
 

Załącznik nr 4 do Specyfikacji 

Istotnych   Warunków 

Zamówienia z dnia 14 

września 2012 

UMOWA  

kupna – sprzedaży      

Umowa zawarta  w Toruniu w dniu ..........  2012 r.    pomiędzy: firmą 

.......................................................................................................................................  

(NIP............... , Regon........... ), która ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania 

w ........................... przy ul. ............................., kod pocztowy ............., prowadzącą 

działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr................... zwaną dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

1. ..…………………………………….. 

2. ………………………………………. 

        a 

Samorządową Instytucją Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Plac Teatralny 7, 

87 – 100 Toruń,  

 

reprezentowaną przez:  

 

1.  …………………………………… 

2.  …………………………………… 

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

§ 1 

 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.:, Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 

759 z późn. zm. ) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji 

przedmiotu umowy, którym jest dostawa czterech dygestoriów w cenie oraz parametrach 

wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik 

nr 2 do umowy. Dostawa obejmuje dostarczenie czterech dygestoriów do Zamawiającego,  

rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz ich montaż. 

2. Koszt transportu, rozładunku i montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

wliczony jest w cenę dygestoriów. 



3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu instrukcji konserwacji 

dygestoriów. 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu zamówienia określonego w 

Formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy, a przedmiot ten  jest 

wolny od wad fizycznych i prawnych, że jest dopuszczony do obrotu na terenie RP, że jest 

dobrej jakości, że odpowiada właściwościom określonym w ofercie oraz że nie toczy się 

żadne postępowanie, którego przedmiotem jest zamawiany towar, a także że zamawiany 

towar nie jest przedmiotem zabezpieczenia. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować wymieniony w § 1 przedmiot 

umowy na własny koszt  i ryzyko utraty do CN MW adaptowany budynek przy ul. 

Łokietka 5 i ul. Dworcowej 8-10 w Toruniu, piętro I (3 dygestoria do pracowni 

chemicznej), piętro II (1 dygestorium do pracowni biologicznej) w terminie 30 dni od 

dnia podpisania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca za dostarczony przedmiotu umowy, potwierdzony protokołem odbioru 

przedłoży Zamawiającemu  fakturę VAT. 

 

§ 4 

1. Za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

…………………………………………………………………………… zł brutto 

(słownie:………………………………………………………………………………...) 

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT i podpisaniu protokołu odbioru 

przez obie strony umowy,  w formie polecenia przelewu na konto Wykonawcy. 

2.       Cena obejmuje VAT, który wynosi: 23%. 

3. Cena obejmuje wszystkie należności, związane z wykonaniem umowy, do których 

poniesienia jest zobowiązany Wykonawca, w tym transport, rozładunek oraz montaż  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego     

4.      Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5 

1.  Odbiór przedmiotu umowy musi być potwierdzony protokołem odbioru dokonanym 

przez strony. W imieniu Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację 

postanowień niniejszej umowy oraz odbiór przedmiotu umowy jest Pani Agnieszka 

Noskowicz 



2.  W toku wydawania towaru nastąpi sprawdzenie ilości towaru i stwierdzenie braku 

uszkodzeń mechanicznych. 

 

 

§ 6 

1.  Wszystkie dokumenty związane ze sprzedażą muszą być sporządzone w języku 

polskim. 

2.  Ustalenia zawarte w karcie gwarancyjnej są wiążące dla stron, ale tylko wtedy, gdy są 

korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w umowie. 

3.  Wykonawca jest zobowiązany zgłosić gotowość dostawy, na co najmniej 3 dni            

przed przewidywanym terminem odbioru. 

4.  Wykonawca wyda towar fabrycznie nowy, bez wad i uszkodzeń. 

 

§ 7 

1. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w dostarczonych 

dygestoriach  i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania opisane w niniejszej umowie. 

Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby mają wadę 

zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają 

właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo dostarczono je w stanie 

niezupełnym. 

2. O wadzie fizycznej przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę 

bezpośrednio. Formę zawiadomienia stanowi telefoniczne zgłoszenie pod nr tel. 

....................... i potwierdzone „Protokołem reklamacji” wykonanym przez upoważnione 

osoby ze strony Zamawiającego, przekazanym Wykonawcy w terminie 3 dni od daty 

ujawnienia wady, w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail................... 

3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych dygestoriów lub do 

dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu 

określonego w gwarancji.  

4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

dygestoriów wadliwych takie same dygestoria nowe – wolne od wad – termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymianę dygestoriów Wykonawca dokona 

na własny koszt nawet, gdy ceny na takie wyroby uległy zmianie od czasu zawarcia 

umowy. 

§ 8 

1. Na każdy egzemplarz przedmiotu umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres: 24 

miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Wykonawca gwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonych dygestoriów jest wolny od 

wad fizycznych oraz posiada cechy zgodne z ich opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 



3. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, 

jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 

4. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych  

dygestoriach Wykonawca: 

1) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w ciągu 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania, 

2) usprawni wadliwe dygestoria w terminie 3 dni licząc od daty otrzymania 

zawiadomienia o wadzie fizycznej, 

3) usunie wady w dostarczonych dygestoriach  w miejscu, w którym zostały one 

ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby, w celu ich 

usprawnienia, 

4) dygestoria wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady 

zostały ujawnione zachowując termin określony w ppkt 2), 

5) przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu 

zamówienia objętego  gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z nich korzystać, 

6) wymieni wadliwe dygestoria na nowe w terminie 7 dni roboczych licząc od daty 

otrzymania zgłoszenia, jeżeli nie dokona ich usprawnienia, 

7) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych 

napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji, 

8) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia dygestoriów 

w czasie od przyjęcia ich do naprawy do czasu przekazania sprawnych dygestoriów 

Zamawiającemu, 

9) zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych egzemplarzy dygestoriów  

powiększoną o karę umowną w wysokości 10% ich ceny ofertowej jeżeli nie wykona 

zobowiązań wynikających z ppkt. 6). 

5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w użytkowaniu 

dostarczonych dygestoriów oraz utrudnieniach w ich usprawnieniu, jeśli takie występują 

po stronie Zamawiającego. 

§ 9 

 

Za niedotrzymanie terminu dostarczenia albo naprawy towaru Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,2 % od kwoty brutto 

wynagrodzenia określonego w § 4 do dnia odbioru przedmiotu umowy. 

Zamawiający ma prawo potrącić naliczoną karę umowną z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

 

§ 10 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy na 

wypadek: 

 



1) niewykonania przedmiotu umowy w  przypadku co najmniej 14  dniowego opóźnienia 

ze strony Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania 

2) wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z jej postanowieniami, 

3) gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, 

4) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 

3. W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zobowiązuje się zapłacić  

odsetki za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych.. 

 

§ 11 

 

1.Formularz cenowy - stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ z dnia 14 września 2012 r. stanowi 

integralną część niniejszej umowy w postaci załącznika nr 1. 

2. Opis przedmiotu zamówienia- stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia 14 września 2012 

r. stanowi integralną część niniejszej umowy w postaci załącznika nr 1. 

 

§ 12 

 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 13 

 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa przeznaczone są 

dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

   

Zamawiający:                               Wykonawca: 

 

 

 

Załączniki. 

1.  Formularz cenowy - Załącznik nr 3 do SIWZ z dnia 14 września 2012 

2. Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia 14 września 2012 



 

 

 

 

 


