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Wzór umowy 

 

zawarta dnia ……………………………………… roku w Ożarowie Mazowieckim, pomiędzy:  

 
VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańska 129/133, 05-

850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, 

REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym), 

w imieniu i na rzecz której działa/działają:  

1. ………………………………  

2. ………………………………  

 

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  

a  

 
Nazwa Wykonawcy, adres wraz z kodem pocztowym, zarejestrowanym w  ….. pod nr ………., 

NIP:………….., REGON: ……………………, reprezentowanym przez: 

1. ………………………………….  

2. ………………………………….  

 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,  

zwane dalej także „Stronami”, a oddzielenie „Stroną”. 

 

§1 

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest udzielenie zamówienia zgodnie z „Regulaminem 

udzielania zamówień przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim                   

w zakresie projektów współfinansowanych ze środków unijnych lub krajowych” w przedmiocie 

dostawa 3 oscyloskopów cyfrowych w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim inwestycji obejmującej budowę i wyposażenie 

nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych 

(zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja 

produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk 

detektorów rocznie w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych 

modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na 

Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.   

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, umiejętnościami 

technicznymi i doświadczeniem, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

§2 

1. Przedmiot umowy obejmuje dostawę 3 oscyloskopów cyfrowych, o parametrach określonych w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zwanych dalej 

sprzętem. 
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2. Zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt winien być tożsamy z wykazanym w ofercie. Przez 

tożsamość sprzętu należy rozumieć sprzęt taj samej marki, który charakteryzuje się co najmniej 

konfiguracją i parametrami technicznymi wyspecyfikowanymi w przyjętej przez Zamawiającego 

najkorzystniejszej ofercie, o nowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, różniący się jedynie 

symbolem modelu. 

3. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczony przedmiot umowy posiada wymagane certyfikaty oraz 

świadectwa bezpieczeństwa. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy wraz z zatwierdzoną przez 

Zamawiającego, sporządzoną w języku polskim lub angielskim pełną dokumentacją eksploatacyjną 

z nim związaną, w tym dokumentacją techniczną i instrukcją eksploatacji oraz kartami 

gwarancyjnymi. 

5. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy (I kategorii - nieużywany), spełniać wymogi 

techniczno-jakościowe, określone przez producenta wyrobu oraz być wprowadzony na rynek 

zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada do przedmiotu umowy wszelkie konieczne prawa, 

w tym prawo do sprzedaży przedmiotu umowy i że zawierając niniejszą umowę nie narusza 

żadnych praw własności intelektualnej i przemysłowej osób trzecich. 

§3 

1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie: 

a) netto (bez podatku VAT):……………….(słownie: ……………………), 

b) brutto: ………………………….. (słownie: ………………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z należytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in: koszt transportu i ubezpieczenia na czas transportu 

oraz wszelkie należności pośrednie i bezpośrednie, w szczególności: cła, podatki, w tym podatek 

VAT. 

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT i dokonania za nią zapłaty stanowi podpisany bez zastrzeżeń 

przez strony umowy Protokół końcowy. 

4. Należność płatna będzie przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT na VIGO 

System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańska 129/133, 05-850 

Ożarów Mazowiecki, numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, określającej m.in. numer 

rachunku bankowego, przedmiot umowy oraz wartość. 

5. Termin zapłaty: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§4 

1. Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron w sprawach merytorycznych i 

odpowiedzialnymi za realizację postanowień umowy są: 

a) z ramienia Zamawiającego: ..................................................................................  

b) z ramienia Wykonawcy: ...........................................................................................  

§5 

1. Termin realizacji niniejszej umowy upływa terminie ……... 

2. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do budynku w siedzibie 

Zamawiającego w Warszawie. 



 

 

 

 

3 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 4, 

z 2 dniowym wyprzedzeniem, o dacie dostawy, z zastrzeżeniem, że musi się to odbyć w godzinach: 

8:00-16:00. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę, braki ilościowe, braki w ukompletowaniu 

przedmiotu umowy do czasu protokolarnego odbioru przez Zamawiającego. 

5. Realizacja przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem odbioru końcowego (załącznik 

nr 3 do Umowy) w siedzibie Zamawiającego. 

6. Odbiór zostanie przeprowadzony przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, o których 

mowa w § 4. 

§6 

1. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela …… miesięcznej gwarancji liczonej od daty 

podpisania Protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest wolny od wad fizycznych oraz posiada cechy 

zgodne z cechami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

3. Gwarancja obejmuje również sprzęt i usługi nabyte u podwykonawców. 

4. Wykonawca udzielając gwarancji, zobowiązany jest dołączyć prawidłowo wypełnione, 

zatwierdzone przez Zamawiającego karty gwarancyjne, w których potwierdza rozpoczęcie okresu 

gwarancyjnego, zgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie. 

5. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne ujawnione w dostarczonym sprzęcie oraz ponosi 

z tego tytułu wszelkie zobowiązania opisane w niniejszej umowie. Jest odpowiedzialny względem 

Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby: 

a) stanowią własność osoby trzeciej albo są obciążone prawem osób trzecich, 

b) mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie 

mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo dostarczono je w stanie 

niekompletnym. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych sprzętu lub do dostarczenia wyrobu 

wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu określonego okresu gwarancji. 

7. W przypadku wymiany przez Wykonawcę sprzętu na wolny od wad, Strony podpiszą Protokół 

wymiany, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu fabrycznie nowego. Gwarancja 

na wymieniony sprzęt biegnie na nowo od dnia wymiany. 

8. Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o łączną liczbę dni, w których sprzęt będzie wyłączony z 

eksploatacji z powodu naprawy, podczas trwania okresu gwarancyjnego. Liczbę tę określa się jako 

liczbę dni, która upłynęła między datą pisemnego zgłoszenia uszkodzenia, a datą naprawy. 

9. W okresie Gwarancji Wykonawca zapewni również pełny serwis, w tym dostęp do części 

zamiennych oraz materiałów niezbędnych do eksploatacji. Usługa serwisowa będzie polegała na 

przeglądzie oraz ewentualnym zdiagnozowaniu awarii i lokalizacji usterki oraz próbie usprawnienia 

sprzętu bez naruszania jego integralności lub zabraniu go do naprawy. Serwisowanie i naprawa są 

możliwe w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 8.00-16.00. 

10. Wykonawca może zlecić wykonanie naprawy osobom trzecim, pod warunkiem uzyskania pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

11. Naprawa będzie wykonywana w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, może jednak 

obejmować naprawę sprzętu w serwisie, o ile Wykonawca uzna taką naprawę za konieczną. 

12. Zamawiający w okresie gwarancji zgłasza wszelkie wady instalacji do Wykonawcy. Czas naprawy 

liczony jest od momentu przesłania przez Zamawiającego zgłoszenia zwanego „Protokołem 
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reklamacji" drogą faksową lub mailem na numer faksu Wykonawcy…………., e-mail: ……………………… 

do momentu odbioru naprawionego sprzętu, potwierdzonego Protokołem naprawy/wymiany. 

13. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach 

Wykonawca: 

a) rozpatrzy „Protokół reklamacji" w ciągu 2 dni roboczych od dnia jej otrzymania, 

b) naprawi sprzęt w ciągu 15 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia, 

c) wymieni wadliwy sprzęt na nowy w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia, 

jeżeli nie dokona jego naprawy, 

d) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych 

napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji 

14. W okresie gwarancji wszelkie koszty serwisowe, w tym naprawy, koszty odbioru uszkodzonego 

sprzętu oraz ich transportu do siedziby Zamawiającego, ponosi Wykonawca. 

15. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie biegu okresu gwarancji wady ukrytej 

lub usterki technicznej jakiegoś elementu sprzętu, Wykonawca na własny koszt wymieni te 

elementy na nowe, wolne od wad. 

16. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, jeżeli 

Wykonawca wadę podstępnie zataił. 

17. Zamawiający niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji upoważniony jest do korzystania 

z uprawnień wynikających z rękojmi. 

18. Okres rękojmi za wady dostarczonego sprzętu zostaje zrównany z czasem trwania gwarancji. 

§7 

Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie 

trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

§8 

Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

obowiązków przez pracowników Wykonawcy. 

§9 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku działania siły wyższej. 

2. Za siłę wyższą uważa się powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, sztormy lub nadzwyczajne 

zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, ogłoszenia stanu klęski żywiołowej). 

3. Strony umowy obowiązane są informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących 

siłę wyższą w terminie trzech dni od dnia, w którym dowiedziały się o wystąpieniu siły wyższej bądź 

od dnia, w którym z zachowaniem należytej staranności winne stwierdzić jej wystąpienie. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strony przeprowadzą konsultacje w celu ustalenia dalszego 

postępowania. 

 

§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje, oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym, prawo do 

odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa poniżej:  
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a) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 

nie wykonuje umowy w ustalonym terminie; 

c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub rażąco nie 

wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie; 

d) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd 

odmówi ogłoszenia upadłości, z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie 

upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla 

realizacji umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku 

wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części; 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w przypadkach określonych w ust. 1, należy złożyć drugiej 

stronie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących przesłankę do 

odstąpienia. 

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

uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z powyższymi postanowieniami Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 

5. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, 

że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego 

kooperantów i podwykonawców. 

 

§11 

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w szczególności w 

następujących przypadkach: 

a) przedłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku gdy do opóźnienia doszło w wyniku 

działań, których nie można przypisać Wykonawcy i nie mógł on obiektywnie im przeciwdziałać. 

W takiej sytuacji Wykonawca powiadomi Zamawiającego o wystąpieniu takich zdarzeń. Po 

akceptacji Zamawiającego, Strony podpiszą stosowny aneks. 

b) w przypadku gdyby po podpisaniu umowy zaprzestano produkcji albo sprzedaży urządzeń 

oferowanych, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania innego urządzenia, które 

jednak nie może być gorsze od urządzenia oferowanego. 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji związanych z 

funkcjonowaniem Zamawiającego, w których posiadanie wszedł w trakcie wykonywania umowy lub 

w związku z wykonywaną umową oraz do niewykorzystywania ich do innych celów niż wykonywanie 

czynności wynikających z niniejszej umowy. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być przekazywane pośrednio lub bezpośrednio 

jakiejkolwiek osobie trzeciej. W ramach struktur organizacyjnych Stron, dostęp do tych informacji 
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posiadać będą jedynie pracownicy i przedstawiciele Stron, których dostęp do informacji jest 

uzasadniony ze względu na ich stanowisko służbowe lub udział w wykonaniu umowy. 

3. Zalecenia dotyczące zachowania poufności, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązywać będą 

bezterminowo, również po zrealizowaniu umowy. 

4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przypadków ujawniania informacji na podstawie 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości i ustaw 

regulujących obrót instrumentami finansowymi, jak również na żądanie uprawnionych organów 

publicznych. Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o ujawnieniu informacji, organie, 

któremu informacje zostały ujawnione oraz zakresie ujawnienia, ponadto Wykonawca zobowiązuje 

się do przekazania Zamawiającemu, na jego żądanie, kopii dokumentów związanych z ujawnieniem. 

§13 

1. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszystkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonaniem umowy muszą być, z 

zastrzeżeniem § 6 ust. 12 umowy, wyrażone na piśmie i doręczone drugiej stronie. Za doręczoną 

uważa się również przesyłkę dwukrotnie awizowaną w urzędzie pocztowym, w ostatnim dniu 

awizacji, na ostatnio wskazany przez Stronę adres w treści umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie aktualnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

4. Reprezentanci Wykonawcy podpisujący umowę oświadczają, że są umocowani do zawarcia umowy, 

a przedłożony dokument rejestrowy Wykonawcy jest aktualny i zgodny ze stanem firmy w 

momencie podpisywania umowy. 

5. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej 

firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla stron. 

7. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część umowy:  

zał. nr 1 Formularz Ofertowy, 

zał. nr 2 Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem oferowanego urządzenia,  

zał. nr 3 Wzór protokołu końcowego 

zał. nr 4 Kopie dokumentów wskazujących osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i 

zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wartości oferty 

 

 

WYKONAWCA                                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 do Wzoru umowy 

 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY 

Do umowy z dnia ……………………….. 2017r. 

sporządzony dnia ………………………………….. roku przy udziale przedstawicieli: 

 

WYKONAWCY:       ZAMAWIAJĄCEGO: 

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

Imię i nazwisko przedstawiciela:    Imię i nazwisko przedstawiciela: 

1. ………………………………………     1. ……………………………………………... 

2. ………………………………………     2. ……………………………………………… 

3. ………………………………………     3. ……………………………………………… 

 

Niniejszym protokółem stwierdza się, że Wykonawca dostarczył do siedziby Zamawiającego w 

Ożarowie Mazowieckim : 

………………………………………………………………………. 

 

Przekazany Przedmiot Umowy jest kompletny zgodnie z zapisami Umowy. 

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Niniejszym protokółem stwierdza się, że Wykonawca wywiązał się ze zobowiązań określonych w 

umowie. 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 


