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         PROJEKT 

U M O W A 

zawarta w dniu ………….w Warszawie pomiędzy: 

 

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 

Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000024396, REGON: 000035257, NIP: 5250008815   

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. dr inż. Jacka Frontczaka – Z-cę Dyrektora ds. Handlowych i Administracyjnych 

a  

……….(firmą) 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1.  

 

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania nr KZP/11/2019 o udzielenie 

Zamówienia Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.  

 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa wraz montażem wyposażenia elektrotechnicznego do 

pomieszczeń Laboratorium Procesów Kinetycznych w ŁUKASIEWICZ -  Instytut PIAP. 

2. Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie ze swoją ofertą z dnia…………….. 

3. Wykonawca przyjmuje od Zamawiającego  zamówienie  na wykonanie dostawy wraz z 

montażem wyposażenie elektrotechnicznego do pomieszczeń Laboratorium Procesów 

Kinetycznych w zakresie określonym w pkt 3 SIWZ zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną 

w swojej ofercie z dnia… oraz oświadcza, że spełnia ono wszystkie wymagania określone 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia KZP/11/2019 pkt.III. 
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§2 

Wykonawca na własny koszt i na własne ryzyko sprowadzi przedmiot dostawy od producenta, 

opłaci cło, podatki, transport, ubezpieczenie i wszelkie inne koszty związane z  wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3 

Termin wykonania zamówienia strony ustalają do dnia ………………. 

§ 4 

1.Miejscem wykonania przedmiotu zamówienia jest: ŁUKASIEWICZ – Instytut PIAP, al. 

Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa. 

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się: 

a)  przekazanie Zamawiającemu całości przedmiotu zamówienia do siedziby 

ŁUKASIEWICZ – Instytut PIAP Al. Jerozolimskie 202, Warszawa wraz z towarzyszącą 

dokumentacją, zgodnie z pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

b) podpisanie protokołu odbioru końcowego  

3. Odbiór przedmiotu zamówienia i czynności z nim związane będą realizowane w dni robocze, 

w godzinach pracy Zamawiającego. 

 

§ 5 

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy bez 

uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę: 

….. - …………..zł. (słownie: zł.). 

Powyższa kwota zawiera podatek VAT. 

2. Wykonawca ma  prawo wystawić fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu 

odbioru. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciągu 

14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Na podstawie w/w harmonogramu Zamawiający 
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będzie dokonywał płatności etapami, zgodnie z częściowym protokołem odbioru. 

4. Na protokole odbioru Wykonawca umieści wszystkie części składowe (elementy) danej 

pozycji. 

5. Zamawiający dokona przelewu na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od otrzymania 

faktury VAT. Zamawiający oświadcza, że posiada środki na zapłatę za dostawę objętą niniejszą 

umową. 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania zamówienia określonego w 

§.4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, karę umowną w wysokości 0.5% z kwoty 

określonej w §.6 ust.1 należnej Wykonawcy w odniesieniu do danej części zamówienia 

określonej harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający może także potrącić 0,5 

% z kwoty określonej w §.6 ust.1 należnej Wykonawcy w odniesieniu do danej części  

zamówienia określonej harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

b) za opóźnienie w przedstawianiu pozytywniej opinii technicznej obiektu, w stosunku do 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, o której mowa w §.4 ust. 3., karę umowną w 

wysokości 0.5% z kwoty określonej w §.6 ust.1 należnej Wykonawcy, z każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. Zamawiający może także potrącić 0,5 % z kwoty określonej w §.6 ust.1 

należnej Wykonawcy. 

c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie opinii technicznej obiektu, o której mowa w  

§.4 ust. 3., karę umowną w wysokości 0.5% z kwoty określonej w §.6 ust.1 należnej 

Wykonawcy, z każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Zamawiający może także potrącić 0,5 

% z kwoty określonej w §.6 ust.1 należnej Wykonawcy. 

d) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, karę umowną 

w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1. 

e) za zawinione przerwanie realizacji zamówienia przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni, 

karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1. 

2. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od realizacji Umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust.1 w odniesieniu do 

danej części zamówienia. Jeżeli odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nastąpi z 
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przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, Zamawiający jest zwolniony od zapłaty kary. 

3. Niedotrzymanie terminu realizacji Umowy określonego w § 4, przekraczającego okres 14 dni, 

może być uznane jako przyczyna odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy  

Wykonawcy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu zrealizowanej części zamówienia. 

5. W przypadku opóźnienia zapłaty przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczania 

odsetek ustawowych. 

6. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej 

szkody. 

7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary 

umowy z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia zamówienia lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej. 

8. Kary umowne, o który mowa w Umowie mogą być naliczane niezależnie od siebie.  

 

§ 8 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 Dni od 

dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie 

i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub 

należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie 

terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie zamówienia na okres dłuższy 

niż 10 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego 
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nie podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy 

dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru zamówienia albo nie rozpoczął 

zamówienia albo pozostaje w zwłoce z realizacją zamówienia tak dalece, że 

wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia realizacji zamówienia,  

d) podzleca całość zamówienia lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody 

Zamawiającego. 

§ 9 

 

Wykonawca udzieli ………miesięcznej gwarancji na wykonanie zabezpieczeń. 

 

 

§ 10 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się traktować, jako informacje poufne wszelkie informacje 

dotyczące drugiej Strony, uzyskane w związku z zawarciem i realizacją Umowy, 

niezależnie od sposobu ich wyrażenia (ustne, pisemne, elektroniczne itd.) oraz nośnika, na 

którym zostały zapisane (informacje poufne).  

2. Informacjami poufnymi są w szczególności dane finansowe, informacje organizacyjne oraz 

informacje dotyczące działalności każdej ze Stron.  

3. Strony zobowiązane są w szczególności do: 

a) Nieujawniania i nierozpowszechniania informacji poufnych drugiej Strony oraz 

niewykorzystywania informacji poufnych do celów innych niż realizacja Umowy, 

b) Przechowywania informacji poufnych drugiej strony w sposób uniemożliwiający dostęp 

do nich osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenia informacji poufnych drugiej strony 

w taki sposób, w jaki storna zabezpiecza własne informacje o charakterze poufnym.  

4. Informacje poufne nie będą przez żadną ze Stron ujawniane, rozpowszechniane i 

udostępniane  w jakikolwiek sposób osobom trzecim, bez wyraźniej, uprzedniej zgody 
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drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej.  

5. Strony uprawnione są do przekazywania informacji poufnych swoim pracownikom oraz 

podwykonawcom, wyłącznie gdy jest to konieczne do wykonania Umowy. W takim 

przypadku Strony odpowiadają za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez 

pracowników  i podwykonawców, jak za własne działania bądź zaniechania. 

6. W przypadku wykonania, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu kopie wszelkich dokumentów 

związanych z wykonaniem niniejszej Umowy, oraz innych materiałów zawierających 

informacje poufne, dotyczących Zamawiającego. 

7.  Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą informacji, które:  

a)  są powszechnie znane, 

b) zostały uzyskane przez Stronę we własnym zakresie, w sposób nie naruszający 

postanowień Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa, 

c) ujawniane są zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie 

decyzji albo orzeczenia uprawnionego organu publicznego. 

§ 11 

 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do wszelkich rezultatów wytworzonych w wyniku realizacji 

przedmiotu Umowy wraz z zezwoleniem na wykonywanie i udzielanie zezwolenia na 

wykonywanie zależnych praw autorskich na następujących polach eksploatacji: 1  

a) utrwalanie i zwielokrotnianie, w szczególności wytwarzanie dowolną techniką jego 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową;  

b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) udostępnianie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie; 

d) dokonywanie i wykorzystywanie opracowań, w tym wszelkich modyfikacji, zmian i 

ulepszeń oraz wyrażanie zgody na dokonywanie takich czynności przez inne osoby.  

1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, o których mowa w ust. 1, 
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następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. 

§ 12 

1. Strony ustalają swoich przedstawicieli do kontaktów roboczych: 

a) Zamawiający: Paweł Górecki 22 874 00 70 

b) Wykonawca :_____ 

Zmiana osób wskazanych w niniejszym ustępie wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia 

skierowanego do Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy. 

2. Strony zobowiązują się informować i powiadamiać nawzajem, o wszelkich 

okolicznościach niezbędnych dla wykonania Umowy oraz zobowiązują się do wspierania 

się nawzajem w taki sposób, aby cele i założenia tej Umowy zostały wypełnione 

w należyty sposób. 

 

§ 13 

1. Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, na podstawie art. 144 ust 1 ustawy 

prawo zamówień publicznych.  

 

§ 14 

Oferta Wykonawcy z dnia ……oraz SIWZ KZP/11/2019 stanowią załączniki do umowy i są jej 

integralną częścią. 

 § 15 

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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§ 17 

Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

Załączniki: 

1. Oferta z dnia   ….. na wykonanie zamówienia zgodnie ze Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia KZP/11/2019 

2. SIWZ KZP/11/2019 

Przedstawiciele stron 

Zamawiający: Wykonawca: 

 

Warszawa, dnia …………… 


