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Załącznik nr 4 do SIWZ 
UMOWA NR ....................................................................... 

zawarta w dniu ……...................  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 
...................................................................................................................................................................................................;
NIP..............................................., REGON: ………………..................... - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez: 
......................................, a  wspólnie zwanymi  dalej „Stronami.” 

 
Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  
z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp,  
nr sprawy AZP-240/PN-p30/051/2020, w wyniku którego oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą. 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usługi serwisowania spektrometru MALDI TOF/TOF model 
ultrafleXtreme na potrzeby ICBN KUL, zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 
stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 
2. Usługi będące przedmiotem niniejszej Umowy świadczone będą przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego. Nadzór 
nad wykonywaniem usług objętych przedmiotem niniejszej Umowy w siedzibie Zamawiającego będzie sprawowany przez 
wyznaczonych pracowników Zamawiającego. 
3. Wykonawca oświadcza, że podejmuje się świadczenia usług objętych niniejszą Umową, zgodnie z zasadami w niej 
przewidzianymi. Wykonawca oświadcza również, że świadczenie przez niego usług objętych niniejszą Umową nie będzie 
naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich do oprogramowania osób trzecich. 
4. Integralną część umowy stanowią:  

1) SIWZ wraz z załącznikami, jej modyfikacje i wyjaśnienia, 
2) opis przedmiotu zamówienia, 
3) oferta Wykonawcy. 

§2 
Termin realizacji umowy 

Usługa serwisowa świadczona będzie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
§3 

Wartość umowy 
1. Wartość Umowy za cały okres jej obowiązywania wynosi brutto: ……….........…. złotych (słownie: ………………………. 
złotych 00/100), w tym wartość podatku od towarów i usług: …………………… złotych (słownie: ………………………… złotych 
00/100), według stawki …. oraz wartość netto: ………………………………….. złotych (słownie: ……………………………… złotych 
00/100). 
2. Ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi wynosi: ……….........…. złotych (słownie: 
………………………. złotych 00/100), w tym wartość podatku od towarów i usług: …………………… złotych (słownie: 
………………………… złotych 00/100), według stawki …….. oraz wartość netto: ………………………………….. złotych (słownie: 
……………………………… złotych 00/100). 
3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jako wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z jego 
wykonaniem, jest stałe i nie ulegnie zmianie za wyjątkiem zmian przewidzianych w umowie.  

§4 
Termin i warunki płatności 

1. Podstawą zapłaty za świadczone usługi będą prawidłowo wystawione do 20 – go dnia każdego miesiąca faktury / 
rachunki w wysokości określonej w § 3ust. 2 niniejszej umowy.  
2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek wskazany na fakturze / rachunku w terminie 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury / rachunku wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie 
usługi. 
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się za zachowany, 
jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 
4. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody 
wyrażonej przez Zamawiającego pod rygorem nieważności. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności 
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(umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami 
niniejszej umowy. 
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej przez Zamawiającego pod rygorem nieważności 
powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

§5 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 1 za 
każdy dzień opóźnienia w naprawie ponad czas zadeklarowany w ofercie Wykonawcy, do maksymalnej wysokości  5% 
wartości umowy brutto. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 1 za 
każdy dzień opóźnienia w naprawie ponad termin, o którym mowa w §6 ust. 6 Umowy, do maksymalnej wysokości  5% 
wartości umowy brutto. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  5% wartości umowy brutto określonej w §3 ust. 1  
z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. 
5. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty  
w terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez 
Zamawiającego w sposób określony w ust. 4. 
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.  

§6 
Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy będą: 
1) ze strony Zamawiającego: ……………………………..., tel. ………………….., faks. ……………………… e-mail: ……………………………  
2) ze strony Wykonawcy: ………………………………….., tel. ………………….., faks. ……………………… e-mail: …………………………… 

2. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy odbiera reklamacje dotyczące świadczenia usługi serwisowej. 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem 
zawodowego charakteru swej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje stosowną wiedzą, doświadczeniem,  odpowiednią bazą, środkami  
i uprawnieniami do profesjonalnego wykonania przedmiotu umowy. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 
określonych niniejszą Umową, w szczególności na nieterminowe wykonanie usługi. 
6. Czas naprawy wynosić będzie  do …………………………. dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. 
7.  Niniejsza umowa nie obejmuje: 

1) napraw wynikających z niewłaściwego użytkowania aparatury lub spowodowanych działaniem osób trzecich lub 
sił wyższych, w szczególności zalanie, spalenie, zawilgocenie,  

2) przenoszenia aparatury na inne miejsce, powtórnej instalacji i rekwalifikacji,  
3) dekontaminacji,  
4) interpretacji danych, 
5) materiałów zużywalnych: kapilar, płytek do MALDI, odczynników 

8. Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego i należytego wykonania obowiązków 
wynikających z umowy. 
9. Strony zobowiązują się do zachowania poufności oraz właściwego zabezpieczenia informacji udostępnianych  
w ramach wykonania niniejszej umowy. 

§7 
Podwykonawcy (jeżeli dotyczy) 

1. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi Podwykonawcy powinni być zgłoszeni Zamawiającemu w formie pisemnej. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę, której zapisy nie będą naruszały postanowień 
niniejszej umowy. 
3. W przypadku wątpliwości Podwykonawcy mogą zgłosić fakt powierzenia im przez Wykonawcę danego zakresu usług. 
4. Podwykonawcy mogą przystąpić do świadczenia usług po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu 
przez Zamawiającego. 
5. Odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy ograniczona jest wysokością 
wynagrodzenia, za dany zakres usług wynikających z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, z pomocą których wykonuje usługi 
stanowiące przedmiot umowy, jak za własne działania. 
7. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy 
Podwykonawców.    

§8 
Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części umowy, do dnia odstąpienia od umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony, bez prawa 
do odszkodowania. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni 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 opóźnia się z przystąpieniem do realizacji umowy przez okres, co najmniej 7 dni. 
c) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres, co najmniej 7 dni. 
d) Wykonawca wykonuje umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności nie zachowuje właściwej jakości  
wykonywanych dostaw. 
4. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Zamawiający wzywa Wykonawcę w terminie 3 dni do 
zaniechania w wyznaczonym terminie naruszeń, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, może odstąpić od 
Umowy. 

§9 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej, obejmujących: 

1) zmiany właściwych przepisów prawa, z tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego 
stanu prawnego. 

2) zmiany wysokości ceny, w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT,  
w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy.  

3) zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie  
z dyspozycją art. 144 ustawy Pzp. 

4) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w wyniku połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa 
pod warunkiem, że nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 

5) wystąpienie okoliczności niezależnych od stron niniejszej umowy powodujących niemożność wykonania umowy 
w sposób wskazany w tej umowie. 

2. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie 
podpisanego aneksu do umowy. 
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 którejkolwiek ze Stron umowy oraz osób wskazanych w § 6 ust. 
1 umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, z zastrzeżeniem §9 ust. 1  pkt. 4) 
umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie 
adresu. Zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej 
stronie. W przypadku braku zawiadomienia drugiej strony o zmianie siedziby i adresu, doręczenia korespondencji na 
dotychczas znany adres  uważa się za skuteczne. 
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§10 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - 
Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących aktów 
prawnych. 
2. W razie zaistnienie sporu sądowego, strony poddają jego rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi w Lublinie, 
według prawa polskiego.  
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
4. W przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu objętym niniejszą umową, 
Zamawiający zobowiązuje się do zawarcia z Wykonawcą odrębnej umowy o treści i na zasadach określonych w przepisach 
powszechnie obowiązujących oraz zgodnie z umową o dofinansowanie. Treść takiej umowy zostanie uzgodniona przez 
Strony przed jej zawarciem.  

 

Załączniki do umowy stanowią: 
Załącznik Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik Nr 2: Oferta Wykonawcy. 
 

WYKONAWCA:               ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

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

 


