
 

 Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań 

naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG 

 1 

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego 

 

 

UMOWA NR ………… 
 

 

sporządzona w dniu ……………….. roku w Jaktorowie-Kolonii pomiędzy: 

 

………………………………………………………….., 

…………………… ,reprezentowanym przez: 

…………………………………. 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………………… 

, reprezentowanym przez: 

………………………………………….. 

 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku wyłonienia  

z postępowania w trybie „Zapytania ofertowego” 

 

o następującej treści: 

 
 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać, dostarczyć do siedziby Zamawiającego oraz zainstalować  

i uruchomić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego komponenty lotnicze systemu obrazującego 

powierzchnię Ziemi, opartego na dwóch skanerach hiperspektralnych na potrzeby systemu 

monitoringu ekosystemów rolniczych z wykorzystaniem ultralekkiego statku powietrznego - 

wiatrakowca spełniające warunki określone w Zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik  

nr 1 do niniejszej umowy oraz w złożonej ofercie i załączonym do niej zestawieniu wymaganych 

parametrów technicznych i użytkowych (oferta wraz z zestawieniem – załącznik nr 2  do umowy), 

zwaną dalej przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z instrukcjami obsługi w języku polskim i 

dokumentami licencji udzielonej na czas nieoznaczony na oprogramowanie wskazane w opisie 

przedmiotu umowy zawartym w Zapytaniu ofertowym (załącznik nr 1 do umowy). Wykonawca 

oświadcza, że dysponuje prawem udzielenia licencji do tego oprogramowania. 

3.  Koszty dostawy wraz z kosztami opakowania i ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

4. Przedmiot umowy będzie dostarczony w opakowaniu zabezpieczonym przed uszkodzeniem  

w czasie transportu. 

5. Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i nieużywany, ma należytą jakość, 

funkcjonalność i parametry techniczne.  

§ 2 
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1. Wykonanie umowy nastąpi w terminie  do 15 tygodni od dnia podpisania umowy, zgodnie z 

etapowością opisaną w Szczegółowym Opisie Zamówienia, przy czym: 

a) I etap do 2 tygodnie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż 7 dni od dnia 

podpisania umowy. 

b) II etap do 7 tygodni od daty podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż 6 tygodni od daty 

podpisania umowy. 

c) III etap do 12 tygodni od daty podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż 11 tygodni od daty. 

d) IV etap do 15 tygodni od daty podpisania umowy , nie wcześniej jednak niż 14 tygodni od daty 

podpisania umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu 

umowy nie później niż na 7 dni przed dostawą. 

3. Po zainstalowaniu, uruchomieniu i przetestowaniu przedmiotu umowy Zamawiający dokona jego 

odbioru, który nastąpi poprzez podpisanie przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Podpisanie 

protokołu odbioru z zastrzeżeniami wywołuje skutki równoznaczne z opóźnieniem w wykonaniu 

umowy. 

 

§ 3 

1. W ramach realizacji umowy i wynagrodzenia nią przewidzianego Wykonawca przeprowadzi 

szkolenie dla 3 pracowników Zamawiającego w zakresie instalacji, obsługi i użytkowania przedmiotu 

umowy, a także konserwacji systemu, przygotowania i przeprowadzenia misji lotniczej obejmującej 

pozyskanie danych z użyciem systemu, wstępnych przetworzeń danych obejmujących korekcję 

atmosferyczną i geometryczną. 

2. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez uprawnionego do tego przedstawiciela Wykonawcy  

w miejscu instalacji przedmiotu umowy. 

     3. Czas szkolenia nie może być krótszy niż 10 godzin, w tym 5 godzin bezpośrednio po zainstalowaniu 

przedmiotu umowy oraz 5 godzin w późniejszym ustalonym przez strony terminie. 

4. Wykonawca w ramach umowy przeprowadzi kalibrację systemu (również w czasie lotów próbnych 

organizowanych i przeprowadzanych przez Zamawiającego), a także przeprowadzi integrację i montaż  

na pokładzie wiatrakowca (we współpracy z Zamawiającym). 

 

§ 4 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres minimum 24 miesięcy oraz 

zapewni wsparcie serwisu dostarczonego systemu i jego komponentów przez okres nie krótszy  

niż 36 miesięcy od daty dostarczenia komponentów. 

2. Gwarancja liczona jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 
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3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki  i wady 

oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania.  

4. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. W 

przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia przedmiotu 

umowy do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę – koszty dostarczenia do punktu 

serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji pokrywa Wykonawca. 

5. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii – niezwłocznie po otrzymaniu informacji o awarii. 

6. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. 

7. Jeżeli opóźnienie w naprawie przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w ust. 6 

przekroczy 14 dni lub gdy dany podzespół przedmiotu umowy był naprawiany już co najmniej 2 

razy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu, którego wada dotyczy,  

na nowy, wolny od wad. Do momentu wymiany podzespołu Wykonawca pozostaje w opóźnieniu  

w usunięciu wad, chyba że wymiana nastąpiła w terminie określonym w ust. 6 w ramach usunięcia 

zgłoszonej wady. 

8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy przedmiotu umowy, przy czym Zamawiający 

może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po jej upływie, jeżeli zgłoszenie wady miało miejsce 

przed jej upływem.  

9. Zgłoszenia uszkodzeń będą przyjmowane drogą elektroniczną (e-mail),  telefoniczną i faksową   

na nr ………………………………… we wszystkie dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00. 

10. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do: 

- instalowania i wymiany w zakupionym przedmiocie umowy standardowych elementów, podlegających 

wymianie, zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi; 

- dysponowania przedmiotem umowy. 

11. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać  uprawnienia z tytułu 

rękojmi na zasadach ogólnych z tym, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

12. Wykonawca zapewni na przedmiot umowy oraz części do niego odpłatny serwis pogwarancyjny 

przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty upływu terminu gwarancji, stosując średnie ceny z rynku 

polskiego.  

13. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić z przedmiotem umowy oryginalne akcesoria pochodzące  

od tego samego producenta co przedmiot umowy. Wszystkie akcesoria będą dostarczone 

Zamawiającemu w zestawie w cenie oferty oraz będą fabrycznie nowe. Postanowienia powyższe stosuje 

się odpowiednio do dostarczenia przez Wykonawcę części zamiennych w okresie gwarancyjnym i 

pogwarancyjnym.  

§ 5 

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

netto: …………. PLN (słownie: ……………………00/100) 

     VAT: …………………….  (słownie……………………..) 
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     Brutto: …………………..(słownie: ………………………………….) 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 płatne będzie na podstawie faktur/rachunków częściowych 

wystawianych z uwzględnieniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu.  

3. Zamawiający zastrzega, że: 

 

a) do 20% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, będzie wypłacone po podpisaniu  

bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit.a;  

b) do 25% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, będzie wypłacone po podpisaniu  

bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit.b; 

c) do 25% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, będzie wypłacone po podpisaniu  

bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit.c; 

d) pozostała część wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, będzie wypłacone po podpisaniu  

bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit.d. 

4. Wynagrodzenie, o którym  mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy w tym w szczególności koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, 

instalacji, przeszkolenia pracowników Zamawiającego, świadczenia usług serwisu gwarancyjnego,  

koszt udzielenia licencji do oprogramowania oraz wszelkie należne opłaty  i podatki, w tym podatek 

VAT. 

5. Wykonawca wystawiać będzie Zamawiającemu faktury za przedmiot umowy po podpisaniu przez 

Strony bez zastrzeżeń protokołów odbioru.  

6. Faktura, której załącznikiem będzie protokół odbioru, wystawiona będzie na Aviation Artur Trendak 

ul. Bodycha 83, 05-816 Reguły , NIP 521-186-15-75 

7. Po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury wraz z załącznikiem, zgodnie z ust. 6, Zamawiający 

zapłaci należność wynikającą z tej faktury  przelewem na konto Wykonawcy – w terminie 30 dni, 

licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 

8. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za opóźnienie w realizacji umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1, w 

wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,  za każdy 

dzień opóźnienia, przy czym łączna kara umowna z tego tytułu nie może przekroczyć 10 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;  

b) za opóźnienie w usunięciu wad w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 6 umowy,  

w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,  za każdy 

dzień opóźnienia, przy czym łączna kara umowna z tego tytułu nie może przekroczyć 10 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy; 
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c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, jak również za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego 

stronie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

2.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, 

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym w § 5 ust. 7 przysługują odsetki 

ustawowe. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn,  

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności jeżeli:  

a) opóźnienie w wykonaniu umowy wynosi 14 dni, przy czym wykonanie i dostarczenie 

przedmiotu umowy w stanie niekompletnym, z wadą, niespełniającego wymagań określonych przez 

Zamawiającego wywołuje skutki równoznaczne z opóźnieniem w jej wykonaniu; 

b) Wykonawca dokona cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich; 

c) jeżeli w sytuacji zaistnienia przesłanek wymiany podzespołu przedmiotu umowy na nowy 

wolny od wad, wymiana ta nie nastąpi w terminie 14 dni.  

6. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający ma prawo zrealizować w 

terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od 

umowy. Odstąpienie nastąpi na piśmie, z podaniem uzasadnienia.  

7. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy wyłącznie z przyczyn leżących po jego stronie. 

Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 7 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności  

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, w tym także w zakresie prawa  

do wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

 

§ 8 

1. Umowa niniejsza podlega polskiemu prawu, a w sprawach w niej nie uregulowanych mają 

zastosowanie: Kodeks Cywilny, a w sprawach formalno – prawnych przepisy Kodeksu Postępowania 

Cywilnego. 

§ 9 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej umowy Strony poddają do 

rozpatrzenia Sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 
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Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach nie zawierających 

żadnych poprawek ani skreśleń, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

Integralną część umowy stanowi: 

Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy wraz z zestawieniem wymaganych parametrów technicznych  

i użytkowych; 

 

 

WYKONAWCA :                        ZAMAWIAJĄCY:  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                  


