
DZ.26.5.2020 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

WZÓR UMOWY 

 

Umowa  

 

zawarta dnia ...................... w Warszawie, 

pomiędzy: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Mechaniki Precyzyjnej z siedzibą  

w Warszawie, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000861886, NIP 525-

283-87-45, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

…………………………………. – ……………………….., 

a 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………… - ………………………………. 

(wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/wydruk 

informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 

Wykonawcy stanowi Załącznik nr ….. do umowy). 

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm., dalej jako „ustawa 

Pzp”), Strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści (dalej jako „Umowa”): 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa 1000 gramów dicyjanozłocianu potasu dla 

galwanotechniki Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, wraz 

ze Świadectwem kontroli jakości i Kartą charakterystyki (dalej jako „przedmiot 

dostawy”, łącznie jako „przedmiot umowy”).  

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy: Symbol: K[Au(CN)2]  

o minimalnej zawartości złota 68% masy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, parametry oraz zgodność przedmiotu 

dostawy z wymaganiami określonymi w ust. 2 powyżej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami 

Umowy. 

§ 2. 

1. Umowa zawarta jest na czas jednorazowej realizacji przedmiotu umowy (dostawy). 

2. Dostawa zrealizowana zostanie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko.  
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3. Przedmiot dostawy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego mieszczącej się przy ulicy Duchnickiej 3 w Warszawie i pozostawić w 

Kancelarii (parter, p. 34), w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia podpisania 

umowy przez ostatnią ze Stron. 

4. Strony postanawiają, że dostawa odbędzie się w dniach od poniedziałku do piątku,  

w godzinach 8:00 – 15:00. 

5. Terminem wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3, jest dzień 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. 

§ 3. 

1. W imieniu Zamawiającego odbioru przedmiotu dostawy dokona/ją: ………………………... 

2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki w przedmiocie dostawy, 

Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia lub 

uzupełnienia przez Wykonawcę, oraz przysługują mu następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady lub braki nadają się do usunięcia lub uzupełnienia – Zamawiający 

może wyznaczyć Wykonawcy termin na ich usunięcie lub uzupełnienie; po upływie 

wyznaczonego terminu, Zamawiający może od Umowy odstąpić. Za usunięcie wad 

lub uzupełnienie braków, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie  

z tego tytułu, 

b) jeżeli wady lub braki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie  

z przedmiotu dostawy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wad lub braków  

w przedmiocie dostawy, 

c) jeżeli wady lub braki nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają korzystanie  

z przedmiotu dostawy zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający ma prawo 

do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, 

d) niezależnie od postanowień pkt a-c, jeżeli przedmiot dostawy nie spełnia co 

najmniej minimalnych wymagań, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy, 

Zamawiający może także wedle własnego wyboru albo żądać wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie z tymi wymaganiami, zakreślając Wykonawcy 

dodatkowy termin, po upływie którego może od Umowy odstąpić, albo bez 

wyznaczania dodatkowego terminu, od Umowy odstąpić. 

3. Powyższe uprawnienia pozostają bez wpływu na uprawnienie Zamawiającego do 

naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowania je przewyższającego. 

4. Wyznaczenie Wykonawcy przez Zamawiającego dodatkowego terminu, o którym 

mowa w lit. a i d, nie oznacza przesunięcia umownego terminu wykonania Umowy,  

o którym mowa w § 2 ust. 3 i 5 Umowy. 

5. Z chwilą dokonania odbioru nie wygasają uprawnienia Zamawiającego, co do 

należytej jakości przedmiotu dostawy, w tym zgodności przedmiotu dostawy  

z wymaganiami określonymi w § 1 ust. 2 Umowy oraz Świadectwie kontroli jakości. 

6. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, przechodzą na Zamawiającego ciężary 

związane z przedmiotem dostawy oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty 

lub uszkodzenia. 

7. Potwierdzenie przez Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu umowy  

i podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego, upoważnia Wykonawcę do 

wystawienia faktury VAT, która stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy. W tym celu, podpisany przez Zamawiającego 

protokół odbioru, zostanie przekazany Wykonawcy w formie skanu oryginału, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę  

w Ofercie z dnia ……………………….. 

8. Niezależnie od powyższego, Zamawiający przekaże Wykonawcy oryginał podpisanego 

przez siebie protokołu odbioru w 2 egzemplarzach w celu jego podpisania. 



DZ.26.3.2020 

3 

Wykonawca, po podpisaniu protokołu odbioru, przekaże Zamawiającemu  

1 egzemplarz. 

§ 4. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie po potwierdzeniu należytego 

wykonania przedmiotu umowy i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru, 

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy wynosi: ……………………..……… 

zł netto (słownie:…………………………………………….), tj. ………………………..………. zł brutto 

(słownie:………………...……………….), w tym wartość podatku VAT …………………… zł 

(……%). 

3. Strony postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, pokrywa wszelkie 

koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym 

wartość przedmiotu dostawy, koszty transportu. Wykonawcy, poza kwotą 

wynagrodzenia określonego w ust. 2, nie przysługują żadne roszczenia majątkowe 

wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy. 

§ 5. 

1. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, 

w formie przelewu w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 

Nieprawidłowo wystawiona faktura VAT nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty 

wynagrodzenia i zostanie zwrócona Wykonawcy. W takim przypadku, termin zapłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

2. Za dzień zapłaty wynagrodzenia, Strony uznają dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.935, ze zm.)1. 

§ 6. 

1. Osobami wyznaczonymi do dokonywania bieżących uzgodnień i koordynacji 

czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym do podpisania protokołu 

odbioru, są: 

 

1) ze strony Zamawiającego: 

……………………………………….., tel. ……………………………, e-mail: ……………………………..……..; 

 

2) ze strony Wykonawcy: 

…………………………..………….., tel. ……………………, e-mail: …………………….……………………….. 

 

2. Uznaje się, że dotarcie informacji do osób wskazanych w ust. 1, jest jednoznaczne 

z poinformowaniem Stron. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 1, 

następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, lub za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej, i nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku 

braku powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca 

przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikające  

z braku powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych zmianach. 

 

§ 7. 

                                                           
1  Zgodnie z art. 3 ust. 4 Załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu, przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, 
jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie 
lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.   

mailto:aleksandra.kopernacka@ncbr.gov.pl
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1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę wynoszącej 

co najmniej 10 (dziesięć) dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 

dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia, poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia. 

2. Wszelkie zmiany w treści Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej, zgodnie 

z art. 144 ustawy Pzp. 

§ 8. 

1. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w tym 

za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu, jak również za szkodę wyrządzoną przez 

osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu Umowy na zasadach 

określonych w ustępach poniższych. Jeżeli szkoda została spowodowana działaniem 

siły wyższej lub z winy Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający ma prawo 

naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ustępów poniższych. 

3. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w przypadku 

zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

4. Za nieterminowe usunięcie stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, wad 

lub braków w przedmiocie dostawy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 2 

Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia 

wad lub braków. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 2 Umowy.  

6. W przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, przewyższa wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

7. Zamawiający – wedle własnego wyboru – wzywa Wykonawcę do zapłaty kary 

umownej w terminie określonym w wezwaniu albo potrąca kwotę naliczonych kar 

umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. Wykonawca wyraża zgodę 

na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. W przypadku 

braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, 

Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania kary w terminie 14 (czternastu) dni od 

dnia doręczenia mu noty obciążeniowej. 

8. Zapłata kar umownych lub ich potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy. W przypadku nie podjęcia 

czynności zmierzających do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tej okoliczności. 

§ 9. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że dostarczony Zamawiającemu 

przedmiot dostawy jest w pełni zgodny z wymaganiami określonymi w § 1 ust. 2 

Umowy. 

2. Wykonawca udziela na okres 12 miesięcy gwarancji na przedmiot dostawy.  

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 Umowy. 

4. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie lub drogą 

elektroniczną Wykonawcę, na adres wskazany w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy, w terminie 

14 dni od daty jej wykrycia/ujawnienia. 
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5. Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wady, w sposób określony w ust. 4, 

wraz z wyznaczeniem terminu na usunięcie wady. 

6. Okres gwarancji ulega każdorazowo odpowiedniemu przedłużeniu o czas usuwania 

wad. 

7. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania 

wszelkich wad przedmiotu dostawy poprzez jego wymianę na wolny od wad. Za wadę 

będzie uznana w szczególności taka cecha/właściwość przedmiotu dostawy, która 

wpłynie na jego jakość. Niezależnie od powyższego, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową 

przedmiotu dostawy, ze względu na cel wynikający z jego przeznaczenia, a także za 

usunięcie tych wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.   

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.  

9. W ramach gwarancji i rękojmi wszelkie koszty związane z usunięciem wady, w tym 

również koszty związane z dostawą i odbiorem reklamowanego przedmiotu dostawy, 

ponosi Wykonawca.  

10. Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wady, nie dopełni obowiązku usunięcia 

wady w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający jest uprawniony do 

usunięcia wady na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

§ 10. 

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych 

określone w ustawie o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r.  

w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016 r., dalej: „RODO”) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi 

przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza  

Łukasiewicz - Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, 

NIP: 525-283-87-45, REGON: 387136113. 

2) Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych  

Osobowych w osobie pana Mirosława Sawickiego, e-mail: 

miroslaw.sawicki@imp.lukasiewicz.gov.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie Umowy w 

celu realizacji zamówienia publicznego, pt.: „Dostawa 1000 gramów 

dicyjanozłocianu potasu dla galwanotechniki Sieć Badawcza Łukasiewicz –

Instytutu Mechaniki Precyzyjnej”, znak sprawy: DZ.26.5.2020, udzielonego w 

wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy Pzp. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania 

Umowy, obejmując okres na jaki udzielona została gwarancja i rękojmia za wady 

(jeśli dotyczy) oraz zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas obowiązywania 

Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

obowiązywania Umowy. 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.   
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7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) Pani/Pana dane osobowe – zgodnie a art. 22 RODO -  nie będą przetwarzane, w 

tym profilowane w sposób zautomatyzowany. 

9) Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

10) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

§ 11. 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Pzp. 

2. Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy oraz wierzytelności wobec 

Zamawiającego nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

3. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją Umowy, Strony będą starały się 

rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory te będzie 

rozstrzygać sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12. 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

2. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

1) ………………..…………………    

2) …………………………………. 

 

 

 

 

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

      Zamawiający                                                          Wykonawca 
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