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WZÓR UMOWY  

 

 

UMOWA 

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „UTWORZENIE CENTRUM POMIAROWO-

ROZLICZENIOWEGO DLA NIEKTÓRYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH 

ORAZ DZIAŁALNOŚCI PROSUMENCKIEJ” 

 

 

 

Zawarta w dniu …………………… 2014 roku  w  Gliwicach między: 

 

Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach, kod. poczt. 

44-100, ul. Zwycięstwa 36, posiadającą numer NIP 631-00-24-966, REGON 003505344, 

zarejestrowaną pod numerem KRS 0000047024, reprezentowaną przez: 

Wiktora Pawlika – Prezesa Izby 

Jerzego Cieślara – Wiceprezesa Izby, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

 

……………………………… z siedzibą w …………………., kod. poczt. …………………, ul. 

………………………., posiadającą numer NIP …………………………, REGON ………………, 

zarejestrowaną pod numerem KRS ……………………., reprezentowaną przez: 

…………………. – ………………. 

…………………. – ………………., 

 

zwaną w dalszej części „Wykonawcą”. 

 

Strony niniejszej Umowy postanawiają, co następuje: 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa urządzeń do laboratorium miernictwa 

laserowego dla realizacji projektu „Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego dla 

niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej”, w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Poddziałania 5.1 

Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu urządzenia do laboratorium 

miernictwa laserowego zwane w dalszej części Umowy „Urządzeniami”, których 

szczegółowa ilość oraz specyfikacja określona została w Załączniku nr 1 do niniejszej 

Umowy „Szczegółowy opis przedmiotu zakupu. Zakup urządzeń do laboratorium 

miernictwa laserowego w ramach projektu pt. ‘Utworzenie centrum pomiarowo-
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rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności 

prosumenckiej.’” 

 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Urządzeń do dnia 31.07.2014 roku, do miejsca 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanej przez Zamawiającego w formie 

telefonicznej lub elektronicznej (mail)w trakcie realizacji umowy nie później niż na 3 dni 

przed dniem realizacji dostawy.  

2. Transport Urządzeń do miejsca dostawy określonego w ust. 1 powyżej odbędzie się na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 3 

1. Wydanie Urządzeń nastąpi po uprzednim sprawdzeniu zgodności z zamówieniem przez 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, określonego w ust. 2 poniżej, przy udziale 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

2. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego ustanawia się p. Adama Szyrajewa, 

numer telefonu: 32 331 37 27, numer faksu: 32 238 96 30. 

Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy ustanawia się 

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

………………………………………………………………………………………………………. 

Potwierdzenie wydania Urządzeń stanowi protokół zdawczo-odbiorczy(Załącznik nr 

2)podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron niniejszej Umowy, o których 

mowa w ust. 2 powyżej. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zbadania Urządzeń pod kątem występowa 

niejawnych wad jakościowych lub innych niezgodności z zamówieniem w terminie 7 dni 

od dnia wydania Urządzeń. 

4. W razie stwierdzenia, że dostarczone Urządzenia są złej jakości lub występują inne 

niezgodności z zamówieniem, Zamawiający składa reklamację u Wykonawcy najpóźniej 

w terminie 3 dni od upływu terminu określonego w ust. 4 powyżej. Wykonawca 

zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, dostarczyć 

Urządzenia wolne od wad lub innych niezgodności z zamówieniem. 

5. W razie stwierdzenia ukrytych wad Urządzeń, Zamawiający w terminie dziesięciu dni od 

ich ujawnienia, złoży Wykonawcy reklamację. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z ceny złożonej przez niego oferty na dostawę 

Urządzeń wynosi: …………………………………PLN brutto (z uwzględnieniem podatku 

VAT). 

2. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej zostanie dokonana przez 

Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wykonania usługi/dostarczenia towarów oraz 

wystawienia faktury na podstawie podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń 

protokołu zdawczo-odbiorczego (Załącznik nr 2) oraz protokołu odbioru Umowy 

(Załącznik nr 3). 
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3. Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 30.06.2014 r. wypłacić Wykonawcy 

wpłacone przez niego na etapie składania ofert wadium w kwocie 5 000,00 PLN brutto 

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 

 

§ 5 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres 24 miesięcy gwarancji jakości na 

dostarczone Urządzenia. Termin gwarancji zaczyna biec od daty podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego, a w przypadku wymiany któregokolwiek z Urządzeń na nowy od 

daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku wystąpienia wad Urządzeń w okresie 

gwarancji, do przywrócenia pełnej sprawności Urządzeń poprzez wymianę na nowe albo 

naprawę, w ciągu 21 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacji. 

3. Niewielkie naprawy gwarancyjne Wykonawca wykona w miejscu dostawy. Większe 

naprawy gwarancyjne, niemożliwe do wykonania w miejscu dostawy, Wykonawca 

wykona w swojej siedzibie. W takim przypadku transport wadliwych Urządzeń zarówno 

do miejsca naprawy jak i z powrotem do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. 

4. W przypadku, gdy czas załatwienia reklamacji przekroczy termin określony w §5 ust. 2, 

Wykonawca dostarczy, najpóźniej w pierwszym dniu od upływu tego terminu, 

odpowiednie urządzenia zastępcze (o parametrach technicznych nie gorszych niż 

posiadane przez zareklamowane Urządzenia) do czasu załatwienia reklamacji w sposób 

określony w §5 ust. 2. 

5. W przypadku, gdy ani naprawa, ani wymiana wadliwego Urządzenia na nowe nie będzie 

możliwa z jakiegokolwiek powodu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego 

Urządzenia na inne, spełniające dokładnie takie same funkcje użytkowe jak Urządzenie 

wadliwe oraz posiadające przynajmniej nie gorsze parametry techniczne. 

 

§6 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar,  

w przypadkach oraz kwotach następujących: 

a) w razie opóźnienia w dochowaniu terminu, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej 

umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

b) w razie opóźnienia w dochowaniu terminu, o którym mowa w §3 ust. 5 niniejszej 

umowy, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

c) w razie opóźnienia w dostarczeniu urządzeń zastępczych, stosownie do §5 ust. 4, w 

wysokości 0,02 % wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 niniejszej Umowy, za 

każdy dzień opóźnienia. 

na podstawie not odsetkowych wystawionych przez Zamawiającego.  

 

§7 

1. Strony zgodnie ustalają, że prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą 

być przeniesione na osoby trzecie, ani też regulowane w drodze kompensat. 
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2. Korespondencja pomiędzy stronami w zakresie realizacji niniejszej Umowy prowadzona 

będzie za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub pisemnie. Wszelkie 

zgłoszenia, powiadomienia lub oświadczenia pomiędzy stronami będą skuteczne  

w przypadku złożenia ich za pośrednictwem środków komunikacji określonych  

w niniejszym ustępie, chyba że Umowa wyraźnie wymaga formy pisemnej. 

 

 

§8 

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez Sąd Arbitrażowy przy 

Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach zgodnie z jego Regulaminem. 

2. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do niniejszej 

Umowy. 

3. Dla spraw nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

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

stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   

       (Zamawiający)                                                                      (Wykonawca) 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

Szczegółowy opis przedmiotu zakupu 

Zakup urządzeń do laboratorium miernictwa laserowego w ramach projektu pt. 

‘Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego dla niektórych sektorów 

infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej’. 

 

 

Zadanie L.p. Kod Opis Ilość 

Zadanie 1                           
Skaner laserowy 

1. brak Skaner laserowy  1 szt. 

Zadanie 2                           
Laptop 

2. S15C i5-480M Laptop Durabook S15C i5-
480M 

1 szt. 

Zadanie 3                                
Zestawy pomiarowe 

3.1 S310C, S302C, 
PM100D  

Zestaw pomiarowy mocy 
promieniowania 
laserowego detektor 
(termostos) + miernik  

1 kpl. 

3.2 PS704 Pryzmat 2 szt. 

3.3 EX-25-10X-B Ekspander wiązki  1 szt. 

Zadanie 4                           
Detektory 

4.1 G12183-10  Detektor podczerwieni 4 szt. 

4.2 P9696-02  Detektor podczerwieni 4 szt. 

Zadanie 5                            
Czujniki  

5.1 SONY ILX554B Czujnik liniowy CCD 4 szt. 

5.2 SONY ILX555K  Czujnik liniowy CCD 4 szt. 

Zadanie 6                             
Dioda laserowa 

6. brak Dioda laserowa o długości 
fali 808 nm 

1 szt. 

Zadanie 7                               
Analizator widma 

7. MS9740A Analizator widma ANRITSU 
MS9740A 

1 szt. 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

 

Dnia ……………… 2014 r. w ……………………. (miejsce odbioru wskazane przez 

RIPH na etapie realizacji Umowy), zwanej dalej Zamawiającym, 

Pan/Pani………………… – reprezentujący Zamawiającego dokonał odbioru 

Urządzeń  określonych w Załączniku 1 do Umowy z dnia ………………2014 r. od 

Pana/Pani…………………… reprezentującejWykonawcęi stwierdził, że są one 

wolne od wad jawnych lub innych niezgodności z zamówieniem i przyjmuje je bez 

zastrzeżeń. 

 

 

 

     

…………………………………… 

Zamawiający 

…………………………………… 

Wykonawca 
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Załącznik nr 3 do Umowy 

 

P R O T O K Ó Ł   O D B I O R U 

 

 

Dnia ……………………2014 r. w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo-

Handlowej w Gliwicach, zwanej dalej Zamawiającym, 

Pan/Pani………………………. reprezentujący Zamawiającego dokonał odbioru 

Przedmiotu Umowy  określonego w Umowie z dnia …………… 2014 r. od 

Pana/Pani……………… reprezentującego Wykonawcęi stwierdził, że Przedmiot 

Umowy dla potrzeb realizacji Projektu „Utworzenie centrum pomiarowo-

rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności 

prosumenckiej”, został zrealizowany w określonym w Umowie terminie,odpowiada 

w całości warunkom Umowy wraz z Załącznikiem nr 1 do Umowy tj. 

„Szczegółowy opis przedmiotu Umowy” i zostaje przyjęty bez zastrzeżeń. 

      

   

          

      

…………………………………… 

Zamawiający 

…………………………………… 

Wykonawca 

 

 

 

 


