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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

(zwane dalej „Umową”) 

 

zawarta dnia …....................r. 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 

…..........................................................................................................................

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

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

.......................................... zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym 

przez: 

…....................................... - .........................................................., 

 

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

informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 

Zamawiającego i Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy). 

 

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

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), dalej jako 

„ustawa Pzp”), Strony postanawiają zawrzeć umowę następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa tribometru (tribotestera) typu 

kula/trzpień-tarcza do badań tribologicznych (dalej jako „przedmiot zamówienia” 

lub „urządzenie”), wraz z dokumentacją dot. przedmiotu zamówienia oraz 

przeprowadzenie instruktażu w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania 

dostarczonego urządzenia (dalej łącznie jako „przedmiot umowy”).  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, w tym wymagane minimalne parametry 

techniczne urządzenia, określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), która 

jest integralną częścią Umowy i stanowi Załącznik nr 2 do Umowy oraz oferta 

Wykonawcy z dnia …............... 2021 r., której kopia stanowi Załącznik nr 3 do 

Umowy (dalej jako „Oferta”).  

3. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności 

i prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym urządzenia 

oraz jego sprawnego funkcjonowania. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest: 

1) wykonać przedmiot umowy, w tym urządzenie, zgodnie z założeniami i w 

terminie określonym Umową; 

2) dokonać uruchomienia urządzenia; 

3) opracować dokumentację dot. przedmiotu umowy, w tym opisującą zasady 
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funkcjonowania urządzenia oraz zawierającą wskazówki co do jego 

użytkowania, w formie i liczbie egzemplarzy ustalonej przez Strony; 

4) przeszkolić użytkowników w sposób wystarczający do sprawnego i 

bezpiecznego korzystania/posługiwania się urządzeniem, w sposób i w 

terminie uzgodnionym przez Strony. 

4. Niezależnie od powyższego, wykonanie przedmiotu umowy obejmuje dostawę 

przedmiotu zamówienia, instalację, w tym instalację oprogramowania, podłączenie 

urządzenia do sieci elektrycznej za pomocą przewodów i łączy objętych dostawą, 

sprawdzenie poprzez wykonanie trzech prób sprawdzających z wykonaniem 

pomiarów, uruchomienie oraz przeprowadzenie pełnego instruktażu u 

Zamawiającego w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania dostarczonego 

przedmiotu zamówienia.  

5. Wszystkie koszty związane z wykonaniem Umowy, w szczególności koszty 

transportu, ubezpieczenie urządzenia obciążają Wykonawcę, zgodnie z Warunkami 

Incoterms 2020 DDP (Delievered Duty Paid). 

6. Uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzenie pełnego instruktażu w zakresie 

obsługi i bezpieczeństwa użytkowania dostarczonego przedmiotu zamówienia nastąpi 

w siedzibie Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

1) przedmiot zamówienia pozbawiony będzie wad fizycznych i prawnych; 

2) przedmiot zamówienia będzie nowy oraz należytej jakości, zgodnie z wymaga-

nymi minimalnymi parametrami technicznymi; 

3) zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami 

Umowy, w szczególności z SWZ oraz Ofertą; 

4) posiada lub dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami, potencja-

łem, w szczególności osobowym oraz technicznym, a także wiedzą i doświad-

czeniem niezbędnym do należytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonaw-

ca odpowiada za wysokie kwalifikacje osób kierowanych do wykonywania 

Umowy oraz dobór najlepszych materiałów, środków i metod, mających na ce-

lu zagwarantowanie realizacji przedmiotu umowy wysokiej jakości; 

5) nie są mu znane żadne przeszkody natury technicznej, prawnej, faktycznej ani 

finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie przedmiotu umowy; 

6) przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z przepisami prawa, w tym z 

uwzględnieniem należytej staranności wymaganej od podmiotu zawodowo 

trudniącego się danym rodzajem działalności. 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie ……………………. 

miesięcy od dnia podpisania Umowy przez ostatnią ze Stron. Terminem wykonania 

przedmiotu umowy jest dzień podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru. 

2. Dostawa przedmiotu umowy zrealizowana zostanie na koszt i ryzyko Wykonawcy, w 

tym w opakowaniu zabezpieczającym przedmiot zamówienia przed uszkodzeniem 

podczas załadunku, transportu oraz rozładunku.  

3. Przedmiot umowy należy dostarczyć do wskazanego przez Zamawiającego 

pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Duchnickiej 3 w Warszawie. 

4. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie dostarczony w dniach od 

poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00. 

5. W sytuacji, gdy dostarczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane poza dniami 

lub godzinami określonymi w ust. 4, Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia 

przedmiotu umowy, co nie będzie stanowiło zwłoki wierzyciela. W takim przypadku 

dostawa przedmiotu umowy powinna zostać dokonana w najbliższym możliwym 

terminie. 

6. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałym 

opóźnieniu i jego przyczynie. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem 
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przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć 

w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu 

dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania 

przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu 

wykonania wszystkich czynności/prac objętych przedmiotem umowy, o których 

mowa w § 3 ust. 1 Umowy, kompletnej dokumentacji dotyczącej przedmiotu 

zamówienia, w szczególności: karty gwarancyjnej oraz instrukcji obsługi urządzenia i 

oprogramowania w języku polskim. 

8. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

podmiotów/osób, którymi posługuje się przy realizacji przedmiotu umowy, jak za 

własne działania lub zaniechania. 

§ 3. 

1. Po dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca, w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym, wykona/przeprowadzi czynności/prace objęte przedmiotem umowy, 

o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy, polegające w szczególności na zainstalowaniu, 

uruchomieniu urządzenia w pełnym zakresie, wykonaniu trzech prób sprawdzających 

z wykonaniem pomiarów oraz przeprowadzi pełny instruktaż w zakresie obsługi i 

bezpieczeństwa użytkowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.   

2. W przypadku wyrządzenia szkód podczas/w związku z wykonywaniem 

czynności/prac, o których mowa w ust. 1, Wykonawca na własny koszt zobowiązuje 

się do ich natychmiastowego usunięcia. Niewykonanie obowiązku, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym, spowoduje usunięcie wad lub szkód przez Zamawiającego 

we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, i obciążenie Wykonawcy 

powstałymi z tego tytułu kosztami, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

3. Po wykonaniu wszystkich czynności/prac objętych przedmiotem umowy, o których 

mowa w ust. 1, Strony przystąpią do odbioru przedmiotu umowy w miejscu dostawy, 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym jednak niż 3 (trzy) dni 

robocze od dnia zakończenia ww. czynności.  

4. Odbioru przedmiotu umowy dokonają przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

wskazani w § 6 ust. 1 Umowy.  Wykonawca ponosi koszty związane z ew. dojazdem 

oraz zakwaterowaniem przedstawicieli Wykonawcy biorących udział w czynnościach 

odbioru.  

5. Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu 

zamówienia do czasu zakończenia jego uruchomienia, instalacji, przeprowadzenia 

instruktażu u Zamawiającego i podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.  

6. Zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony 

Protokołu Odbioru. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.  

7. Odbiór przedmiotu umowy obejmować będzie w szczególności przeprowadzenie:  

a) przeglądu przez Zamawiającego kompletności dokumentacji dot. przedmiotu 

zamówienia; 

b) weryfikacji ww. dokumentacji; 

c) weryfikacji zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z Umową; 

d) weryfikacji procesu działania urządzenia według parametrów wskazanych 

przez Zamawiającego w SWZ. 

8. W ramach odbioru przedmiotu umowy Zamawiający dokona w szczególności kontroli 

w zakresie jakości oraz prawidłowej pracy urządzenia, zgodności dostarczonego 

przedmiotu zamówienia z Umową, w tym z SWZ, ewentualnych braków, uszkodzeń, 

wad, usterek lub innych niezgodności przedmiotu umowy z warunkami Umowy (dalej 

jako „wady”). 

9. Odbiór przedmiotu umowy uznaje się za dokonany, jeżeli weryfikacja i przegląd, o 

których mowa w ust. 7, zostały przeprowadzone z pozytywnym wynikiem, tj. w 
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szczególności, gdy Zamawiający potwierdzi w Protokole Odbioru, że Wykonawca 

dostarczył kompletną dokumentację, przeprowadził wymagany instruktaż, przedmiot 

umowy jest zgodny z Umową, urządzenie nie wykazuje błędów w działaniu, a jakość 

pracy urządzenia spełnia wszelkie wymagania określone w Umowie, w tym w SWZ. 

Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w protokole odbioru, nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy.  

10. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo odmowy odbioru 

przedmiotu umowy, tj. może odmówić podpisania Protokołu Odbioru do czasu 

ich usunięcia przez Wykonawcę. W tym celu Zamawiający może wyznaczyć 

Wykonawcy termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż 14 (czternaście) dni, a 

Wykonawca zobowiązany jest, w wyznaczonym terminie, wady usunąć. 

Wyznaczenie dodatkowego terminu nie oznacza przesunięcia umownego 

terminu wykonania przedmiotu umowy. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu, Zamawiający może od Umowy odstąpić albo powierzyć 

usunięcie wad innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Za usunięcie wad, Wykonawcy nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu, 

b) jeżeli wady przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają 

korzystanie z przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem – 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia 

stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, 

c) jeżeli wady przedmiotu umowy nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają 

korzystanie z przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem – 

Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 4 ust. 4 Umowy, proporcjonalnie do zakresu wadliwości przedmiotu 

umowy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

11. Powyższe uprawnienia pozostają bez wpływu na uprawnienie Zamawiającego do 

naliczenia Wykonawcy kar umownych i dochodzenia odszkodowania je 

przewyższającego. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania dodatkowych prób, pomiarów i 

innych czynności mających na celu zbadanie (sprawdzenie) zgodności przedmiotu 

zamówienia z Umową. Powyższe nie powoduje przesunięcia terminu wykonania 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 

13. Po dokonaniu koniecznych napraw lub prac stwierdzonych w trakcie czynności 

odbioru, przy ponownym odbiorze zastosowanie znajdują zasady określone w 

niniejszym paragrafie.    

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

należytej jakości przedmiotu umowy, w tym zgodności przedmiotu zamówienia z 

wymaganiami określonymi w § 1 ust. 2 Umowy oraz kartą katalogową 

(dokumentacją techniczną) zawierająca specyfikację techniczną przedmiotu 

zamówienia. 

15. Potwierdzenie przez Zamawiającego 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. 4 Umowy. 

16. Protokół Odbioru zostanie sporządzony w 2 (dwóch) egzemplarzach, po 1 (jednym) 

dla każdej ze Stron. 

§ 4. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie po potwierdzeniu wykonania 

przedmiotu umowy i podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
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2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu 

odbiorcy oraz przesłania faktury drogą elektroniczną na adres: 

kancelaria@imp.lukasiewicz.gov.pl 

3. Wykonawca może przesłać fakturę elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy wynosi: ............................ 

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

brutto (słownie: .........................................), w tym wartość podatku VAT, tj. 

….............................................. zł (słownie: ...............................................) 

(…...%). 

5. Strony postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, pokrywa wszelkie 

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

wartość przedmiotu zamówienia, koszty transportu, koszty usunięcia wad oraz 

przeniesienia majątkowych praw autorskich. Wynagrodzenie obejmuje także 

opakowanie, załadunek i odbiór przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego. 

Wykonawcy, poza kwotą wynagrodzenia określonego w ust. 4, nie przysługują żadne 

roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy.  

6. Celem uniknięcia wątpliwości, Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w 

ust. 4, obejmuje wszelkie koszty i wydatki związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy, w tym również ew. koszty związane z podróżami służbowymi i 

zakwaterowaniem pracowników lub współpracowników Wykonawcy w okresie 

gwarancji, jak również koszty wszystkich innych zobowiązań Wykonawcy określonych 

w Umowie i jej załącznikach. 

§ 5. 

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

w formie przelewu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek rozliczeniowy 

wskazany na fakturze VAT oraz znajdujący się na białej liście podatników VAT. W 

sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze VAT 

wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”. 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. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze 

należy do Wykonawcy i jest rachunkiem dla którego, zgodnie z Rozdziałem 3a usta-

wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, prowadzony jest rachunek VAT oraz 

numery rachunków rozliczeniowych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub 

zgłoszeniu aktualizacyjnym potwierdzone są przy wykorzystaniu STIR. 

3. Wykonawca, który w dniu podpisania Umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a 

podczas obowiązywania Umowy, stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do 

niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz do wskazania 

rachunku rozliczeniowego na który ma być przekazane wynagrodzenie, dla którego 

prowadzony jest rachunek VAT. 

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

rozliczeniowego Zamawiającego. 

§ 6. 

1. Osobami wyznaczonymi do dokonywania bieżących uzgodnień i koordynacji 

czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym z odbiorem i 

podpisaniem Protokołu Odbioru, są: 

1) ze strony Zamawiającego: 
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…........................................., 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. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 4. Zmiany nie mogą naruszać postanowień 

zawartych w art. 455 ustawy Pzp. 

4. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące 

zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy;  

2) danych teleadresowych;  

3) danych rejestrowych;  

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach, 

gdy: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, a także 

zaleceń́ i/lub poleceń́ służbowych bądź decyzji administracyjnych, związanych 

z przedmiotem umowy, których adresatem będzie Zamawiający,  

3) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w 

inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 

Strony, 

4) wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, 

w tym zaistnienie siły wyższej,  

5) wystąpi konieczność zmiany Umowy, ze względu na przyczyny wywołane 

epidemią wirusa Sars-CoV-2. 

6. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zmianę 

postanowień Umowy w następujących przypadkach:  

1) gdy niedotrzymanie terminu realizacji Umowy stanowi konsekwencję działa-

nia siły wyższej  – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu 

realizacji przedmiotu umowy o okres trwania siły wyższej; 

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest konieczna z powodu wystą-

pienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu reali-

zacji przedmiotu umowy; termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej niż o 

czas trwania tych okoliczności; 

3) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, 

a w szczególności: 

a) może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy, 

b) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu 

umowy, 
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c) może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wyko-

nania przedmiotu umowy, 

4) gdy podczas wykonywania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokona-

nia aktualizacji, uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczegól-

nych postanowień Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy; 

5) wystąpienia konieczności zawarcia aneksu do Umowy o charakterze informa-

cyjnym i instrukcyjnym, niezbędnego do realizacji Umowy, jeśli zmiany te nie 

mają charakteru istotnego; 

6) gdy obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, 

dla których została ona zawarta; 

7) gdy zmiany wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne 

będzie dostosowanie postanowień Umowy do nowego stanu prawnego. Zmia-

ny w tym zakresie ograniczone będą wyłącznie do dostosowania Umowy do 

zmienionych regulacji prawnych. 

7.  Zmiana postanowień Umowy może nastąpić tylko za zgodą Stron wyrażoną na piśmie. 

8.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w innych, niż określo-

ne w ust. 5 oraz ust. 6 przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nieodnoszących się do 

kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy, a także takich, których 

wprowadzenie na etapie postępowania nie miałoby wpływu na zmianę kręgu podmio-

tów, które ubiegają się o zamówienie lub doprowadziłoby do wyboru innej oferty 

niż pierwotnie. 

9. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty w 

sytuacji, gdy nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisania Umowy, a 

ponadto jej dokonanie podyktowane jest zmianą stanu prawnego w zakresie mającym 

wpływ na realizację Umowy, tj. w szczególności: 

1) stawki podatku od towarów i usług;  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, każda ze Stron, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wejścia w życie 

przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o 

przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

10. Strona występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany Umowy. 

Wniosek o zmianę postanowień Umowy musi być wyrażony na piśmie i zawierać opis 

propozycji zmian, uzasadnienie wskazujące na potrzebę zmiany Umowy i wypływ 

zdarzenia na jej wykonanie. 

§ 7. 

1. Zamawiający ma prawo do korzystania z informacji zawartych w materiałach 

przekazanych przez Wykonawcę, tj. w karcie katalogowej i w instrukcji obsługi.  

2.  W przypadku upubliczniania wykorzystanych materiałów, o których mowa w ust. 1 

(zdjęcia, opisy, specyfikacje i in.), np. w publikacjach, Zamawiający poda źródło ich 

pochodzenia. 

§ 8. 

1. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje obowiązki wynikające z Umowy,  

w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może wezwać go do 

podjęcia wykonywania lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 
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może od Umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 

przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

2. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 

Zamawiający może wyznaczyć mu dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż 

w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do 

odstąpienia od Umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, 

bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania przedmiotu umowy i 

naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części przez którąkolwiek ze Stron, jeśli 

Zamawiający – wedle swobodnego uznania – zdecyduje się zachować wykonany 

przedmiot umowy lub jego część, Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

wyłącznie wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy lub jego 

części do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, pod warunkiem 

przeniesienia na Zamawiającego prawa własności i posiadania do całości lub części 

zrealizowanego przedmiotu umowy, za które nastąpi zapłata. W przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości, po ustaniu obowiązywania Umowy w związku z 

odstąpieniem, Strony zgodnie podejmą działania, celem ustalenia zakresu świadczenia 

zrealizowanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy do momentu złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy oraz wysokości wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy w powyższym zakresie. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje odpowiedzialności 

odszkodowawczej Zamawiającego i utraty przez niego prawa do dochodzenia kar 

umownych. 

§ 9. 

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  Umowy lub jej części, Zamawiający ma prawo naliczyć 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego 

w § 4 ust. 4 Umowy, za każdy przypadek niewykonania. 

3. W przypadku nienależytego wykonania Umowy lub jej części, Zamawiający ma prawo 

naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust. 4 Umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonania. 

4. 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. 4 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

5. Za zwłokę w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji wad lub 

usterek w przedmiocie umowy (w tym w przypadku zwłoki w przystąpieniu do ich 

usunięcia), Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% 

kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 4 Umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad/usterek. 

6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę jakiegokolwiek innego terminu 

określonego w Umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma 

prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 4 ust. 4 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za 

wyjątkiem sytuacji, w których Wykonawca nawet przy dołożeniu należytej staranności 

nie mógł jej uniknąć lub jeżeli niedotrzymanie terminu jest spowodowane przyczynami 

leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający może 
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naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 4 ust. 4 Umowy.  

8. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie 

cywilnym, a także w przypadkach dla których kar umownych nie zastrzeżono.  

9. 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. 

10. 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 (trzydziestu) dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tej okoliczności. 

11. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 

30% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy.  

§ 10. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w pełnym zakresie na przedmiot 

umowy, a w szczególności gwarantuje, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot 

zamówienia jest w pełni zgodny z wymaganiami określonymi w § 1 ust. 2 Umowy, w 

tym wymaganymi minimalnymi parametrami technicznymi urządzenia. 

2. Wykonawca udziela na okres ................ miesięcy gwarancji na przedmiot umowy. W 

przypadku gwarancji udzielonej na okres dłuższy niż 24 (dwadzieścia cztery) 

miesiące, Strony ustalają, że okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest 

równy okresowi udzielanej gwarancji. 

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

Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 Umowy. 

4. O wykryciu wady/usterki Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na 

piśmie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 6 ust. 1 Umowy, w terminie 

14 (czternastu) dni od daty jej wykrycia/ujawnienia. 

5. W przypadku ujawnienia się wad lub usterek w okresie gwarancji, Wykonawca 

zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie określonym przez 

Zamawiającego, jednakże nie później niż w 10 (dziesiątym) dniu od ich zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

6. W przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad lub usterek w terminie określonym w 

ust. 5, Zamawiający ma prawo bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, usunąć je 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Powyższe 

ma odpowiednie zastosowanie w przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze 

zobowiązań gwarancyjnych, w tym nieusunięcia zgłoszonej wady lub usterki. 

Niezależnie od powyższego, Zamawiający, w każdym z opisanych przypadków, ma 

prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej. 

7. Szczegółowe warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny dostarczony przez 

Wykonawcę. Postanowienia zawarte w Umowie, dotyczące gwarancji, zmieniają w 

tym zakresie mniej korzystne postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej. 

8. Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia wady/usterki, w sposób określony w 

ust. 4, wraz z wyznaczeniem każdorazowo terminu na usunięcie wady/usterki, nie 

dłuższego niż 14 (czternaście) dni lub w czasie nieprzekraczającym 45 (czterdzieści 

pięć) dni w przypadku konieczności sprowadzenia podzespołów. Wykonawca nie 

może odmówić usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, powołując się na nadmierne 

koszty lub inne trudności. 



 

10 

9. Jeżeli brak jest możliwości technicznych (np. wywołanych charakterem wady/usterki) 

usunięcia wady/usterki w miejscu użytkowania urządzenia lub w terminie określonym 

zgodnie z ust. 8, a dany egzemplarz urządzenia jest niezbędny Zamawiającemu, 

Wykonawca ma obowiązek nieodpłatnego dostarczenia do czasu zakończenia 

naprawy, egzemplarza zastępczego urządzenia o tożsamych lub nie gorszych 

parametrach i właściwościach użytkowych. Transport objętego naprawą egzemplarza 

do- i z- miejsca jego użytkowania, jak również transport egzemplarza zastępczego 

Wykonawca zapewnia na własny koszt. 

10. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania, 

Wykonawca przed przetransportowaniem urządzenia, uzyska zgodę Zamawiającego. 

W takim przypadku Wykonawca zorganizuje transport i pokryje jego koszty. W 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca ponosi ryzyko 

utraty lub uszkodzenia od chwili wydania wadliwego urządzenia do chwili odbioru 

przez Zamawiającego. 

11. Okres gwarancji ulega każdorazowo odpowiedniemu przedłużeniu o czas usuwania 

wad/usterek, tj. o czas liczony od zgłoszenia do usunięcia wady lub usterki. Dla 

wymienianych elementów bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem ich 

wymiany. 

12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie 

określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę/usterkę przed upływem tego okresu.  

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

wszelkich wad/usterek przedmiotu umowy, w tym poprzez naprawę i wymianę 

wadliwych części urządzenia na wolne od wad. Za wadę będzie uznana w 

szczególności taka cecha/właściwość przedmiotu zamówienia, która wpłynie na jego 

jakość/prawidłowość jego pracy. Niezależnie od powyższego, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość użytkową 

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

za usunięcie tych wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.   

14. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. Gwarancja nie wyłącza, nie 

ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o 

rękojmi za wady. 

15. W ramach gwarancji i rękojmi wszelkie koszty związane z usunięciem wady/usterki, 

w tym również koszty związane z dostawą i odbiorem reklamowanego przedmiotu 

umowy, ponosi Wykonawca (m.in. koszty dojazdów, robocizny, transportu oraz 

wymiany części zamiennych wchodzących w skład urządzenia).  

16. Udzielona gwarancja, w tym uprawnienia przysługujące Zamawiającemu z tego 

tytułu, nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 

szkody w pełnej wysokości, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 

prawa. 

§ 11. 

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. 
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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 tribometru 

(tribotestera) typu kula/trzpień-tarcza do badań tribologicznych”, znak 

sprawy: DZ.26.2.2021, udzielonego w wyniku postępowania prowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji. 

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

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 

74 ustawy Pzp. 

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

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

oraz zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

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.   

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.  

§ 12. 

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych spowodowane zaistnieniem siły wyższej. Siła wyższa oznacza zdarzenie 

poza kontrolą Strony, nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemożliwe do zapobieżenia, 

uniemożliwiające lub znacznie utrudniające wykonanie przez jedną ze Stron jej zo-

bowiązań. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, zamieszki, ataki terro-

rystyczne, rewolucje, pożary, epidemie, embarga przewozowe, ogłoszone strajki ge-

neralne w odnośnych gałęziach przemysłu, klęski żywiołowe. Jeżeli powstanie sytua-

cja siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do bez-

zwłocznego powiadomienia drugiej Strony o jej zaistnieniu i przyczynach, pod rygo-

rem utraty prawa na powoływanie się na siłę wyższą.   



 

12 

2. Powołanie się przez Stronę na siłę wyższą (w szczególności rozwój pandemii COVID-

19), wymaga dochowania procedur informacyjnych. Strona występująca zobowiązana 

jest do wskazania zaistniałych okoliczności z uzasadnieniem ich wpływu na realizację 

Umowy, składając drugiej Stronie pisemne oświadczenie. 

§ 13. 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności 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 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. 

§ 14. 

Jeżeli postanowienia Umowy są lub staną się nieważne lub Umowa zawierać będzie lukę, 

nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych 

postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która - 

jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne - w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie 

temu, co Strony ustaliły lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie. 

§ 15. 

1. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej 

ze Stron/Umowa została sporządzona w formie elektronicznej. 

2. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

1) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej/wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z 

rejestru przedsiębiorców KRS Zamawiającego i Wykonawcy;   

2) SWZ;  

3) Oferta Wykonawcy z dnia ………………… 2021 r.; 

4) wzór Protokołu Odbioru przedmiotu umowy. 

 

 

 

 

 

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

      Zamawiający                                                           Wykonawca 
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