
 
 

          Załącznik nr 3 

 

 

 

 

UMOWA nr ……. 

zawarta dnia ……… 2021 roku, pomiędzy: 

Instytutem Kryminalistyki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego sp. z o.o. (IK PTK)  

z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 155, zarejestrowaną w rejestrze 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział 

Gospodarczy KRS pod nr 0000093600, NIP 521-30-13-064, REGON 014986697, o kapitale 

zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, reprezentowaną przez:  

Prezesa Zarządu - Mieczysława Goca 

zwaną w treści Umowy „Zamawiającym” 

a firmą ………………………………………………….., reprezentowaną przez: 

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

zwaną w treści Umowy „Dostawcą”, 

zwanymi łącznie w treści Umowy Stronami Umowy, a każda z osobna Stroną Umowy,  

o następującej treści: 

§ 1. OŚWIADCZENIA STRON 

1. Zamawiający oświadcza, że w okresie od 29.12.2020 do 28.12.2024 roku realizuje projekt 

badawczo-rozwojowy w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i 

bezpieczeństwa państwa DOB-SZAFIR/06/A/042/01/2020 pt. „Inteligentny system do 

identyfikacji fałszerstwa cech biometrycznych pisma ręcznego” („RĘKOPIS”). 

2. Dostawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz 

potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do realizacji dostawy stanowiącej 

przedmiot niniejszej Umowy. 

 

 

 



 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zamówienia w zakresie dostawy, montażu, przeszkolenia  

z obsługi i uruchomienia urządzenia/stanowiska ……………………………………………..  

spełniającego wymagania techniczne określone w szczegółowej specyfikacji technicznej 

stanowiącej zawartej w zapytaniu ofertowym  nr ….. 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

 dostawę do Zamawiającego pod wskazany przez niego adres w Warszawie, tj. 

………………………………….…………………………………………………………..,  

z instrukcją obsługi w języku polskim, ze znakiem bezpieczeństwa CE, napisami 

ostrzegawczymi i komunikatami ostrzegawczymi dla użytkownika w języku polskim; 

 przeszkolenie wyznaczonego personelu zatrudnionego przez Zamawiającego  

z zakresu obsługi operatorskiej i serwisowej codziennej; 

 uruchomienie stanowiska …………………..………………………………………… 

u Zamawiającego, 

 obsługi serwisowej w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, z czasem reakcji do 

…………..godz., 

 udzielenie gwarancji na okres ………………………., 

 przeprowadzenie odbioru u Zamawiającego wg kryteriów określonych w warunkach 

technicznych odbioru przedmiotu dostawy, 

 dostarczenie dokumentacji technicznej………………………………………………….., 

 inne…………………………………………………….……………………………….... 

 

3. Dostawca przenosi na Zamawiającego własność przedmiotu umowy. 

§ 3. HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 

1. Realizacja przebiegu zawartej umowy będzie zgodna z poniższym: 

a. Zawarcie umowy pomiędzy Stronami na realizację przedmiotu dostawy – do 

…………………….. 

b. Dostawa – do ………………… 

c. Uruchomienie oraz przeprowadzenie końcowego odbioru technicznego u Zamawiającego – 

do ………….... 

 



 

§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Współdziałania z Dostawcą w zakresie działań leżących po stronie Zamawiającego dot. 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. W szczególności Zamawiający zobowiązuje się do: 

a. Dokonywania płatności na rzecz Dostawcy w terminach zgodnych z ustaleniami zawartymi 

w niniejszej Umowie. 

b. Akceptacji/bądź wniesienia uwag do przedstawionych przez Dostawcę warunków odbioru 

technicznego przedmiotu dostawy, tj. …………………………………………...  

c. Współdziałania odpowiedzialnych pracowników Zamawiającego w czasie prowadzenia 

prac instalacyjnych przez Dostawcę.  

d. Wyznaczenia personelu zatrudnionego przez Zamawiającego do przeszkolenia  

w zakresie obsługi operatorskiej i serwisowej. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za wszelkie kontakty i działania związane z realizacją umowy ze 

strony Zamawiającego będą: 

- sprawy formalne i organizacyjne –…………………… 

- sprawy techniczne – ………………………. 

§ 5. OBOWIĄZKI DOSTAWCY 

1. Dostawca stanowiska/urządzenia …………………….. zobowiązuje się do wykonania 

wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy z najwyższą starannością  

z wykorzystaniem swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia. 

2. Dostawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu do akceptacji warunków odbioru 

technicznego stanowiska.  

3. Dostawca przekaże Zamawiającemu wytyczne w zakresie urządzenia w lokalu 

Zamawiającego. 

4. Dostawca będzie informował Zamawiającego o aktualnym postępie prac związanych  

z realizacją przedmiotu umowy, w tym o wszelkich występujących trudnościach w realizacji 

mogących mieć wpływ na termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 

5. W terminie końcowego odbioru technicznego u Zamawiającego, Dostawca przedstawi 

wszystkie wymagane dokumenty określone w zakresie dostawy. 



 

6. Obsługa serwisowa w okresie gwarancyjnym realizowana będzie przez Dostawcę  

stanowiska/urządzenia w czasie do ………………………………….. 

7. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi serwisowej w okresie pogwarancyjnym w 

oparciu o odrębną umowę zawartą z Zamawiającym. 

8. Osobą odpowiedzialną za wszelkie kontakty i działania związane z realizacją umowy ze strony 

Dostawcy będzie: 

–…………………………………………  

§ 6. WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. W treści zawartej umowy nie jest możliwe dokonywanie jakichkolwiek zmian w stosunku do 

postanowień opartych na treści oferty Dostawcy, na podstawie której dokonano wyboru 

Dostawcy. Dotyczy to w szczególności umownego zakresu dostawy, specyfikacji technicznej 

dostarczonego stanowiska, warunków płatności, warunków świadczenia obsługi serwisowej w 

okresie gwarancyjnym, długości trwania okresu gwarancyjnego. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie  

w następujących przypadkach: 

a. Gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

b. Gdy zaistnieją okoliczności spowodowane czynnikami zewnętrznymi oraz/lub 

okolicznościami siły wyższej. 

c. Konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu przestojów  

i opóźnień ze strony Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość jego 

wykonania, z wcześniejszym uzgodnieniem powyższego pomiędzy Dostawcą, a  

Zamawiającym. 

3. Zmiana umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia – niedotrzymanie 

pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione w punkcie 2, skutkować będzie 

naliczeniem kar umownych zgodnie z ustaleniami §9, ust. 2b umowy. 

4. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 7. WYNAGRODZENIE 

1. Za całkowite wykonanie zakresu dostawy zgodnie z §2 niniejszej Umowy Dostawca otrzyma 

wynagrodzenie brutto w wysokości ……… PLN (słownie: ……………….. 00/100 PLN ).  

2. Powyższa kwota płatna będzie przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy jednorazowo lub 



 

zaliczkowo na podstawie wystawionej faktury VAT z odroczonym terminem płatności 

…….dni. Warunkiem opłacenia w całości w/w faktury jest podpisany protokół zdawczo-

odbiorczy dostarczonego stanowiska wraz z jego uruchomieniem i przeszkoleniem osób 

wskazanych. 

3. Do kwot podanych w §7 ust. 1 niniejszej umowy został doliczony podatek od towarów i usług 

w wysokości 23% określonych przepisami prawa wyrażony w PLN. 

§ 8. GWARANCJE 

1. Dostawca udziela gwarancji na zrealizowany przez siebie zakres dostawy na okres  

…………. liczony od dnia uruchomienia i dokonania końcowego odbioru technicznego  

u Zamawiającego.  

2. Czynność odbioru technicznego przedmiotu umowy uważa się za dokonaną, jeśli Strony 

umowy zgodnie potwierdzają, że dostawa przedmiotu umowy wyczerpuje zakres zamówienia, 

określony w §2 ust. 2 umowy, a przedmiot dostawy jest wolny od wad. 

3. Czynności odbioru technicznego są potwierdzane pisemnie w sporządzonym protokole odbioru 

technicznego. 

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancyjnym jakichkolwiek wad lub usterek w pracy 

urządzenia, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym Dostawcę. 

5. Czynności serwisowe w okresie gwarancyjnym prowadzone będą zgodnie z warunkami 

określonymi w §5 niniejszej umowy. 

6. Okres gwarancji będzie przedłużony w następujących przypadkach:  

a) jeżeli wykonując obowiązki z tytułu gwarancji, Dostawca dostarczył w miejsce rzeczy 

wadliwej rzecz wolną od wad, to dla nowego podzespołu oprócz gwarancji Dostawcy 

stanowiska będzie obowiązywała gwarancja producenta podzespołu, liczona od daty 

dostawy tego podzespołu, 

b) w przypadku dokonania napraw innych niż wymienione w pkt a) termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas, w którym Zamawiający wskutek wady rzeczy nie mógł korzystać 

ze stanowiska. 

7. Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających  

z rękojmi, a także możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 

 

§ 9. KARY UMOWNE 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy na warunkach w niej określonych. 



 

2. Zamawiający ma prawo żądać od Dostawcy z jego winy następujących kar umownych: 

a) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Dostawca – 10% (słownie procent: dziesięć) wartości netto wynagrodzenia określonego 

w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy; 

b) za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w dostawie i w przeprowadzeniu końcowego 

odbioru technicznego – 0,4% (słownie procent: zero cztery dziesiąte), lecz nie więcej niż 

10 procent, wartości netto wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy; 

przy czym dwa pierwsze tygodnie opóźnienia nie powodują naliczania kar; 

c) za nieterminowe podjęcie działań serwisowych (§5 ust.6) w zakresie zdiagnozowania 

przyczyny i ustalenia technicznie uzasadnionego terminu usunięcia usterki, do usunięcia 

której Dostawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji – 0,05% (słownie 

procent: pięć setnych) wartości netto wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej 

Umowy za każdy dzień roboczy (poniedziałek- piątek) opóźnienia w stosunku do 

terminu, w którym miały być podjęte działania;  

d) za nieterminowe (w stosunku do podjętych obustronnych ustaleń co do terminu 

usunięcia) usunięcie wad lub usterek, do których usunięcia Dostawca jest zobowiązany z 

tytułu udzielonej gwarancji - 0,05% (słownie procent: pięć setnych) wartości netto 

wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień roboczy 

opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady. 

e) Łączna maksymalna wysokość kar, o których mowa w punkcie c) i d) nie może być 

wyższa od 5% wartości kontraktu. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, zapłaci on Dostawcy karę 

umowną w wysokości – 10% (słownie procent: dziesięć) wartości netto wynagrodzenia 

określonego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy. 

4. Jeśli Zamawiający nie dotrzyma terminu zapłaty, Dostawca będzie miał prawo do naliczania 

odsetek 0,4% (słownie: cztery dziesiąte) wartości opóźnionej płatności za każdy rozpoczęty 

tydzień opóźnienia, przy czym dwa pierwsze tygodnie opóźnienia nie powodują naliczania kar.  

5. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych na 

zasadach ogólnych. 

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy. 



 

b. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy. 

c. Dostawca nie rozpoczął działań związanych z wytworzeniem przedmiotu zamówienia bez 

uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie. 

d. Dostawca dostarczył przedmiot zamówienia wadliwy albo sprzeczny z umową i pomimo 

wezwania Zamawiającego do naprawy/wymiany przedmiotu zamówienia i wyznaczenia mu 

w tym celu odpowiedniego terminu, nie naprawił/wymienił przedmiotu zamówienia. 

e. Dostawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu zamówienia w stosunku do harmonogramu 

o więcej niż 45 dni (odstąpienie bez wyznaczenia terminu dodatkowego).  

2.  Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Zamawiającego. 

b. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zamawiającego. 

c.  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania  

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie. 

3.  Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania we właściwym czasie o wszelkich 

zdarzeniach, mających znaczenie dla realizacji niniejszej umowy. 

2. Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

- Zapytanie ofertowe  nr ……. ze specyfikacją techniczną 

- Załącznik nr 1 – oferta dostawy (wypełniony formularz ofertowy). 

 

3. Niniejsza umowa wchodzi w życie w chwili jej podpisania oraz załączników wymienionych  

w poprzednim punkcie przez ostatnią ze Stron. 

§ 15. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Strony dołożą wszelkich starań, by jakiekolwiek spory wynikające z niniejszej Umowy bądź 

związane z jej interpretacją były rozstrzygane polubownie. W razie niemożności osiągnięcia 

porozumienia na drodze polubownej, wszelkie spory wynikające z tej umowy lub pozostające 

w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie przez Sąd właściwy dla siedziby powoda. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujace przepisy prawa polskiego. 



 

§ 16. EGZEMPLARZE UMOWY 

1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w polskiej wersji 

językowej, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

        ZAMAWIAJĄCY:                                            DOSTAWCA: 

 

         


