Załącznik nr 4
Umowa na dostawę sprzętu fotograficznego
Do projektu
„Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej
Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym”

Zawarta w dniu ………………………..
pomiędzy:
Instytutem Badawczym Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039417, NIP: 525-00-09200, reprezentowanym przez:
………………………………………………… - Dyrektora IBL,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego sprzętu
fotograficznego, na który składać się będzie:
1. Aparat fotograficzny z obiektywem [1 szt.],
2. Pełnoklatkowy aparat Canon EOS – 1D X Mark II [1 szt.],
3. Obiektyw Canon TS – E 135 mm f/4 MACRO [1 szt.],
4. Obiektyw Canon 24 – Obiektyw 70 mm f/2,8 II EF USM [1 szt.],
5. Obiektyw Canon 70 – 200 mm f/2,8 II EF USM [1 szt.],
6. Obiektyw Canon 400 mm f/2,8 EF IS II USM [1 szt.],
7. Konwerter 2x Canon [1 szt.],
8. Lampy błyskowe Canon [2 szt.],
9. Transmiter bezprzewodowy do Lamp błyskowych ST – E3 – RT [1 szt.],
10. Torba Lowepro Whistler BP 450 AW [1 szt.],
11. Statyw aluminiowy z głowicą Manfrotto BHQ2 [1 szt.]
zgodnie z treścią i szczegółową specyfikacją techniczną ww. sprzętu zawartą w złożonej przez Wykonawcę
ofercie z dnia _________, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu profesjonalną dostawę, przy zachowaniu maksimum staranności
i fachowości we wszystkich czynnościach związanych dostarczeniem sprzętu do siedziby
Zamawiającego.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie instrukcje obsługi i konserwacji dla każdej właściwej
jednostki dostarczonych sprzętów.
§2
Wartość umowy
1. Wartość Umowy wynosi ____________ brutto (słownie: ____________________ zł) w tym wartość
podatku
od
towarów
i
usług
VAT
wynosi
_____________
zł
(słownie:
________________________________zł) z uwzględnieniem wartości sprzętu, o którym mowa w § 2 ust.
2 niniejszej Umowy wynoszącej ____________ brutto (słownie: __________).
2. Do faktury VAT Wykonawca dołączy wykaz sprzętu wraz z wartościami poszczególnych części
zamówienia stosownie do treści załącznika nr 1.
§3
Termin wykonania umowy
1. Strony zgodnie ustalają następujący termin wykonania Umowy:
a) Wykonawca dostarczy sprzęt oraz wszystkie akcesoria stanowiące Przedmiot umowy, o którym
mowa w § 1 pkt 1, na własny koszt do siedziby Zamawiającego w terminie do ________ dni od daty
zawarcia niniejszej Umowy.
b) Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony przez Strony Protokołem Odbioru,
podpisanym przez obie Strony (Załącznik nr 3 do Umowy). Protokół musi zawierać co najmniej opis
przedmiotu dostawy, miejsce i datę sporządzenia oraz podpisy osób upoważnionych ze strony
Wykonawcy oraz Zamawiającego.
c) Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu, jeżeli okaże się, że sprzęt stanowiący
Przedmiot Umowy ma wady lub w jakikolwiek sposób nie jest zgodny z Umową. Odmowa
podpisania protokołu z ww. przyczyn będzie równoznaczna z niewykonaniem przez Wykonawcę
Umowy w terminie z przyczyn od niego zależnych i uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar
umownych jak również odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia dokonania dostawy sprzętu stanowiącego Przedmiot umowy w sposób
niezgodny z § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca w terminie 21 dni zrealizuje kompleksową
dostawę sprzętu stanowiącego Przedmiot niniejszej umowy, zgodną z postanowieniami niniejszej
Umowy. W przeciwnym wypadku Zamawiający może od umowy odstąpić z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
§4
Warunki dostawy i sposób realizacji umowy
1. Wykonawca dostarczy całość asortymentu tj., sprzęt fotograficzny oraz wszystkie akcesoria stanowiące
Przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego.
2. Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego będzie podpisany Protokół odbioru
bezpośrednio po dokonaniu dostawy.

4. Za dzień wydania towarów Zamawiającego uważa się dzień, w którym sprzęt został dostarczony przez
Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.
5. Koszty przewozowe związane z dostarczeniem sprzętu obciążają Wykonawcę.
§5
Odbiór sprzętu
1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie procedury odbioru sprzętu w miejscu dostawy
w siedzibie Zamawiającego. Procedura odbioru zostanie przeprowadzona w dniu dostawy sprzętu
i będzie polegała na upewnieniu się, że sprzęt został dostarczony w określonej w SIWZ liczbie sztuk
i bez widocznych uszkodzeń zewnętrznych. Z procedury odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. 1, Zamawiający może odmówić dokonania
odbioru całości lub uszkodzonej części sprzętów. W takiej sytuacji nie sporządza się protokołu odbioru,
a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze
wskazaniem zastrzeżeń co do dostarczonego sprzętu. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy
dodatkowy termin na dostawę sprzętów wolnych od wad, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego
tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia będzie uważane
za dokonanie odbioru bez zastrzeżeń.
3. Dokonanie odbioru nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
§6
Warunki płatności
1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana przelewem w terminie 14 dni liczonym od
daty dokonania odbioru ostatecznego na rachunek Wykonawcy podany na fakturze
2. Podstawą do przyjęcia faktur VAT jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołu odbioru.
3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie
przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto.
4. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie wysłana na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.
§7
Rękojmia za wady fizyczne i prawne
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne sprzętu
w rozumieniu art. 556 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.
93 z późn. zm.).
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność któregokolwiek
z dostarczonych sprzętów z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego również za ewentualne roszczenia osób
trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw
autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe
i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wykonawca podejmie na swój własny koszt działania prawne związane z ewentualnymi roszczeniami
osób trzecich o zaprzestanie naruszania praw autorskich lub praw własności przemysłowej dotyczących

sprzętów, będącymi wynikiem wprowadzenia sprzętów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. W przypadku stwierdzenia przez sąd naruszenia przez Zamawiającego praw osób trzecich będącego
wynikiem nieuprawnionego wprowadzenia sprzętów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez Wykonawcę, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich
związanych z tym roszczeń, a w szczególności zrefunduje Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez
niego z tego tytułu odszkodowania, kary umowne, grzywny, poniesione koszty zakupu i inne podobne
płatności, w tym poniesione opłaty i koszty sądowe.
6. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty
gwarancyjne przedmiotu umowy.
§8
Kary umowne
1. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej:
1) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości Umowy określonej w § 2
ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie,
w którym miała być dokonana dostawa,
2) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 1% Wartości Umowy brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy,
2. Zamawiający może naliczyć kary umowne:
1) za zwłokę w usunięciu awarii lub uszkodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do
terminu ustalonego pisemnie z Zamawiającym wysokości 1% Wartości brutto Umowy, o której
mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
3. Każdej ze stron przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4.dWykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych, z tytułu zwłoki w zapłacie za fakturę.
§9
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo sąd cywilny dla
siedziby Zamawiającego.
4. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiający.
5. Lista załączników:
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
- Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 2
- Wzór Protokołu odbioru – Załącznik nr 3
§ 10
Ochrona danych osobowych

1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji
obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych
należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, którym jest Instytut Badawczy
Leśnictwa, kierując korespondencje na adres e-mail: D.Nowak@iblews.waw.pl. Przetwarzanie danych
osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji dostaw i usług świadczonych, obsługi reklamacji oraz
dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami.
3. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przetwarzane do momentu przedawnienia
roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z
przepisów prawa, a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i
finansowych dotyczących umów i prowadzenia działalności gospodarczej.

ZAMAWIAJĄCY

……………………………………….

WYKONAWCA

……………………………………….

