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Kraków, 6 lutego 2019 r. 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/02/2019 
 

 

Dotyczy :  

Zapytania ofertowego nr 01/02/2019 wraz z załącznikami na opracowanie, budowę i instalację  

3 zautomatyzowanych, samoobsługowych urządzeń nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do 

czasowego przechowywania i uwierzytelnionego wydawania depozytu w ramach realizacji projektu 

„e-Pionier”, którego celem jest wspieranie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania 

zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 3.3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś 

priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Projekt realizowany w ramach konkursu 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „ e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz 

rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. 

 

Tytuł Projektu: „Utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji 

programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub 

gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych” 

 

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 11 310 741,00 zł 

Dofinansowanie Projektu: 9 048 592,80 zł 

Nr umowy: WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00  

 

UMOWA  NR ........................ 

 

zawarta w dniu  ............  2019 r. w Krakowie, pomiędzy:  
Smart – Lab Sp. z o.o. 

ul. Zamknięta 10, 30 – 554 Kraków 

Wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000675698 

NIP: 9442254920 

REGON: 367148511 

reprezentowaną przez  

Jacka Mireckiego – Prezesa Zarządu  

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

zwanym dalej Wykonawcą, który wyłoniony został na podstawie złożonej oferty w zapytaniu 

ofertowym nr 01/02/2019 
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§1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie, budowa i instalacja 3 zautomatyzowanych, 

samoobsługowych urządzeń nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do czasowego 

przechowywania i uwierzytelnionego wydawania depozytu na potrzeby realizacji projektu „e –

Pionier” - utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji 

programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub 

gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych nr umowy WG-

POPC. 03.03.00-00-0003/16-00, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa 2014 - 2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3), 

zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/02/2019. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wydania dokumentów gwarancyjnych do dostarczanych 

urządzeń w momencie dostawy. 

3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt wchodzący w skład przedmiotu Umowy będzie fabrycznie 

nowy, bez wad i uszkodzeń. 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z transportem przedmiotu umowy do siedziby 

Zamawiającego :  Smart – Lab Sp. z o.o., ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków 

§2 

Warunki płatności 

 

1. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi  ........................ brutto (słownie: 

..............................................), co stanowi kwotę ……………………………netto powiększoną 

o należny podatek od towarów i usług ( VAT ). 

2. Cena określona w ust. 1 jest ceną ostateczną, zawierającą wszelkie koszty związane z realizacją 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca wystawia fakturę VAT za wykonaną usługę bez zastrzeżeń w terminie 5 dni od 

dnia wykonania zamówienia.  

4. Należność za wykonanie zamówienia będzie realizowana przelewem w ciągu 30 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, po potwierdzeniu 

prawidłowego wykonania zamówienia, na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze 

VAT.   

5. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§3 

Warunki realizacji 

1. Potwierdzeniem należytego wykonania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany 

bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół 
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odbioru sporządzony będzie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron.  
2. W przypadku, gdy sprzęt, nie przejdzie pozytywnie odbioru jakościowego lub zostanie 

stwierdzona niezgodność dostarczonego towaru z umową lub ofertą, Wykonawca zobowiązuje 

się do jego zastąpienia nowym sprzętem takiego samego modelu, o tych samych parametrach. 

Sprzęt, który nie przejdzie pozytywnego odbioru jakościowego, po usunięciu nieprawidłowości, 

może zostać ponownie przedstawiony przez Wykonawcę do odbioru w terminie nie dłuższym 

niż 10 dni roboczych od wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego. Ponowny odbiór 

jakościowy będzie polegał na stwierdzeniu zgodności sprzętu z wymogami przewidzianymi  

w Umowie i powtórzeniu procedury odbioru jakościowego. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą sprzętu. 
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt nie jest obciążony wadami prawnymi i przejmuje 

na siebie wszelką odpowiedzialność z tego tytułu. 

§4 

Ogólne warunki gwarancji 

 

1. Sprzęt stanowiący przedmiot Umowy objęty jest gwarancją producenta przez min. 3 lata 

2. Wykonawca zapewni pełne wsparcie przez okres 1 roku w zakresie sprzętu na etapie jego 

oprogramowywania. 

3. Bieg gwarancji producenckiej w stosunku do każdego urządzenia objętego przedmiotem 

Umowy rozpoczyna się z dniem odbioru sprzętu przez Zamawiającego, wskazanym  

w protokole ilościowo – jakościowym podpisanym bez zastrzeżeń. 

 

§5 

Kary umowne 

 

1. Strony ustalają kary umowne, za nienależyte wykonanie umowy. Zamawiający uprawniony 

będzie do naliczania następujących kar umownych:   

a) W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy w terminie ustalonym w §3 ust. 1 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości 

umowy określonej w §2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% 

wartości niniejszej umowy brutto.  

b) W przypadku opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto uszkodzonego 

sprzętu, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.   

c) W wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 20% ceny brutto, o której mowa w §2 ust. 1.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należności Wykonawcy za 

realizację niniejszej umowy. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – na zasadach ogólnych prawa 

cywilnego.  

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie wyłącza jego prawa do naliczania  

i dochodzenia zapłaty od Wykonawcy zastrzeżonych w niniejszej umowie kar.    

5. Jeżeli wysokość kar Umownych nie pokrywa w całości wyrządzonej szkody, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary 

Umownej. 

6. Zamawiający w przypadku naliczenia kar umownych wystawi notę obciążającą względem 

Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości wskazanej w ww. nocie 

obciążającej w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych od doręczenia noty 

obciążającej 

8. W razie nieterminowej zapłaty noty obciążającej Wykonawca zobowiązany jest do 

uiszczenia względem Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie. 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy podlegać będą 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie:  

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

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

Umowy. 

b) stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności dostarczonego przedmiotu Umowy  

z Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami lub ofertą Wykonawcy. 

c) w przypadku stwierdzenia obciążenia dostarczonego sprzętu wadami prawnymi. 

3. W sytuacji, gdy opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekroczy 3 dni, Zmawiający 

ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty kary umownej wysokości 20% wartości umowy określonej  w §2 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

4. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że sprzęt komputerowy (jak również komponenty i 

dostarczone oprogramowanie) będący przedmiotem dostawy nie jest objęty prawami osób 

trzecich oraz jest wolny od jakichkolwiek odciążeń. 

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 

w tym Kodeksu Cywilnego. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności ani przenieść na inne osoby praw lub 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
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8. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla stron. 

§7 

Wykaz załączników 

 

1. Integralną częścią Umowy jest zapytanie ofertowe nr 01/02/2019 wraz z załącznikami. 

2. Protokół odbioru. 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 
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PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

DO UMOWY NR …………………… 

 
Dotyczy:  opracowania, budowy i instalacji 3 zautomatyzowanych, samoobsługowych  urządzeń 

nadawczo-odbiorczych przeznaczonych do czasowego przechowywania i uwierzytelnionego 

wydawania depozytu  zgodnie z zapytaniem 01/02/2019  na potrzeby realizacji projektu „e-Pionier”, 

którego celem jest wspieranie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych 

problemów społecznych lub gospodarczych. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 3.3. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś 

priorytetowa - Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Projekt realizowany w ramach konkursu 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „ e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz 

rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”. 

 

Tytuł Projektu: „Utworzenie centrum akceleracyjnego mającego na celu podnoszenie kompetencji 

programistów przy równoczesnym dążeniu do rozwiązywania problemów społecznych lub 

gospodarczych przy wykorzystaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych” 

 

 

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 11 310 741,00 zł 

Dofinansowanie Projektu: 9 048 592,80 zł 

Nr umowy: WG-POPC. 03.03.00-00-0003/16-00  

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

Smart – Lab Sp. z o.o. 

ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków 

Wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000675698 

NIP: 9442254920 

REGON: 367148511 

reprezentowaną przez  

Jacka Mireckiego – Prezesa Zarządu  

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

 

WYKONAWCA 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………….... 
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W dniu …………………………………….dokonano odbioru następującego sprzętu : 

 

Lp. Nazwa Numery seryjne Stan techniczny Kompletność Termin 

odbioru 

      

      

      

 

Przedmiot umowy został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami (niepotrzebne skreślić) 

Przedmiot umowy został wykonany w terminie / po terminie  (niepotrzebne skreślić) 

Termin wykonania umowy został przekroczony o …………..dni 

 

UWAGI 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

………………….………..      ………………………….. 

Wykonawca        Zamawiający 

         

 


