
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ………………….. r. w Lublinie pomiędzy

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-
016-10-05,  REGON:  000514064  –  zwanym  dalej  Zamawiającym  –  reprezentowanym  przez
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
a
……………………………………zarejestrowaną …………………………., zgodnie z odpisem z KRS
w ……………………… pod numerem ………………., lub zgodnie z wydrukiem z CEIDG*, NIP
………………………….,  REGON  …………………..  –  zwanym  dalej  Wykonawcą  –
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………

Niniejsza umowa zostaje  zawarta  w wyniku postępowania  prowadzonego w trybie  zapytania
ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. Do
niniejszego  postępowania  nie  stosuje  się  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. 2019 r.,  poz. 1843),  dalej „ustawa PZP”, na podstawie art.  4d ust.  1 pkt 1
ustawy PZP. 

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa ………………………… w miejsce wyznaczone

przez Zamawiającego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w
zapytaniu  ofertowym  i  wyceną  przedmiotu  zamówienia  stanowiącym  załącznik  nr  1  do
niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy i musi spełniać wymagania norm technicznych
obowiązujących w tym zakresie w Polsce oraz Unii Europejskiej.

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę transportem własnym i na własny koszt.
Zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia towaru na czas przewozu.

§ 2
Wykonawca zobowiązuje się  do dostarczenia przedmiotu umowy  w terminie 30  dni  od dnia
podpisania niniejszej umowy.

§ 3
1. Zamawiający zobowiązuje się do zbadania towaru w terminie 3 dni od daty jego dostarczenia

i w sytuacji zaistnienia wad jakościowych lub braków ilościowych zastrzega sobie możliwość
złożenia reklamacji.

2. W  przypadku  wad  jakościowych  stwierdzonych  przez  Zamawiającego,  informuje  on



Wykonawcę  o  stwierdzonej  wadliwości,  wstrzymując  jednocześnie  zapłatę  za
zakwestionowany towar i uruchomi postępowanie reklamacyjne. Po stwierdzeniu zasadności
reklamacji  Wykonawca  zobowiązany  jest  dokonać  w  terminie  7  dni  od  dnia  przekazania
informacji wymiany towaru na wolny od wad.

3. Koszty reklamacji ponosi Wykonawca.

§ 4
1. Wartość niniejszej umowy wynosi:

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi …………………….. zł,
(słownie: …………………..……………………………………………….).
Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi ……………………... zł,
(słownie: ……………………………………………………………………).
stawka podatku VAT 23 %, tj. ……………... zł

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, odpowiadające wartości niniejszej
umowy, obejmuje wszelkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu umowy, w
tym  w  szczególności  cenę  dostarczanego  przedmiotu  umowy,  transport  do  miejsca
dostawy oraz obowiązki Wykonawcy wskazane w § 6.  Podana cena jest stała i nie może
ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej płatne będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze.

4. Płatność za przedmiot umowy nastąpi w ciągu  30 dni od  dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury  za wykonany przedmiot umowy. Faktura może zostać wystawiona
po  podpisaniu  przez  obydwie  Strony  protokołu  odbioru przedmiotu  umowy  bez
zastrzeżeń.  Termin  zapłaty  uważa  się  za  zachowany,  jeżeli  obciążenie  rachunku
Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu.

5. Zamawiający zastrzega,  że niedopuszczalny jest  przelew wierzytelności  wynikających z
niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.

§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się do solidnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w  razie  opóźnienia  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  naliczy  karę
umowną w wysokości 0,2 % wartości  umowy brutto, o której mowa w § 4 ust.1, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia,  do maksymalnej  wysokości 30 % wartości umowy brutto,
określonej w § 4 ust.1 powyżej.

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
lub  rękojmi  Zamawiający  naliczy  karę  umowną  w  wysokości  0,2%  wartości   umowy
brutto,  o której  mowa w § 4 ust.1,  ,  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony po
upływie  terminu  wyznaczonego  na  usunięcie  wad,  do  maksymalnej  wysokości  20  %
wartości  umowy brutto, o której mowa w § 4 ust.1 powyżej.



c) w  razie  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  niniejszej  umowy  lub  rozwiązania
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust.1 powyżej.

d) w  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonywania  postanowień  zawartych  w
umowie przez Wykonawcę w wysokości 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4
ust.1 powyżej.

e) w razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,  Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20%
wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej. 

3. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  należnego  wynagrodzenia.
Kary umowne określone w niniejszym paragrafie podlegają kumulacji, jednakże nie mogą
łącznie przekroczyć procentowej wartości wynoszącej 50% wartości umowy brutto, o której
mowa w § 4 ust.1 powyżej.

4. Naliczenie  kar  umownych  określonych  powyżej  nie  wyłącza  możliwości  dochodzenia
przez Zamawiającego odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, przewyższającego wartość kar umownych.

5. Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  zapłaty  kary  umownej  w  terminie  3  dni.  Po
bezskutecznym  upływie  terminu,  o  którym  mowa  w  zdaniu  1  Zamawiający  dokona
potrącenia w sposób opisany w ust. 3.

6. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca może być zwolniony z zapłaty kar
umownych  za  opóźnienia  przewidziane  w  niniejszej  umowie,  chyba  że  kary  te  były
należne już przed zaistnieniem siły wyższej,  albo nie były z siłą  wyższą związane.  Na
potrzeby  niniejszej  umowy,  pod  pojęciem  „siły  wyższej”  Strony  rozumieją  zewnętrzne,
nieprzewidziane  zdarzenia  pozostające  poza  kontrolą  Stron,  w  szczególności  wojny  i
innego działania o charakterze zbrojnym, działania siły przyrody, epidemie, akty terroru,
zamieszki, rozruchy, strajki i inne działania zagrażające porządkowi publicznemu, decyzje
lub działania władz publicznych, a także klęski żywiołowe.

§ 6
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji  jakości oraz rękojmi za wady,

przy  czym  Zamawiający  może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

2. Wykonawca  udziela  na  dostarczony  przedmiot  umowy  gwarancji  zgodnie  z  opisem
przedmiotu  zamówienia,  liczony  od  dnia  podpisania  przez  obydwie  Strony  protokołu
odbioru  bez  zastrzeżeń.  Gwarancja  obejmuje  wszystkie  wykryte  podczas  eksploatacji
sprzętu  usterki  i  wady  oraz  awarie  i  uszkodzenia  powstałe  w  czasie  poprawnego
użytkowania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca  w  okresie  gwarancji  zobowiązuje  się  do  bezpłatnej  naprawy  przedmiotu



umowy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych, liczonych od dnia
otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisemnej na adres e-mail …………………..

4. W  przypadku  niemożności  dokonania  naprawy  wskazanego  sprzętu,  Wykonawca
dokonuje jego wymiany na nowy i wolny od wad, w terminie o którym mowa w ust. 3
powyżej. Po dokonaniu wymiany sprzętu na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od
dnia dostarczenia.

5. Wykonawca rozpocznie działania serwisowe w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od
dnia zgłoszenia reklamacyjnego na adres, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu karty gwarancyjne w dniu podpisania protokołu
odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

7. Dodatkowo  obok  karty  gwarancyjnej,  o  której  mowa  w  ust.  6  niniejszego  paragrafu,
Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne producentów.

§ 7
1. Jako  koordynującą  wykonanie  niniejszej  umowy  Zamawiający  wyznacza  następującą/e

osobę/y:
………………….….., adres e-mail: …………………..……..; nr tel.: ………………………...

2. Jako  koordynującą/e  wykonanie  niniejszej  umowy Wykonawca wyznacza następującą/e
osobę/y:
…..……………...….., adres e-mail: …………………..….....; nr tel.: ……..………………….

§ 8
1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy,  jeżeli  wystąpią  istotne

zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  W  takim  przypadku
Wykonawca może żądać zapłaty jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy do dnia odstąpienia od umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni roboczych
od dnia dowiedzenia się o wystąpieniu następujących okoliczności:

a) Zamawiający  poniesie  szkodę  na  skutek  niezachowania  należytej  staranności  przy
wykonywaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy,

b) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres, co
najmniej 3 dni, 

c) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje
właściwej jakości wykonywanych usług.

3. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 lit. a) – c), Zamawiający wzywa
Wykonawcę  do  zaniechania  w  wyznaczonym  terminie  naruszeń,  a  po  bezskutecznym
upływie  wyznaczonego  terminu,  Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy,  a  dalsze
wykonanie  przedmiotu  zamówienia  może  powierzyć  osobie  trzeciej  na  koszt



Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, jeżeli:
1) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego –

Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z jej warunkami lub zaniedbuje zobowiązania
umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;

2) Wykonawca   opóźnia  się  z  przystąpieniem  do  realizacji  przedmiotu  umowy  o  okres
co najmniej 3 dni, 

3) Wykonawca będzie opóźniał się z przyczyn leżących po jego stronie w wykonaniu umowy
tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie określonym w
niniejszej umowie;

4) nastąpi  znaczne  pogorszenie  sytuacji  finansowej  Wykonawcy  szczególnie  w  razie
powzięcia  wiadomości   o  wszczęciu  postępowania  egzekucyjnego  wobec  majątku
Wykonawcy;

5) Wykonawca  nie  usunie  wad  przedmiotu  umowy  w   terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego.

5. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę  z  przyczyn  wskazanych  w  ust.  4  powyżej  z
zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy
przez Zamawiającego w ten sposób Wykonawca ma prawo do otrzymania wynagrodzenia
za  usługi  rzeczywiście  wykonane  do  momentu  ustania  jej  obowiązywania.  W  tym
przypadku  Wykonawca  nie  ma  prawa  dochodzenia  odszkodowania  z  powodu
niewykonania  pozostałej  części  umowy.  Rozwiązanie  umowy  w  ten  sposób  uprawnia
Zamawiającego  do  naliczenia  kar  umownych  z  powodu  rozwiązania  umowy  z  winy
Wykonawcy, na co wyraża on zgodę.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w
każdym  czasie  bez  prawa  Wykonawcy  do  żądania  odszkodowania  w  przypadku
dopuszczenia  się  przez  Wykonawcę  przy  wykonywaniu  umowy  przestępstwa,
wykroczenia  lub  gdy  Wykonawca  w  sposób  rażący nie  wykonuje  lub  nienależycie
wykonuje postanowienia umowy.

7. W przypadku  rozwiązania  umowy w trybie  natychmiastowym  Wykonawcy należy  się
wynagrodzenie jedynie za usługi zrealizowane do dnia rozwiązania umowy.

8. O rozwiązaniu umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie wysłanym listem
poleconym  oraz  e-mailem.  Na  prośbę  Zamawiającego,  Wykonawca  ma  obowiązek
potwierdzenia  otrzymania  wiadomości.  Datą  rozwiązania  umowy  jest  data  nadania  e-
maila dotyczącego jej rozwiązania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania e-maila
przez Wykonawcę w przedmiocie rozwiązania  umowy,  za  datę rozwiązania  uznaje  się
termin odebrania przez Wykonawcę przesyłki poleconej.

9. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się w przypadku zmiany adresów
korespondencyjnych  i  adresów  e-mail.  W  razie  wątpliwości  przesyłki  uznaje  się  za
doręczone na wskazane poniżej adresy:

a) Zamawiający: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; adres e-mail:………………………………
b) Wykonawca:……………………………..; adres e-mail:………………………………………..



§ 9
1. Wszelkie  zmiany postanowień niniejszej  umowy mogą nastąpić  za  zgodą obu stron  w

formie  pisemnego  aneksu,  pod  rygorem  nieważności,  na  warunkach  określonych  w
niniejszej Umowie.

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy w związku ze:
1) zmianą terminu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron
skutkujących  niemożliwością  dotrzymania  terminu  określonego  w  §  2  Umowy,  bądź  z
powodu  okoliczności  wynikających  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  po
ustaleniu i  zaakceptowaniu przez Strony nowego terminu realizacji  przedmiotu umowy.
Zmiana  nie  może  spowodować  zmiany ceny  wynikającej  z  oferty  Wykonawcy.  Zmiana
może dotyczyć terminu realizacji przedmiotu umowy bez naliczania kar umownych;
2) zmianą terminu wykonania umowy, który może ulec zmianie w przypadkach:
a) działania siły wyższej – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać
przedłużony o czas trwania okoliczności;

b) wystąpienia  przestojów  i  opóźnień  z  przyczyn  leżących  po  stronie  przez
Zamawiającego  –  termin  wykonania  przedmiotu  umowy  może  wówczas  zostać
przedłużony o czas trwania okoliczności;

c) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych
przez  Strony,  zmiana  nie  może  spowodować  zmiany  ceny  wynikającej  z  oferty
Wykonawcy;

d) wystąpienia  okoliczności,  których  strony  umowy  nie  były  w  stanie  przewidzieć,
pomimo zachowania należytej  staranności,  a  w szczególności  zaistnieniem okoliczności,
niepozwalających na wykonanie zamówienia.

3) zmianami  obowiązujących  przepisów,  jeżeli  konieczne  będzie  dostosowanie  treści
umowy do aktualnego stanu prawnego, w szczególności zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli
w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  nastąpi  zmiana  stawki  podatku  VAT  Strony
dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego;
4) zaistnieniem siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do przewidzenia
i niemożliwego do zapobieżenia;
5) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w
Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie
umożliwiać  usunięcie  rozbieżności  lub  niejasności  i  doprecyzowanie  Umowy  w  celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie
w  okresie  obowiązywania  umowy,  zawierające  opis  proponowanych  zmian  i  ich
uzasadnienie.

4. Zmiana adresu,  nazwy lub formy organizacyjno-prawnej  oraz osób biorących udział  w
realizacji umowy którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga
sporządzenia  aneksu  do  umowy.  Strony  zobowiązują  się  do  informowania  siebie
wzajemnie  o  zmianie  formy  organizacyjno-prawnej,  o  zmianie  adresu  lub  osób.  W



przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się,
że wszelkie doręczenia i  powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w
niniejszej umowie uważa się skuteczne.

§ 10
1. Strony ustalają czas obowiązywania niniejszej umowy do dnia wygaśnięcia gwarancji.
2. Niniejsza  umowa  poddana  jest  właściwości  prawa  polskiego.  Wszelkie  sprawy

nieuwzględnione niniejszą umową będą regulowane przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.).

3. Spory,  jakie  mogą  wyniknąć  z  realizacji  umowy,  strony  poddają  rozstrzygnięciu
właściwemu rzeczowo sądowi w Lublinie. 

4. Niniejsza  umowa  wchodzi  w  życie  z  dniem  jej  podpisania.  Wszelkie  zmiany  umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Wykonawca                Zamawiający


