
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 

54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 

E-mail: biuro@port.org.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 020671635 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  

Nr KRS: 0000300736 

 

str. 1 

 

 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  
 

PO.271.6.2020 

UMOWA RAMOWA nr ……../2020/UZ 
na dostawę materiałów zużywalnych 

 
zawarta we Wrocławiu dnia …………………..2020 r., pomiędzy: 
 
Siecią Badawczą Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju 
Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000300736; posiadającą numer identyfikacji 
podatkowej NIP 894-314-05-23 oraz numer statystyczny REGON 020671635, 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………….. 
zwaną w dalszej części niniejszej Umowy „Zamawiającym”, 
 
a  
………………………………………………………………………………………………….………
…, reprezentowaną/reprezentowanym przez: 
………………………………………. 
 zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
zwanymi w dalej łącznie „Stronami” lub pojedynczo „Stroną”, 
zwana dalej „Umową” lub „Umową ramową”. 
 

Preambuła 
 

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr PO.271.6.2020  

prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 w zw. z art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 (dalej jako „PZP”) (dalej jako 

„Postępowanie”).  

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy ramowej jest określenie warunków udzielania 
Wykonawcy przez Zamawiającego zamówień wykonawczych na dostawy 
materiałów zużywalnych niezbędnych do realizacji zadań badawczych w ramach 
projektów realizowanych przez Zamawiającego – dla części nr ______ 
przedmiotu zamówienia (Zadania nr ______),  zwanych dalej łącznie 
„Materiałami”. 

2. Zasady i warunki udzielania zamówień wykonawczych, o których mowa w ust. 1 
(zwanych dalej „Zamówieniami”) określone zostały w niniejszej Umowie oraz 
w SIWZ. Szczegółowy opis Materiałów został zawarty w Załączniku nr 1 do 
Umowy (Formularz wyceny) i w Załączniku nr 2 do Umowy (Formularz oferty).  
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3. Ilość Materiałów (wolumeny) określona w Formularzu wyceny ma charakter 
szacunkowy i odpowiada przewidywanym przez Zamawiającego maksymalnym 
wolumenom Zamówień, których Zamawiający zamierza udzielić w okresie 
obowiązywania Umowy. Strony dopuszczają, dla poszczególnych Materiałów, 
przekroczenie tych szacunkowych ilości (wolumenów), z zastrzeżeniem ust. 4 

4. Na podstawie zapisów niniejszej Umowy ramowej Zamawiający może udzielić 
Wykonawcy będącemu stroną niniejszej Umowy ramowej Zamówień dotyczących 
Zadań ____,  o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty _______ zł (słownie: 
___________ złotych __/100) netto, tj. ______ zł (słownie: __________ złotych 
__/100) brutto.1 Przekroczenie szacunkowej ilości poszczególnych Materiałów 
zgodnie z ust. 3, nie może spowodować przekroczenia wartości Umowy, o której 
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

5. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia ……….. r. do dnia ………… r., 
albo do wyczerpania środków, o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy, w zależności 
od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, z tym zastrzeżeniem, że 
Zamawiający ma prawo do składania Zamówień do końca okresu obowiązywania 
Umowy (nawet jeśli termin ich realizacji oraz termin zapłaty przypadnie po jej 
zakończeniu), a realizacja złożonych Zamówień nastąpi w terminie określonym w 
§ 3 ust. 5 Umowy.  

6. Zamawiający będzie udzielał Zamówień w miarę swoich potrzeb. Zamawiający 
nie ma obowiązku udzielania Zamówień, a Wykonawcy nie przysługuje 
roszczenie o ich udzielenie.  

 

§ 2 Procedura udzielenia zamówienia 

1. Na podstawie  art.  101a.  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 
– Prawo zamówień publicznych Zamawiający udzieli Zamówień na dostawy 
Materiałów objętych niniejszą Umową Wykonawcy, z którym zawarł Umowę 
ramową, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy ramowej,  bez  ponownego  
zwracania  się  o  składanie  ofert.   

2. Warunki  udzielenia Zamówienia: 
1) w razie stwierdzenia zapotrzebowania na dostawę Materiałów opisanych w 

Formularzu wyceny, Zamawiający sporządzi Zamówienie określając w nim 
w szczególności warunki wynikające z oferty Wykonawcy złożonej przed 
zawarciem Umowy ramowej dotyczące: przedmiotu zamówienia, opisu, 
dokładnych ilości Materiałów, terminu dostawy, cen jednostkowych. W 
sporządzonym Zamówieniu Zamawiający wskaże także łączną cenę 
Zamówienia; 

2) Zamawiający składa Wykonawcy Zamówienie, przesyłając je na adres 
Wykonawcy ………………………….  Zamówienie musi zostać podpisane przez 
osobę umocowaną do działania w imieniu Wykonawcy i odesłane na adres 
Zamawiającego ………………………………….. w terminie ……………………. dni 
kalendarzowych od jego otrzymania; 

                                           
1 W tym miejscu zostanie wpisana najwyższa spośród cen ofert wykonawców, z którymi Zamawiający zawarł umowy 
ramowe dotyczące Zadania objętego Umową. W przypadku, gdy Umowa jest zawarta dla większej liczby Zadań, wpisana 
zostanie suma takich najwyższych cen wszystkich Zadań, których dotyczy Umowa. 
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3) Zamawiający i Wykonawca podpisują Zamówienie w formie pisemnej lub 
za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Obustronne 
podpisanie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy 
wykonawczej i udzieleniem Zamówienia. 

  

§ 3 Warunki dotyczące realizacji dostaw 

1. Ceny jednostkowe za Materiały określone w Formularzu wyceny stanowiącym 
część oferty Wykonawcy złożonej w Postępowaniu, stanowiącym załącznik nr 1 
do Umowy i będącym jej integralną częścią, są w ramach realizacji Umowy 
cenami ryczałtowymi i nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania Umowy.  

2. Wykonawca, wykona Zamówienie na podstawie cen ryczałtowych określonych w 
Formularzy wyceny. 

3. Wszystkie koszty związane z realizacją Umowy i poszczególnych Zamówień, w 
szczególności koszty zakupu, przechowywania i dostawy Materiałów, transportu 
(krajowego i zagranicznego), koszty ubezpieczenia (w kraju i za granicą), koszty 
czynności związanych z przygotowaniem dostawy, opakowaniem 
i zabezpieczeniem, koszty związane z samą dostawą, a ponadto wszelkie inne 
koszty, w tym opłaty celne i graniczne, niewymienione w niniejszym ustępie, a 
konieczne do wykonania Umowy, obciążają Wykonawcę. Koszty te są ujęte w 
cenach jednostkowych, o których mowa w ust. 1-2 powyżej. 

4. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że poza uzyskaniem zapłaty ceny 
na podstawie udzielonych Wykonawcy Zamówień, Zamawiający nie jest 
zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot na rzecz Wykonawcy, 
w tym zwłaszcza kwot związanych z pokryciem poniesionych przez Wykonawcę w 
związku z realizacją Umowy lub Zamówień: wydatków, strat, kosztów, 
utraconych zysków, roszczeń, ciężarów, zabezpieczeń lub jakiegokolwiek rodzaju 
opłat publicznoprawnych, w tym zobowiązań celnych. 

5. Termin dostawy dla każdego Zamówienia w zakresie Zadania nr ____  wynosi 
____ dni roboczych i jest tożsamy z terminem określonym przez Wykonawcę w 
ofercie złożonej w Postępowaniu. 

6. Wszystkie postanowienia Umowy stanowią równocześnie element treści stosunku 
umownego powstającego każdorazowo wskutek udzielenia Zamówienia. 

 

§ 4 Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji Zamówień 

1. Wykonawca potwierdza i gwarantuje, że posiada doświadczenie i wiedzę 
niezbędną do realizacji Umowy i Zamówień. Wykonawca zobowiązuje się 
realizować Umowę i Zamówienia zgodnie z najlepszą wiedzą profesjonalną 
i najwyższą starannością wymaganą od profesjonalisty posiadającego 
doświadczenie w realizacji tego typu zobowiązań porównywalnych pod względem 
rozmiaru, zakresu i złożoności. 

2. Wykonawca jest zobowiązany realizować niniejszą Umowę oraz Zamówienia 
wyłącznie przy pomocy wykwalifikowanych pracowników i współpracowników, 
dysponujących odpowiednim wykształceniem, uprawnieniami (jeżeli będą 
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wymagane) oraz doświadczeniem niezbędnym ze względu na przedmiot Umowy i 
poszczególnych Zamówień. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi będzie 
posługiwać się przy realizacji Umowy, jak za swoje własne działania i zaniechania 
i to niezależnie od natury, rodzaju i podstawy stosunków prawnych wiążących go 
z tymi osobami.  

4. Wykonawca gwarantuje, że Materiały dostarczone na podstawie Zamówień będą 
nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz iż nie są przedmiotem praw 
osób trzecich, które uniemożliwiłyby realizację Umowy i Zamówień. 

5. Wykonawca na podstawie każdego Zamówienia udziela gwarancji na dostarczone 
Materiały zgodnie z gwarancją producenta, którą dostarczy wraz z Materiałami 
(jeżeli producent udziela gwarancji na dany Materiał). Jeśli dostarczane Materiały 
posiadają okres ważności, Wykonawca dostarczy Materiały o minimalnym okresie 
ważności wynoszącym nie mniej niż 80% okresu ważności zadeklarowanego 
przez producenta, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu 
Odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie Zamówienia. Udzielenie 
gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie Materiały dopuszczone do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
spełnienie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w szczególności w Formularzu wyceny.   

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiego opakowania Materiałów, 
jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia lub pogorszenia jakości 
Materiałów w trakcie transportu do miejsca dostawy, w szczególności 
zamieszczenia informacji o temperaturze, w jakiej Materiały powinny być 
transportowane i przechowywane. Ponadto Wykonawca zapewni opakowania 
zewnętrzne przyjazne środowisku tzn.: mające właściwości biodegradowalne, 
składające się z masy makulaturowej, bez barwników. – zdanie drugie dotyczy 

wykonawców, którzy zaoferowali takie opakowania w ramach kryterium nr 2. 
8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia takiego transportu Materiałów, by 

Materiały nie uległy uszkodzeniu ani pogorszeniu, w szczególności zapewnienia 
odpowiedniej temperatury w czasie transportu. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do podzielenia dostawy każdego Zamówienia na 
części wskazane w Zamówieniu, osobnego opakowania poszczególnych części 
i oznakowania wszystkich części zgodnie ze wzorem: nr Zamówienia/adres 
dostawy/nazwa laboratorium lub działu. Tak oznakowany towar wraz z 
odpowiednimi świadectwami, atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności, 
należy dostarczyć pod adres wskazany w Zamówieniu. W przypadku dostarczenia 
przez Wykonawcę nieprawidłowo (tj. niezgodnie z powyższymi wytycznymi) 
oznakowanych Materiałów, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania 
Protokołu Odbioru i zgłosić zastrzeżenia zgodnie z § 5 ust. 2 lit. b Umowy, a 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości na własny koszt - 
zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy. 

10. Strony ustalają, że miejscem docelowym dostawy Materiałów będzie siedziba 
Zamawiającego we Wrocławiu przy ulicy Stabłowickiej 147, przy czym 
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każdorazowo w Zamówieniu, wskazany zostanie numer budynku, do którego 
Wykonawca dostarczy przedmiot tego Zamówienia i jego lokalizacja. 

11. Dostawa Materiałów obejmuje także rozładunek ze środka transportu oraz 
dostarczenie Materiałów w opakowaniu do miejsca wskazanego przez osobę 
przyjmującą daną dostawę, o której mowa w Zamówieniu.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, wraz z 
Materiałami, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (jeśli dotyczy) 
zawartych w przedmiocie danego Zamówienia, w języku polskim w wersji 
papierowej (jeden egzemplarz) i w wersji elektronicznej na nośniku wskazanym 
przez Zamawiającego w formacie *pdf, a także innej dokumentacji dotyczącej 
Materiałów – jeśli dotyczy. 

13. Mając na uwadze specyfikę dostarczanych Materiałów, w tym także szczególne 
wymagania, w jakich Materiały muszą być przewożone i przechowywane, 
Wykonawca jest zobowiązany z najwyższą starannością współpracować ze 
wskazanym przedstawicielem Zamawiającego przy planowaniu terminów 
poszczególnych dostaw, ustalaniu harmonogramów dostaw oraz ich koordynacji. 

14. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu wyłącznie Materiały 
pochodzące bezpośrednio od ich producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych 
kanałów dystrybucyjnych producenta. 

15. Niezwłocznie po dokonaniu odbioru każdego Zamówienia przez Zamawiającego, 
nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego, Wykonawca jest 
zobowiązany: 
a) na swój koszt i we własnym zakresie usunąć opakowania zwrotne, a w 

przypadku opakowań zwrotnych, co do których obowiązują szczególne 
przepisy dotyczące ich usuwania lub utylizacji, Wykonawca jest zobowiązany 
do ich usunięcia lub utylizacji zgodnie z tymi przepisami, 

b) pozostawić pomieszczenia dostawy oraz drogi transportu w stanie nie 
gorszym niż zastany przed dostawą. 

16. W przypadku, gdyby Zamawiający nie przekazał Wykonawcy opakowań 
zwrotnych po zakończeniu dostawy i jej odbiorze, Wykonawca odbierze 
opakowania zwrotne na własny koszt, nie później niż w terminie 3 dni roboczych 
od dnia odbioru Zamówienia przez Zamawiającego.  

 

§ 5 Odbiór Zamówienia, reklamacje 

1. Potwierdzeniem wykonania Zamówienia w całości będzie każdorazowo 
sporządzony i podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru, zwany w 
Umowie „Protokołem Odbioru”. Potwierdzeniem dostawy Materiałów objętych 
Zamówieniem w części będzie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego 
Protokół Odbioru Częściowego. Wzór Protokołu Odbioru oraz Protokołu Odbioru 
Częściowego stanowi Załącznik nr 6 do Umowy.  

2. W terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od dnia dostarczenia Materiałów 
Zamawiający: 
a) sporządzi i podpisze Protokół Odbioru, a tym samym przyjmie dostarczone 

Materiały objęte Zamówieniem – pod warunkiem, że dostarczone Materiały 
spełniają wymagania określone w Umowie i Zamówieniu, albo 
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b) odmówi podpisania Protokołu Odbioru i zgłosi zastrzeżenia do całości lub 
części (jeśli dokonanie odbioru w części naruszałoby interes Zamawiającego) 
dostarczonych Materiałów objętych Zamówieniem – w przypadku, gdy 
Materiały nie spełniają wymagań określonych w Umowie lub w Załącznikach 
do Umowy (tzn. w szczególności, gdy dostarczone Materiały nie są zgodne 
pod względem ilościowym lub jakościowym ze złożonym Zamówieniem bądź 
ich okres ważności jest krótszy od okresu, o którym mowa w § 4 ust. 5 
Umowy), albo 

c) sporządzi i podpisze Protokół Odbioru Częściowego co do części 
dostarczonych Materiałów objętych Zamówieniem, co do których nie zgłosił 
zastrzeżeń (jeśli dokonanie odbioru w części nie naruszy interesu 
Zamawiającego), a co do pozostałej części odmówi podpisania Protokołu 
Odbioru i zgłosi zastrzeżenia, zgodnie z lit. b.  

3. Do czasu podpisania Protokołów Odbioru o których mowa w ust. 2 lit. a-c 
Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia Materiałów. Zarówno 
podpisany Protokół Odbioru, o którym mowa pod lit. a powyżej, jak i zgłoszenie 
zastrzeżeń, o których mowa pod lit. b powyżej jak i Protokół Odbioru 
Częściowego, o którym mowa pod lit. c powyżej, mogą być doręczone 
Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 
………………………………………………  

4. W razie, gdy dostarczone Materiały bądź sposób ich dostawy, będą niezgodne 
z warunkami określonymi w Umowie lub w Zamówieniu, Zamawiający może wg 
swojego wyboru: 
a) wezwać Wykonawcę do dostarczenia Materiałów zgodnych z warunkami 

określonymi w Umowie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
wezwania, 

b) ustalić z Wykonawcą inny sposób dostawy, 
c) odesłać Materiały Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.  

5. Wszelka odpowiedzialność z tytułu dostarczenia Materiałów w sposób niezgodny z 
warunkami Umowy lub Zamówienia obciąża Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności finansowej, za odmowę 
odbioru z przyczyn określonych w ust. 2 - 4. Zamawiający ma prawo odmówić 
podpisania Protokołu Odbioru zgodnie z ust. 2 Umowy oraz odmówić zapłaty za 
daną dostawę, nie pozostając w opóźnieniu w zapłacie, w przypadku gdy 
Wykonawca dostarczy Materiały niezgodnie z warunkami Umowy lub Zamówienia 
– w takim przypadku wynagrodzenie nie jest Wykonawcy należne i w 
konsekwencji termin jego zapłaty nie biegnie. 

6. Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru bez zastrzeżeń będzie 
stanowił potwierdzenie prawidłowej realizacji Zamówienia (Protokół Odbioru 
- bez uwag). Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru 
Częściowego stanowi potwierdzenie realizacji Zamówienia co do części 
Zamówienia nim objętej.  

7. Podpisanie Protokołu Odbioru lub Protokołu Odbioru Częściowego nie zwalnia 
Wykonawcy od zgłoszonych mu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 
względem Materiałów, których dany Protokół Odbioru lub Protokół Odbioru 
Częściowego dotyczy, w szczególności w związku z wykryciem, po podpisaniu 
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Protokołu Odbioru lub Protokołu Odbioru Częściowego, wad dostarczonych 
Materiałów, podczas ich eksploatacji 

8. W przypadku wykrycia wad dostarczonych Materiałów podczas ich eksploatacji, 
Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail 
wskazany w § 8 Umowy, zawiadamiając Wykonawcę niezwłocznie po ujawnieniu 
wady. Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni 
roboczych od jej otrzymania. Nierozpatrzenie reklamacji w tym terminie uznaje 
się za jej uznanie. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia, w miejsce Materiałów reklamowanych, Materiałów 
spełniających wymagania Zamawiającego określone w niniejszej Umowie i 
Zamówieniu - w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji 
drogą elektroniczną. Reklamowane Materiały nieodpowiadające wymogom 
jakościowym lub ilościowym Wykonawca zobowiązany jest odebrać od 
Zamawiającego na własny koszt. Nieuznanie reklamacji wymaga udzielenia 
pisemnej odpowiedzi z uzasadnieniem.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego Materiałów, co do 
których została zgłoszona reklamacja, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania 
reklamacji. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę wskazanego powyżej 
terminu Zamawiający może zastosować sankcje z § 7 ust. 3 lit. a Umowy.  

10. Wykonawca ma obowiązek monitorowania i pisemnego zawiadamiania 
Zamawiającego o wszelkich ryzykach związanych z realizacją Umowy, ze 
szczególnym uwzględnieniem ryzyka związanego z produkcją i dystrybucją oraz 
transportem zamawianych Materiałów, niezwłocznie, jednak nie później niż w 
terminie 5 dni roboczych po ich wystąpieniu. Do zawiadomienia, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty 
potwierdzające wystąpienie ryzyka. 

§ 6 Płatności 

1. Cena za wykonanie Zamówienia będzie płatna po zrealizowaniu Zamówienia, w 
terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na wskazany w fakturze numer 
rachunku bankowego Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Podstawą zapłaty ceny będzie sporządzony przez Zamawiającego Protokół 
Odbioru potwierdzający prawidłową realizację danego Zamówienia (Protokół 
Odbioru - bez uwag). W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, 
o których mowa w § 5 ust. 2 lit. b Umowy, termin płatności faktury ulegnie 
przesunięciu o czas oczekiwania na usunięcie przez Wykonawcę nieprawidłowości 
zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy, a Wykonawca nie będzie miał w stosunku do 
Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu przesunięcia terminu płatności 
z tej przyczyny. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie płatne 
na wskazany w fakturze VAT numer rachunku bankowego Wykonawcy, pod 
warunkiem, że rachunek bankowy będzie zarejestrowany w wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 
przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT) (dalej jako „Biała Lista 
VAT”). 
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4. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT nie znajduje się 
na Białej Liście VAT, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się 
z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury VAT zawierającej 
rachunek bankowy znajdujący się na Białej Liście VAT, chyba że Wykonawca 
wykaże, że nie powinien być wpisany na Białej Liście VAT (np. z uwagi na to, że 
nie jest czynnym podatnikiem VAT). 

5. W sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia 
na fakturze VAT wyrazów "mechanizm podzielonej płatności". 

6. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno być 
płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, a Wykonawca w 
fakturze VAT nie zawarł dopisku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca 
upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu 
prawidłowego wystawienia faktury VAT. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami 
prawa wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, Zamawiający może również dokonać zapłaty 
wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, niezależnie 
od umieszczenia przez Wykonawcę na fakturze VAT dopisku, o którym mowa 
w ust. 5. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość numeru rachunku 
bankowego wskazanego w fakturze VAT. 

8. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
9. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada 

numer identyfikacyjny NIP 894-314-05-23. 
10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT/VAT UE2. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

każdej zmianie statusu podatkowego, nie później niż w terminie jednego dnia 
roboczego od takiej zmiany.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich bezpośrednich i pośrednich 
szkód (w tym utraconych korzyści), jakie Zamawiający poniesie na skutek 
wprowadzenia go w błąd co do statusu podatkowego Wykonawcy. 

13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą 
wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej wysokości podatku VAT, w 
przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca na stronach Ministerstwa 
Finansów nie jest wskazany jako podatnik VAT czynny, pomimo tego, że 
Wykonawca oświadczył, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT – do czasu 
przekazania Zamawiającemu aktualnego (wydanego nie wcześniej niż 14 dni 
przed przekazaniem Zamawiającemu) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, że 
Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego przez 
Zamawiającego w części odpowiadającej wysokości podatku VAT, w przypadku, 
gdy Zamawiający stwierdzi, że na dzień wystawienia faktury VAT lub zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawca na stronach Ministerstwa Finansów nie był wskazany 
jako podatnik VAT czynny. 

                                           
2 Niewłaściwe skreślić. 
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15. Do składania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).  

 

§ 7 Wypowiedzenie Umowy i kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 
w przypadku: 
a) nieodesłania  przez Wykonawcę podpisanego Zamówienia w terminie o 

którym mowa w   § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy, 
b) naruszenia przez Wykonawcę innych postanowień Umowy lub Zamówienia i 

nienaprawienia tego uchybienia w terminie 5 (słownie: pięciu) dni roboczych 
od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do usunięcia tego uchybienia, 
wysłanego w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany w § 8 ust. 2 
lub w formie pisemnej).  

2. W przypadkach o których mowa w ust. 1 do wypowiedzenia Umowy dochodzi 
poprzez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie 
pisemnej lub elektronicznej. Wypowiedzenie Umowy w tym trybie pozostaje bez 
wpływu na realizację Zamówień złożonych przed dniem jej wypowiedzenia, chyba 
że Zamawiający w oświadczeniu o wypowiedzeniu Umowy postanowi inaczej. 

3. Niezależnie od prawa Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy na podstawie 
ust. 1, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych 
w następujących przypadkach: 
a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę, w odniesieniu do 

któregokolwiek Zamówienia, terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 5, 
lub któregokolwiek z terminów, o których mowa w  § 5 ust. 4,  8 i 9 Umowy, 
bądź innych terminów określonych w niniejszej Umowie albo z niej 
wynikających, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty 
kary umownej w wysokości 0,4% ceny netto za dane Zamówienie, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) w przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający będzie miał prawo 
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10 % 
maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy. 

4. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie 
pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania w kwocie 
przekraczającej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu realizacji poszczególnych Zamówień kar umownych 
należnych Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie postanowień Umowy, 
na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

6. Kary umowne, o którym mowa w ust. 3 podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kar 
umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 40 % maksymalnego 
wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4.  
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§ 8 Komunikacja 

1. Wszelkie oświadczenia i korespondencja kierowana do którejkolwiek ze Stron na 
podstawie Umowy lub związane z Umową, które nie mogą zostać przekazane 
drugiej Stronie w formie elektronicznej, powinny być doręczone osobiście, 
przesłane pocztą lub kurierem do Strony będącej adresatem na adres określony 
w Umowie, bądź na adres do korespondencji wskazany na piśmie w celu 
przesyłania korespondencji. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy będą:  
a) po stronie Wykonawcy: …………., tel.: …………………., e-mail: …………………………..   
b) po stronie Zamawiającego: ……………., tel.: …………………., e-mail: 

…………………….   
3. Osoby, o których mowa w ust. 2 lit. b, są upoważnione do składania Zamówień 

oraz do sporządzania i podpisywania Protokołów Odbioru w imieniu 
Zamawiającego. 

4. Osoby wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie mają prawa do dokonywania 
bez odrębnego umocowania, zmian zarówno Umowy, jak również nie mają prawa 
do wypowiedzenia i rozwiązania Umowy, ani też do zaciągania w imieniu Stron 
jakichkolwiek innych zobowiązań nieprzewidzianych niniejszą Umową.  

5. Każda Strona może zawiadomić drugą Stronę na piśmie o zmianie powyższych 
osób lub danych w trybie przewidzianym dla zawiadomień, co nie wymaga 
zawarcia aneksu do Umowy. 

 

§ 9 Informacje poufne 

1. Strony podejmą wszelkie starania celem zapewnienia, że członkowie ich zarządu, 
kadra kierownicza, pracownicy, podwykonawcy, wykonawcy i spółki zależne oraz 
dominujące utrzymają w tajemnicy wszelkie informacje oznaczone jako poufne, w 
tym wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe, finansowe i 
organizacyjne, dokumentacje, procesy, projekty, know-how oraz inne 
niepublikowane informacje przesyłane lub udostępniane im w sposób bezpośredni 
lub pośredni przez którąkolwiek ze Stron, dotyczące przedmiotu Umowy. 

2. Informacje takie nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez pisemnej zgody 
drugiej Strony, chyba że informacje takie zostały już opublikowane.  

 

§ 10 Zmiana Umowy 

1. Wszystkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, z tym zastrzeżeniem, że zakazuje się istotnych zmian postanowień 
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w razie wystąpienia 
określonych poniżej warunków: 
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a) zmiana terminów realizacji poszczególnych Zamówień: 
i) z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy w 
ramach konkretnego Zamówienia - maksymalnie o okres przestojów i 
opóźnień, 

ii) z powodu działania siły wyższej, o której mowa w § 11 Umowy, mającej 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy – maksymalnie 
o czas jej występowania, 

iii) na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy 
lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę, 

iv) w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku 
budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o 
uzyskanie środków unijnych, 

v) z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od 
Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością 
prowadzenia dostaw, 

b) zmiana miejsca dostawy, jednakże bez wzrostu wysokości wynagrodzenia 
umownego – w przypadku wystąpienia uwarunkowań organizacyjnych 
Zamawiającego skutkujących koniecznością lub celowością zmiany miejsca 
dostawy, 

c) zmiana sposobu realizacji Umowy wynikająca ze zmian w obowiązujących 
przepisach prawa, zmian umowy (umów) o dofinansowanie projektu 
(projektów) bądź wytycznych dotyczących realizacji projektu (projektów) 
realizowanych przez Zamawiającego, mających wpływ na sposób realizacji 
projektu (projektów) w zakresie wynikającym ze zmian przepisów i ww. 
dokumentów, 

d) zmiana przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodująca 
konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, która 
nastąpiła w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczególności zmiany stawki 
podatku VAT – w zakresie wpływu tej zmiany, 

e) zmiana parametrów Materiałów w przypadku zaniechania produkcji 
określonego rodzaju Materiałów, wprowadzenia Materiałów nowej generacji 
lub nowego modelu (tj. zamiennik/równoważnik). Dostarczony 
zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania 
określone w niniejszej Umowie, w Załącznikach do Umowy oraz w Zapytaniu 
ofertowym lub je przewyższać, z zastrzeżeniem, że zamiennik/równoważnik 
musi pochodzić od tego samego producenta, co pierwotnie zaoferowany w 
ofercie. Przesłanką niezbędną do takiej zmiany Umowy jest również brak 
wzrostu ceny danego Zamówienia i wartości Umowy w porównaniu z 
pierwotną wartością przedstawioną w ofercie. Ilości zamawianych w ten 
sposób Materiałów muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z Umowy, 

f) w przypadku zmiany numerów katalogowych Materiałów przez producenta 
przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen i wartości Umowy na 
wyższe. Dostarczony przedmiot Umowy musi spełniać co najmniej wszystkie 
wymagania określone w niniejszej Umowie oraz w SIWZ lub je przewyższać, 
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g) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy na skutek zmian zawartej (zawartych) przez Zamawiającego 
umowy (umów) o dofinansowanie projektu (projektów) lub wytycznych 
dotyczących realizacji projektu (projektów) realizowanych przez 
Zamawiającego, 

h) nieuzyskanie planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. 
 

§ 11 Siła wyższa 

1. Siła wyższa oznacza zdarzenie poza kontrolą Strony, występujące po zawarciu 
Umowy, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemożliwe do zapobieżenia, 
uniemożliwiające racjonalne wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań. 
Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, zamieszki, ataki 
terrorystyczne, rewolucje, pożary, epidemie, embarga przewozowe, ogłoszone 
strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, klęski żywiołowe.  

2. Jeżeli powstanie sytuacja siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej 
zobowiązana jest do bezzwłocznego powiadomienia w formie pisemnej oraz 
elektronicznej (na adresy e-mail wskazane w § 8 ust. 2) drugiej Strony o jej 
zaistnieniu i przyczynach. 

3. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony 
okres, jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających 
z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej, za pisemną 
zgodą Stron. Przy określaniu uzasadnionego okresu należy wziąć pod uwagę 
zdolność Wykonawcy niewykonującego świadczenia do ponownego rozpoczęcia 
realizacji Umowy oraz zainteresowanie Zamawiającego otrzymaniem świadczenia 
pomimo opóźnienia. W czasie oczekiwania na kontynuację wykonania 
świadczenia przez Wykonawcę, który je przerwał, Zamawiający może zawiesić 
wykonanie swoich zobowiązań. 

4. W szczególności Strony niniejszej Umowy zgodnie uznają, bez uszczerbku dla 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, że mimo ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z 
zakażeniami wirusem SARS-Cov-2 (COVID 19), Strony dołożą wszelkich starań 
w celu wykonania postanowień niniejszej Umowy, w tym w szczególności w 
zakresie terminowego wykonania przedmiotu Umowy.  

 

§ 12 Źródła finansowania  

Wydatki związane z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego będą 
ponoszone między innymi ze środków projektowych następujących źródeł 
finansowania: 

1. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 4 Oś priorytetowa: „Zwiększenie 
potencjału naukowo-badawczego”, działanie 4.1 „Badania naukowe i prace 
rozwojowe”: 
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a) poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” dla 
projektu POIR.04.01.01-00-0009/19/00 

b) poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” – dla projektu 
POIR.04.01.02-00-0103/17-00 

c) poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” – dla projektów POIR.04.01.04-00-
0087/16, POIR.04.01.04-00-0012/17, 

2. Projekt współfinansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Poddziałania 4.4 POIR 
2014-2020 - program TEAM-NET - dla projektu POIR.04.04.00-00-14D6/18-00 

3. Środki pozyskane w ramach programu TEAM TECH Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020. 4 Oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, 
działanie 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” – dla projektu TEAM 
TECH/2016-3/16 (aktualny nr umowy: POIR.04.04.00-00-3E14/16-00), 

4. Środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z decyzją 
DIR/WK/2017/2018/01-1 

5. Środki pozyskane w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  
LIDER IX w ramach umowy o dofinansowanie nr LIDER/47/0194/L-9/17/NCBR/2018, 

6. Środki pozyskane w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „na 
rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa” – dla projektu DOB-BIO8/08/01/2016, 

7. Środki Narodowego Centrum Nauki przyznanych dla projektów: 

UMO-2014/14/E/NZ6/00365, UMO-2015/19/D/ST5/00722, 

UMO-2015/19/N/NZ1/00578, UMO-2015/19/B/ST8/02761, 

UMO-2015/18/E/NZ3/00695,UMO-2015/19/D/NZ5/03518, 

UMO-2017/27/B/NZ6/02103,UMO-2018/29/B/ST3/02731, 

UMO-2018/29/B/ST5/00341,UMO-2018/31/D/ST5/01365, 

UMO-2018/31/B/ST8/02832, UMO-2019/33/B/NZ3/02528. 

8. A także przyszłych projektów, o które ubiega się Zamawiający, a które będą 
mogły brać udział w finansowaniu wydatków objętych Umową oraz w ramach 
kosztów własnych Zamawiającego 
 
 

§ 13 Postanowienia końcowe  

1. Osoby podpisujące Umowę oświadczają, iż są umocowane do podpisywania i 
składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują, i że umocowanie 
to nie wygasło w dniu zawarcia Umowy. 
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2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy, których Stronom nie uda 
się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według 
siedziby Zamawiającego.  

3. Przez użyte na potrzeby niniejszej Umowy pojęcie dni roboczych, rozumie się dni 
od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

4. Jakiekolwiek przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków określonych w 
niniejszej Umowie na osoby trzecie jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią 
zgodą Zamawiającego udzieloną pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

6. W przypadku, gdy zapis Umowy jest lub staje się nieskuteczny, nieważny lub 
niewykonalny, nie ma to wpływu na skuteczność, ważność lub wykonalność 
pozostałych zapisów Umowy. Strony Umowy będą wtedy współpracować w celu 
zastąpienia nieskutecznego, nieważnego lub niewykonalnego zapisu innym, 
odpowiednim dla osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Wypełnianie jakichkolwiek 
pominięć lub luk w Umowie będzie przeprowadzone w podobny sposób. 

 
7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

a) Załącznik nr 1: Formularz wyceny Wykonawcy, 
b) Załącznik nr 2: Formularz oferty Wykonawcy, 
c) Załącznik nr 3: Wzór Zamówienia, 
d) Załącznik nr 4: Wzór Protokołu Odbioru, 
e) Załącznik nr 5: Wzór zgłoszenia zastrzeżeń do odbioru 

8. Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, 1 
(słownie: jeden) dla Zamawiającego i 1 (słownie: jeden) dla Wykonawcy.  
 
Zamawiający:        Wykonawca: 
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Załącznik nr 3 do umowy z dnia __________ 2020 r. 
 

Wrocław, dnia ____________ r. 
ZAMÓWIENIE 

 
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. 
Stabłowickiej 147 składa Zamówienie  i udziela zamówienia Wykonawcy ………………………… z siedzibą 
…………………………., na podstawie i warunkach określonych w: 
 
Umowie Ramowej z dnia ________________ r., nr __________________, („Umowa Ramowa”), na dostawę 
Materiałów określonych poniżej,  po cenach jednostkowych określonych w Formularzu wyceny Wykonawcy i za cenę 
łączną netto __________ zł (słownie: ________________________), tj. ___________ zł brutto (słownie: 
______________________). 

 
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zamówieniu zastosowanie znajdują postanowienia Umowy Ramowej, 
które stanowią integralną część treści niniejszego zamówienia. 
Lp. Pakiet Kategoria Nazwa Opis 

Materiału 
Jednostka 
miary  
(wielkość 
opakowania) 

CAS Producent Nr 
katalogowy 
producenta 

Oferowany 
produkt 

Ilość Cena 
jedn. 
netto 

Cena 
netto 
(PLN) 

Stawka 
VAT 
(%) 

Cena 
brutto 
(PLN) 

1               
2               
3               
…               

suma    
 

…………………………………………….. …………………………………………….. 
podpis osoby umocowanej do działania w imieniu 

Zamawiającego 
podpis osoby umocowanej do działania w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do umowy nr …… z dnia […] 

- Wzór protokołu odbioru - 
 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU / PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO3 
 
 
Niniejszy protokół został sporządzony w dniu [...], przez Zamawiającego - 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. 
Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. 
 
1. W dniu […] Zamawiający dokonuje odbioru Materiałów dostarczonych w dniu 

[…] 
w ilości wskazanej w Zamówieniu nr _________ z dnia _____________ 
udzielonym na podstawie Umowy Ramowej z dnia _________________ nr 
_________________. 

 

Lp. Opis  
Cena 
jedn. 
netto 

Ilość  
(w sumie) 

Wartość 
całkowita 

netto 

  
Wartość 

całkowita 
brutto 

1          
2          
3          
4          

 
2. Zamawiający stwierdza, że w/w Materiały spełniają/nie spełniają3 wymagania 

określone w Umowie lub w Załącznikach do Umowy. 
 
3. Zamawiający dokonuje odbioru Zamówienia w całości/części4: 

…………………………………………………………………………………………………5 
 
Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  
 
 
Zamawiający:  
  

                                           
3 Niewłaściwe skreślić. 
4 Niewłaściwe skreślić. 
5 Wypełnić w przypadku, gdy Materiały nie spełniają wymagań. 
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Załącznik nr ….  do umowy nr ………/… z dnia […] 

- Wzór zgłoszenia zastrzeżeń do odbioru- 
 

ZGŁOSZENIA ZASTRZEŻEŃ DO ODBIORU 
 
 

 
Niniejsze zgłoszenie zastrzeżeń do odbioru zostało sporządzone w dniu [...], 
przez Zamawiającego - Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek 
Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. 
 

1. W dniu […] Zamawiający wskazuje poniżej wymienione zastrzeżenia dot. 
odbioru Materiałów dostarczonych w dniu […] w ilości wskazanej w 
Zamówieniu nr __________ z dnia ____________ udzielonym na podstawie 
Umowy Ramowej z dnia ____________ nr _____________. 

 

Lp. 
Opi
s  

Opis 
zastrzeżeń  

Cena 
jedn. 
netto 

Ilość  
(w 

sumie) 

Wartość 
całkowita 

netto 

  
Wartość 

całkowita brutto 

1            
2            
3            
4            

 
 
Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………  
 
 
Zamawiający:      

 


