatury laboratoryjnej na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa w Warszawie” wg. przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawarto umowę 
o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest  dostawa, w tym wniesienie przez Wykonawcę 
sprzętu/aparatury* laboratoryjnej do wyznaczonych przez Zamawiającego pomieszczeń  

2. Wykonawca dostarczy sprzęt/aparaturę* laboratoryjną zgodną z wykazem i 
wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ oraz złożoną w postępowaniu 
ofertą.  

3. Szczegółowy wykaz oraz opis parametrów technicznych określa załącznik nr 1 do SIWZ. 
 

§ 2 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się dostarczyć  przedmiot  umowy zgodnie z wytycznymi 
zamieszczonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do 
SIWZ) do dnia 15 grudnia 2015r.  

2. Miejscem dostawy jest siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17, 05 – 075 Warszawa – Wesoła. 

3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu sprawdzenia zgodności 
dostarczonych   sprzętu/aparatury * ze specyfikacją. 

4. Do dnia odbioru ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy obciąża 
Wykonawcę. 

5. Koszty transportu i opakowania przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca. 
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§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy określony w § 1 jest fabrycznie nowy, 
wolny od jakichkolwiek usterek  i nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz 
będzie dostarczony w oryginalnych opakowaniach (producenta). 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym przedmiocie 
umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany na nowe w terminie 
do siedmiu dni od daty zgłoszenia. 

§ 4 
1. Na opisany w § 1 przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji zgodnie 

z wymogami zamieszczonymi w załączniku nr 1 do SIWZ. 
2. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

 

§ 5 

1. Strony  umowy  ustalają  cenę  wynagrodzenia  za  wykonanie przedmiotu umowy na 
kwotę  netto: ………zł  plus należny podatek VAT, co daje łącznie kwotę brutto ………. 
zł (słownie:………………………………………………………………………złotych 00/100). 

2. Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu ……… dni od 
daty  otrzymania faktury VAT. 

3. Faktura VAT zostanie wystawiona na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, plac 
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  
NIP 525-100-88-75 
 

§ 6 

1. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy, określonego niniejszą umową, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości ustawowych odsetek 
od wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

2. W razie nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki. 

3. Możliwe jest dochodzenie odszkodowania z tytułu szkód przewyższających kary 
umowne na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

1. Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa zastosowanie mieć będą przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy prawa 
polskiego. 

2. Przy wykładni umowy pierwszeństwo mają zapisy specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, według której prowadzone było postępowanie o udzielenie zamówienia. 
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3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

4. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla 
każdej ze stron. 

6. Integralną część umowy stanowią: 
a. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień 
b. Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
c. Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz ofertowy 

       

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY                 WYKONAWCA    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
* Niepotrzebne skreślić. 

 


