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Umowy dostawy nr – DAG-…………………/2017 

 
zawarta w dniu .................... r. w Krakowie pomiędzy: 
Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą przy Placu Matejki 13, 31-157 
Kraków, NIP 675-00-07-570, REGON 000275783, reprezentowaną przez …………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a  

…………………………………………………………………………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS, o kapitale zakładowym ………. zł, posiadającą nr REGON …………………….., 
NIP …………………… reprezentowaną przez :  

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

*(w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy będącego osobą prawną) 

alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku spółki cywilnej zamawiający 
uwzględni obydwu wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie będą miały zapisy: 

…………………………….…… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą ………………………z siedzibą  
……………………………, REGON ………………….., NIP …………………, 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

Umowa zawarta została na podstawie art. 4 ust. 8   ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 
poz. 2164 ze zm.) w wyniku udzielenia przez ASP zamówienia  w oparciu  o Regulamin udzielania 
zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  w Krakowie, stanowiącego załącznik do 
Zarządzenia nr 3 Rektora ASP w Krakowie z dnia 22 stycznia 2016 r.  

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż wraz z dostawą, montażem, instalacją i konfiguracją 
nowego modułu do wywoływarki wielkoformatowych klisz rtg Protect 45 compact, 2009 
składającego się z:  
- pomp recyrkulacji (2szt.),  
- pomp regeneracji (2szt.),  
- „klawiatury” (1 szt.),  
- paska zębatego suszarki (1 szt.),  
- wałków gumowych (14 szt.),  
- łożysk wałka (28 szt.),  
- podajnika filmu (1 szt.),  
- czujnika IR (1 szt.),  
- nowej płyty elektroniki (1 szt.) oraz wykonanie ich montażu w istniejącej wywoływarce. 

2. Montaż, instalacja i konfiguracja ww. modułu będzie wykonana w wywoływarce będącej 
własnością Zamawiającego, znajdującej się w budynku ASP w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9, pokój 
nr 002A 

3. Specyfikacja przedmiotu dostawy  jest zgodna z zapytaniem ofertowym nr DAG-3941-12/2017            
i ofertą Wykonawcy z dnia …….…..   stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.                       

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego modułu, który po zainstalowaniu 
wszystkich elementów będzie gotowy do pracy, bez konieczności zakupu dodatkowych 
elementów przez Zamawiającego. 
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§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wykonać montaż przedmiotu umowy w terminie do           

14 dni od dnia zawarcia umowy, do budynku ASP w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9, pokój nr 002A 
w godzinach uzgodnionych z osobą wskazaną w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności zapewnić dostawę, rozładunek i wniesienie 
przedmiotu umowy do miejsca wskazanego w ust. 1 powyżej. 

3. Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 
10:00 – 14:00  Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni 
wcześniej o planowanym terminie dostawy.  

4. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony przez strony protokołem odbioru, przy 
czym protokół ten powinien zawierać, co najmniej: nazwę sprzętu (z wyszczególnionymi 
wszystkimi częściami składowymi), ilość, numery fabryczne (seria) sprzętu.  

5. Podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu 
nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy 
przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru. 

6. W przypadku zastrzeżeń do przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 
termin do ich usunięcia.  

 

§ 3 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają cenę netto w kwocie ........................... 

(słownie.................................................................................) wraz z należnym podatkiem VAT. Cena 
brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …………………… (słownie: …………………………… 
……………………………). 

2. Cena obejmuje wszystkie koszty, które Wykonawca powinien był przewidzieć w celu prawidłowego 
wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Należność, o której mowa w ust. 1 powyżej zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Podstawą zapłaty jest podpisany przez 
Zamawiającego  protokół odbioru. 

4. Zapłata należności zostanie dokonana w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze. 

5. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego  Kupującego.  
6. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy możliwa jest jedynie po pisemnej zgodzie 

Zamawiającego.  
7. Zamawiający jest płatnikiem VAT i posiada NIP PL 675-000-75-70. 
8. Wykonawca jest płatnikiem VAT i posiada NIP ................................ lub nie jest płatnikiem VAT na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

§ 4 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….… miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. 
2. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.  
3. Wykonawca zapewni wykonanie napraw w okresie gwarancyjnym lub w okresie trwania  rękojmi 

w siedzibie użytkownika, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania 
organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą 
Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

4. Koszty transportu, koszty materiałów wymienianych oraz koszty wymiany tych materiałów ponosi 
Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązany jest podjąć się naprawy w terminie do 24 godzin od momentu 
zgłoszenia usterki oraz usunąć usterkę w terminie dwóch dni od chwili rozpoczęcia naprawy 
(chyba że ze względu na rodzaj usterki strony pisemnie uzgodnią inny termin).  

6. Wszelkie zgłoszenia usterek lub wad będą przekazywane Wykonawcy e-mailem na adres: 
………………… lub telefonicznie pod nr ………  
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7. Okres gwarancji na przedmiot umowy zostanie automatycznie wydłużony o czas, który minie od 
momentu zgłoszenia usterki do uruchomienia sprzętu po wykonaniu naprawy. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterki lub wady w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego lub w przypadku niepodjęcia się naprawy w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej 
Zamawiający, po ponownym jednokrotnym wezwaniu, może zlecić usuniecie usterki lub wady 
podmiotowi trzeciemu, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. W przypadku 
skorzystania z powyższego uprawnienia, Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o tym 
fakcie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian itp.). W 
takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania wezwania wraz z dowodem zapłaty.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego materiału na wolny od wad po 
bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych. 

10. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonych przez 
producentów sprzętu. Warunki Gwarancji mają pierwszeństwo przez warunkami gwarancji 
udzielonych przez producentów sprzętu w zakresie, w jakim warunki Gwarancji przyznają 
Zamawiającemu silniejszą ochronę. 

11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. Wszelkie odmienne postanowienia wynikające z kart 
gwarancyjnych uważa się za bezskuteczne. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
wygasają po upływie 24 miesięcy od momentu dostarczenia Zamawiającemu całości przedmiotu 
umowy potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym w razie 
wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień 
z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (usterce). Termin 
ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcy wykonania obowiązków wynikających z 
gwarancji albo bezskutecznego upływu terminu określonego na usunięcie wady (usterki) 
przedmiotu umowy. 

§ 5 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy                          

w formie kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny netto określonej w §  3 
ust. 1  za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji                           
w wysokości 0,2 % ceny netto określonej w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia  
wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) z tytułu odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących 
po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% ceny netto określonej w  § 3 ust. 1; 

d) z tytułu odstąpienia od umowy w części przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących 
po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości części przedmiotu umowy, której dotyczy 
odstąpienie; 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, 
w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące 
podstawę do ich naliczenia.  

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia ewentualnych kar umownych z wymagalnej                              
i należnej Wykonawcy  kwoty wynagrodzenia określonej na fakturze. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 
 

§ 6 
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia 

od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2. 
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2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu jednej z poniższych okoliczności: 
a) dowiedzenia się o tym, że Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje 

zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy, 
b) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy, 
c) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Wykonawca opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy ponad 7 dni w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1 umowy, 
e) Wykonawca dostarczył sprzęt nie odpowiadający warunkom umowy lub przekroczył terminu 

realizacji umowy o 7 dni, i w dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie 
dłuższym niż 7 dni, nie wykonał umowy zgodnie z jej zapisami. 

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy 
z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Odstąpienie od umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy tylko w zakresie wskazanej przez 

niego części przedmiotu umowy (pakietu lub jego części), zatrzymując prawo własności 
pozostałej/pozostałych  części przedmiotu umowy. W zakresie w którym Zamawiający nie 
skorzystał z prawa do odstąpienia, wszystkie  zapisy umowy, w szczególności dotyczące płatności 
oraz gwarancji, pozostają w mocy. 

§ 7 
1. Osobą odpowiedzialną za odbiór przedmiotu umowy i nadzór nad wykonaniem umowy ze strony 

Zamawiającego jest mgr Anna Mikołajska (WKiRDS, Zakład Chemii i Fizyki Konserwatorskiej)  tel. 
500267630 e-mail anna.mikolajska@wp.pl lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 
                  Zamawiający                                                                                    Wykonawca 
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