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Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  
 

PO.271.35.2020 

UMOWA nr ……../2020/UZ 

 

zawarta we Wrocławiu dnia …………………..2020 r., pomiędzy: 
 
Siecią Badawczą Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju 

Technologii z siedzibą we Wrocławiu (54-066 Wrocław), ul. Stabłowicka 147, 
państwową osobą prawną działającą w formie instytutu wchodzącego w skład Sieci 
Badawczej Łukasiewicz, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie 
wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000850580, posiadającą numer 
identyfikacji podatkowej NIP 8943140523, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………….. 
zwaną w dalszej części niniejszej Umowy „Zamawiającym”, 
 
a  
………………………………………………………………………………………………….………

…, reprezentowaną/reprezentowanym przez: 
………………………………………. 
 zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub pojedynczo „Stroną”, 
zwana dalej „Umową” lub „Umową ramową”. 
 

Preambuła 

 

Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr PO.271.35.2020  

prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 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”).  

Umowa dotyczy realizacji Postępowania w zakresie: części ….. – pn ………………….). 

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa środków ochrony indywidualnej 
niezbędnych do realizacji zadań badawczych w ramach projektów realizowanych 
przez Zamawiającego, zwanych dalej łącznie „Materiałami” - na zasadach i w 
zakresie określonym w niniejszej Umowie, w Załącznikach do Umowy oraz 
w  SIWZ. Szczegółowy opis Materiałów został zawarty w Załączniku nr 1 do 
Umowy (Formularz wyceny).  

2. Wykonawca oświadcza, że Materiały dostarczone do Zamawiającego będą 
pochodziły bezpośrednio od ich producenta lub z oficjalnych i autoryzowanych 
kanałów dystrybucyjnych producenta. 

3. Wszystkie koszty związane z realizacją Umowy, w szczególności koszty zakupu, 
przechowywania i dostawy Materiałów, transportu (krajowego i zagranicznego), 
koszty ubezpieczenia (w kraju i za granicą), koszty czynności związanych z 
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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. 

 
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i wiedzę niezbędną do realizacji 
niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się realizować niniejszą Umowę 
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 wyłącznie przy pomocy 
wykwalifikowanych pracowników i współpracowników, dysponujących 
odpowiednim wykształceniem, uprawnieniami (jeżeli będą wymagane) oraz 
doświadczeniem niezbędnym ze względu na przedmiot Umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, 
niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy 
cywilnoprawnej stanowiącej podstawę współpracy, którymi będzie posługiwać się 
przy realizacji niniejszej Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania.  

4. Wykonawca zapewnia, że Materiały są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, 
oraz iż nie są przedmiotem praw osób trzecich, które uniemożliwiłyby realizację 
niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie karty gwarancyjne producenta na 
dostarczone Materiały, które zobowiązany jest dostarczyć wraz z Materiałami. Jeśli 
dostarczane Materiały posiadają okres ważności, Zamawiający wymaga dostawy 
Materiałów 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   
dostawy. 

6. Wykonawca oświadcza, że Materiały są dopuszczone do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz iż są zgodne z zaleceniami, normami i 
obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi, jak również spełniają 
wszystkie obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa wynikające z 
obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej, 
w szczególności posiadają wymagane tym prawem aktualne świadectwa, atesty, 
certyfikaty i deklaracje zgodności. Wykonawca razem z dostarczeniem Materiałów 
dołączy do nich odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty i deklaracje 
zgodności.  

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. 



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.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 

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

Nr KRS: 0000850580 

 

str. 3 

 

8. Dostarczane Materiały powinny być nowe, oryginalnie zapakowane przez 
Producenta.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów wraz z odpowiednimi 
świadectwami, atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności – jeżeli dotyczy. 
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 § 3 ust. 3 
lit. b) Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości 
zgodnie z § 3 ust. 5 Umowy. 

10. Strony ustalają, że miejscem docelowym dostawy Materiałów będzie siedziba 
Zamawiającego we Wrocławiu przy ulicy Stabłowickiej 147 bud. nr 2. 

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

§ 3 

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie 10 (słownie: dziesięć) dni 
roboczych, liczonych od daty zawarcia niniejszej umowy. 

2. Potwierdzeniem dostawy Materiałów objętych umową będzie sporządzony i 
podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru, zwany w niniejszej Umowie 
„Protokołem Odbioru”. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik nr 2 do 
Umowy. Do sporządzenia i podpisania Protokołu Odbioru przewidzianego 
postanowieniami niniejszej Umowy upoważnione są osoby, o których mowa w § 6 
ust. 2 lit. b) oraz osoby upoważnione według § 6 ust. 3 Umowy.  

3. 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 Umową – pod warunkiem, że dostarczone Materiały spełniają 
wymagania określone w Umowie i/lub w Załącznikach do Umowy, albo 

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

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

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 przypadku, gdy dostarczone Materiały i/lub sposób ich dostawy będą niezgodne 
z warunkami określonymi w niniejszej Umowie (w tym w Załącznikach do 
Umowy), Zamawiający może wg swojego wyboru: 
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a) wezwać Wykonawcę do dostarczenia Materiałów zgodnych z warunkami 
określonymi w Umowie (w tym w Załącznikach do Umowy) w terminie 7 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 i/lub wykonania 
dostawy w sposób niezgodny z warunkami Umowy (w tym z Załącznikami do 
Umowy) obciąża Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, 
w tym odpowiedzialności finansowej, za odmowę odbioru z przyczyn określonych 
w ust. 3 i 4. Zamawiający ma prawo odmówić podpisania Protokołu Odbioru 
zgodnie z § 3 ust. 3 Umowy oraz odmówić zapłaty za dostawę, nie pozostając w 
opóźnieniu w zapłacie, w przypadku gdy Wykonawca dokonał dostawy Materiałów 
niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy (w tym z Załącznikami do Umowy) – 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  Umowy (Protokół Odbioru - bez uwag). Do 
czasu podpisania Protokołu Odbioru Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź 
uszkodzenia Materiałów. 

7. Podpisanie Protokołu Odbioru nie zwalnia Wykonawcy od zgłoszonych mu przez 
Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości względem 
Materiałów, których Protokół Odbioru dotyczy.  

8. Wszystkie dostarczone Materiały objęte będą rękojmią wynoszącą 2 lata od dnia 
wykonania dostawy. 

9. W przypadku wykrycia, po podpisaniu Protokołu Odbioru, wad dostarczonych 
Materiałów lub jakiejkolwiek ich niezgodności z niniejszą Umową, Zamawiający ma 
prawo złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, zawiadamiając Wykonawcę 
niezwłocznie o ujawnieniu się wady. Wykonawca jest zobowiązany rozpatrzyć 
reklamację w terminie 5 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 oraz Załącznikach do Umowy - w terminie 7 dni roboczych od 
dnia otrzymania reklamacji. Reklamowane Materiały nieodpowiadające wymogom 
jakościowym lub ilościowym Wykonawca zobowiązany jest odebrać od 
Zamawiającego na własny koszt. Nieuznanie reklamacji wymaga udzielenia 
pisemnej odpowiedzi z uzasadnieniem.  

10. 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 § 5 ust. 2 lit. a) Umowy.  

11. 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 3 dni roboczych po ich wystąpieniu. Do zawiadomienia, o którym mowa w 
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zdaniu poprzednim, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty 
potwierdzające wystąpienie ryzyka. 
 

§ 4 

1. Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie  
niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty wynikającej z Formularza ofertowego 
Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 4 do Umowy: [……..…] PLN 
(słownie: [……..…]) brutto / [……..…] PLN (słownie: [……..…]) netto (w tym VAT: 
…..%). Kwota określona w zdaniu poprzedzającym obejmuje maksymalną wartość 
Umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, będzie płatne po 
prawidłowym zrealizowaniu dostawy, 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. 3 niniejszego paragrafu. 

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie sporządzony przez Zamawiającego 
Protokół Odbioru potwierdzający prawidłową realizację Umowy (Protokół Odbioru - 
bez uwag). W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których 
mowa w § 3 ust. 3 lit. b) lub c) Umowy, termin płatności faktury ulegnie 
przesunięciu o czas oczekiwania na usunięcie przez Wykonawcę nieprawidłowości 
zgodnie z § 3 ust. 5 Umowy, a Wykonawca nie będzie miał w stosunku do 
Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu przesunięcia terminu płatności 
z tej przyczyny. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie 
wydatki i koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy. W razie wątpliwości 
Strony ustalają, że poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1  niniejszego 
paragrafu, 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 przedmiotu 
Umowy: wydatków, strat, kosztów, utraconych zysków, roszczeń, ciężarów, 
zabezpieczeń lub jakiegokolwiek rodzaju opłat publicznoprawnych, w tym 
zobowiązań celnych. 

5. 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”). 

6. 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). 

7. W sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze 
VAT wyrazów "mechanizm podzielonej płatności". 
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8. 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. 7, 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. 7. 

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

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

numer identyfikacyjny NIP 894-314-05-23. 
12. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku 

VAT/VAT UE1. 
13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

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

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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). 

18. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w 
rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U.2020, poz.935). 

19. Wykonawca oświadcza, że posiada status mikroprzedsiębiorcy/ małego 
przedsiębiorcy/ średniego przedsiębiorcy/ dużego przedsiębiorcy  w rozumieniu 

                                           
1 Niewłaściwe skreślić. 
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ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (tj. Dz.U.2020, poz.935)2. 

   
§ 5 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy (w tym 
Załączników do Umowy) i nienaprawienia tego uchybienia w terminie 5 (słownie: 
pięciu) dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do usunięcia 
uchybienia wysłanego w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany w § 6 
ust. 2), Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od  Umowy w części 
niewykonanej ze skutkiem natychmiastowym. Zamawiający może odstąpić od 
Umowy na podstawie zdania poprzedniego w terminie 30 dni liczonych od 
pierwszego dnia po upływie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę wezwania do usunięcia uchybienia. Do odstąpienia od Umowy na tej 
podstawie dochodzi przez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia w formie 
pisemnej. W takim przypadku, w mocy pozostają wszystkie postanowienia 
niniejszej Umowy odnoszące się do wykonanej części Umowy, od której nie 
odstąpiono.  

2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych 
w następujących przypadkach: 
a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w 

§ 3 ust. 1, 9, 10 lub 11 Umowy, a także innych terminów określonych w 
niniejszej Umowie albo z niej wynikających, Zamawiający będzie miał prawo 
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,4 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,  za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 

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

3. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie 
pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania w kwocie 
przekraczającej wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania z wynagrodzenia naliczonego w 
oparciu o § 4 Umowy kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy 
na podstawie postanowień Umowy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

5. Kary umowne, o którym mowa w ust. 2 podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kar 
umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 40 % maksymalnego 
wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1.  
 

§ 6 

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, 
przesyłane pocztą lub kurierem do Strony będącej adresatem na adres 

                                           
2 Niewłaściwe skreślić. 
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wyszczególniony 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 ponadto uprawnione do sporządzania i 
podpisywania Protokołów Odbioru oraz wezwań do odbioru opakowań 
przewidzianych niniejszą Umową, a także mają prawo do upoważniania innych 
osób do wykonywania tych czynności w imieniu Zamawiającego. 

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

5. Każda Strona może zawiadomić drugą Stronę na piśmie o zmianie powyższych osób 
lub danych w trybie przewidzianym dla zawiadomień. 

 

§ 7 

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.  

3. W przypadku wygaśnięcia Umowy, wszelka dokumentacja oznaczona jako poufna, 
a która w tym czasie nie stała się publicznie dostępna, zostanie zwrócona 
właścicielowi natychmiast przez Stronę z niej korzystającą, jej podwykonawców, 
wykonawców, dostawców lub spółki zależne oraz dominujące, z wyjątkiem 
dokumentów złożonych przez Wykonawcę w toku postępowania przetargowego, o 
którym mowa na wstępie niniejszej Umowy. Obowiązek opisany w zdaniu 
poprzedzającym nie dotyczy również dokumentacji, która ze względu na swoją 
treść lub zakres jest niezbędna dla Strony do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami wynikającymi lub związanymi z niniejszą Umową. 

 

§ 8 

1. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia postanowień Umowy, jak również jednostronne 
oświadczenia woli jej dotyczące, które mają na celu rozwiązanie Umowy 
(oświadczenie o odstąpieniu/wypowiedzeniu), 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. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści 
oferty Wykonawcy, w razie wystąpienia określonych poniżej warunków: 
a) zmiana terminu wykonania (Umowy) i/lub terminów pośrednich (dostaw): 
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i) z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - 
maksymalnie o okres przestojów i opóźnień, 

ii) z powodu działania siły wyższej, o której mowa w § 9 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, 

vi) na skutek uzgodnień pomiędzy Stronami dotyczących skrócenia terminu – 
o uzgodniony okres, 

vii) w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektów i/lub zadań 
badawczych realizowanych przez Zamawiającego, 

b) zmiana miejsca dostawy, jednakże bez wzrostu wysokości wynagrodzenia 
umownego, 

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, 

e) zmiana parametrów Materiałów w przypadku zaniechania produkcji 
określonego rodzaju Materiałów i/lub wprowadzenia Materiałów nowej 
generacji i/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 Formularzu 
wyceny 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 
Materiałów 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, w Załącznikach do Umowy 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. 
 

§ 9 

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 § 6 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. 

§ 10  

Wydatki związane z niniejszym postępowaniem będą ponoszone między innymi ze 
środków własnych oraz 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”, poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” – dla projektu  
POIR.04.01.04-00-0012/17, 

2. Środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z decyzją 
DIR/WK/2017/2018/01-1, 
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3. 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, 

4. Środki Narodowego Centrum Nauki przyznanych dla projektów: 

UMO-2014/14/E/NZ6/00365,  

UMO-2015/19/D/NZ5/03518, 

UMO-2018/31/D/ST5/01365, 

UMO-2018/31/B/ST8/02832,   

UMO-2018/29/B/NZ3/02675, 

UMO-2019/35/B/NZ6/03748 

5. 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. 

 

§ 11 

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. 

2. Przez „dni robocze” na użytek niniejszej Umowy, rozumie się dni od poniedziałku 
do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu przepisów 
ustawy o dniach wolnych od pracy.   

3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy, których Stronom nie uda 
się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według 
siedziby Zamawiającego.  

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. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 
a) Załącznik nr 1: Formularz wyceny, 
b) Załącznik nr 2: Wzór Protokołu Odbioru, 
c) Załącznik nr 3: Wzór zgłoszenia zastrzeżeń do odbioru, 
d) Załącznik nr 4: Kopia formularza ofertowego Wykonawcy. 

7. 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 2 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 zgodnej z Umową 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 i/lub w Załącznikach do Umowy. 
 
3. Zamawiający dokonuje odbioru Materiałów 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 3  do umowy nr […] z dnia […] 

 
- Wzór 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. 

 
W dniu […] Zamawiający wskazuje poniżej wymienione zastrzeżenia dot. odbioru 
Materiałów dostarczonych w dniu […]: 
 

Lp. Opis  
Opis 

zastrzeżeń  

Cena 

jedn. 

netto 

Ilość  

(w sumie) 

Wartość 

całkowita 

netto 

  
Wartość całkowita 

brutto 

1            
2            
3            
4            

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

 

 


