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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr PO.2721.56.2021 
 

UMOWA NA NAPRAWĘ ZAMRAŻAREK NISKOTEMERATUROWYCH 
ORAZ KRIOGENICZNYCH  

 

NR UMOWY ………………………… DATA ZAWARCIA: ………………. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

Sieć Badawcza Łukaszewicz - PORT 
Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 

ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław 
KRS: 0000850580, NIP: 894-314-05-23 

 
 
 

reprezentowana przez:  

………………………………………………. 

reprezentowana przez:  

………………………………………………. 

 

Preambuła 

Niniejsza umowa zostaje zawarta przez Strony w wyniku postępowania 
przeprowadzanego w następującym trybie: [___]; nazwa postępowania: [___]; 
nr sprawy: [___] 

Poprzez niniejszą umowę Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zamrażarek 
kriogenicznych oraz niskotemperaturowych zgodnie z wykazem, w zamian za 
wynagrodzenie w kwocie PLN [___], w ciągu 4 tygodni od zawarcia Umowy, na 
zasadach każdorazowo szczegółowo wskazanych w Umowie. Preambuła nie ma 
wartości normatywnej. 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej jako „Umowa”) jest dokonanie przez 

Wykonawcę naprawy zamrażarek kriogenicznych oraz 
niskotemperaturowych zgodnie z wykazem – Załącznik nr 1 Opis 
Przedmiotu Zamówienia (dalej jako „Aparatura”), zgodnie z ofertą 
Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Aparatura 
znajduje się w Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Materiałów w 
budynku nr 3 na terenie siedziby Sieci Badawczej Łukaszewicz – PORT 
Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii przy ul. Stabłowickiej 147 we 
Wrocławiu. 

2. Strony wyraźnie wskazują, że istotą Umowy i ich celem w jej zawarciu jest 
osiągnięcie efektu faktycznej pełnej naprawy Aparatury i doprowadzenie 
przez Wykonawcę do pełnej sprawności Aparatury (naprawienie) (umowa 
efektu). Za nieosiągnięcie efektu naprawy wynagrodzenie nie będzie 
należne. 
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3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę przy użyciu 
własnych narzędzi, materiałów i urządzeń na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4. Transport, załadunek, wyładunek narzędzi, materiałów, urządzeń 
niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy wykonane 
zostaną na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobie 
trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

 

II. WARUNKI OGÓLNE REALIZACJI UMOWY:: 

1. Wykonawca na co najmniej 2 dni robocze przed przystąpieniem do 
realizacji przedmiotu Umowy jest zobowiązany do ustalenia z 
Zamawiającym terminu podjęcia działań naprawczych. Zamawiający może 
wyrazić zgodę na rozpoczęcie wykonywania przedmiotu Umowy przed 
upływem terminu, o którym mowa w zd. poprzedzającym. Przedmiot 
Umowy może być wykonywany jedynie w dni robocze, w godzinach od 
8:00 do 16:00. Przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do 
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Działania stanowiące Przedmiot Zamówienia będą każdorazowo 
realizowane przez Wykonawcę w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego. 

3. Prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone 
podpisanym przez Strony Raportem Serwisowym, według wzoru 
przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. Odmowa lub zaniechanie podpisania Raportu 
Serwisowego przez Wykonawcę w dniu odbioru usługi upoważnia 
Zamawiającego do sporządzenia jednostronnego Raportu Serwisowego. 

4. Przed podpisaniem Raportu Serwisowego Zamawiający jest uprawniony 
do weryfikacji zgodności wykonanych napraw z postanowieniami Umowy i 
osiągnięcia efektu naprawienia. W razie nienależytego wykonania Umowy, 
Wykonawca zobowiązany będzie do ponowienia wszystkich czynności 
niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z jej przedmiotem, najpóźniej 
w terminie 5 dni roboczych od momentu powiadomienia przez 
Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

5. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że dana usługa została 
wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Umowie, Raport Serwisowy 
stanowił będzie potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi (protokół 
odbioru bez uwag). W razie gdy po podpisaniu Raportu Serwisowego 
zostaną ujawnione wady usług objętych Umową, Wykonawca zobowiązuje 
się je usunąć w terminie 5 dni roboczych od momentu powiadomienia 
przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
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6. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, potencjał 
techniczny do wykonania przedmiotu Umowy oraz odpowiednie 
uprawnienia, w tym posiada autoryzację producenta urządzeń objętych 
przedmiotem umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że osoby, którymi będzie posługiwać się przy 
realizacji przedmiotowej Umowy posiadają uprawnienia i kwalifikacje 
wymagane odpowiednimi przepisami prawa i niezbędne do prawidłowej 
realizacji niniejszej Umowy. 

8. Podczas świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy w 
siedzibie Zamawiającego osoby, którymi Wykonawca będzie się 
posługiwać przy realizacji Umowy, zobowiązani są do przestrzegania 
wszystkich przepisów i regulacji organizacyjno-porządkowych 
obowiązujących u Zamawiającego, a mających zastosowanie do sposobu 
realizacji usług stanowiących przedmiot Umowy. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte świadczenie 
napraw stanowiących przedmiot Umowy w szczególności za świadczenie 
napraw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
przepisami o ochronie przeciwpożarowej, F-GAZ oraz przepisami bhp.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku 
nienależytej realizacji usług stanowiących przedmiot Umowy, w tym także 
za pokrycie wszelkich kosztów ich usunięcia i przywrócenia aparatury do 
prawidłowego funkcjonowania. 

III. WYNAGRODZENIE NETTO i BRUTTO wraz z kosztami 
dostawy/usługi 

1. Strony ustalają, że wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnej realizacji 
niniejszej Umowy wyniesie: PLN …………………………. (słownie: 
……………………… złotych 00/100) netto, powiększone o należny podatek 
od towarów i usług (VAT) to jest łącznie: PLN …………………. (słownie:   
…………………………..złotych 00/100) brutto. 

2. Poza wynagrodzeniem określonym w ust. 1, Zamawiający nie jest 
zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz Wykonawcy, w tym 
zwłaszcza kwot związanych z pokryciem poniesionych przez Wykonawcę 
wydatków, strat, kosztów, utraconych zysków lub roszczeń. 

3. Wynagrodzenie będzie należne jedynie w części w jakiej naprawa 
doprowadzi do pełnej sprawności sprzętu, proporcjonalnie do liczby 
naprawionych części Aparatury. Za działania naprawcze, które nie 
przyniosą tego efektu, wynagrodzenie jest nienależne. 

 

IV.ADRES 
WYKONYWANIA 
USŁUGI: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz 
- 
PORT Polski Ośrodek 
Rozwoju Technologii  

ul. Stabłowicka 147  

V. TERMIN  

REALIZACJI: 

Do 4 tygodni od daty 
zawarcia Umowy  
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54-066 Wrocław 

VI. 
PRZEWIDYWANE 
KARY UMOWNE: 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych 
w następujących przypadkach: 

1) w przypadku opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek z 
przeglądów, w wysokości 1% maksymalnego łącznego 
wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, 

2) w przypadku rozwiązania Umowy (wypowiedzenia /
odstąpienia) przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 
w wysokości 20 % maksymalnego łącznego 
wynagrodzenia brutto. 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. Kary umowne podlegają sumowaniu, jednakże ich łączna 
wysokość nie może przekroczyć 40% maksymalnego 
wynagrodzenia brutto. 

4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

VII. PODSTAWA I 
TERMIN 
PŁATNOŚCI: 

1. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. III. ust.1, 
będzie płatne w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT na wskazany na fakturze 
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”). 

2. 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 w na Białej Liście VAT (np. 
z uwagi na to, że nie jest czynnym podatnikiem VAT). 

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

4. 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. 
3, 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. 3. 

5. Podstawą wystawienia faktury VAT jest pozytywny 
odbiór wszystkich usług zrealizowanych przez 
Wykonawcę potwierdzony podpisanym przez obie 
Strony Raportem Serwisowym (Protokół odbioru – bez 
uwag), w tym usunięciem zgłoszonych przez 
Zamawiającego wad. Faktura Vat powinna zawierać 
numer umowy. 

6. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień złożenia 
polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

7. 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). 

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

VIII. INNE 
ISTOTNE 
POSTANOWIENIA 
UMOWNE 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym ze 
strony Wykonawcy jest […] tel. […], adres e-mail [...] 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów roboczych między 
Stronami są:  

 Dla Zamawiającego: Joanna Nydza tel. 71 734 72 45, 
adres e-mail joanna.nydza@port.lukasiewicz.gov.pl  

 Dla Wykonawcy: [___] 
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3. Osoby wskazane w ust. 2 są uprawnione do podpisania 
protokołu odbioru. Osoby wskazane w ust. 2 nie są 
uprawnione do dokonania zmiany niniejszej Umowy. 

4. Jakiekolwiek zmiana Umowy wymaga formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności 
wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w 
związku z wykonaniem Umowy. Informacje, o których 
mowa w niniejszym ustępie, nie muszą zostać oznaczone 
przez Zamawiającego jako poufne. 

6. Wykonawca nie może przenieść żadnej wierzytelności 
wynikającej z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

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

8. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszą Umową a 
załącznikami, Strony przyznają pierwszeństwo niniejszej 
Umowie. 

9. Do niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy prawa 
polskiego. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych 
egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

11. Do niniejszej Umowy załączono następujące załączniki, 
które stanowią jej integralną część: 

a) załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia  

b) załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy  

c) załącznik nr 3 – wzór protokołu odbioru; 

d) załącznik nr 4 – formularz informacyjny w zakresie 
przetwarzania danych osobowych. 

 

 

................................................       ............................................. 

 Wykonawca                Zamawiający 


