
  
 

 
 

 
 

 

Projekt „NanoDay  – dzień z nanonauką i nanotechnologią” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Postępowanie nr: WFA.2411.5.2019.JK 

Wrocław, 13 grudnia 2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

pn. Wynajem w 10 interwałach mikroskopu sił atomowych (ATM) oraz 

skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) w ramach realizacji projektu 

POWR.03.01.00-00T154/18  „NanoDay  – dzień z nanonauką i 

nanotechnologią”. 

 

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843 z późniejszymi zmianami )  

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy  

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna 

3. Projekt umowy 

 

ZATWIERDZAM: 

 Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii 

 

prof. dr hab. Antoni  Ciszewski 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii 

Pl. Uniwersytecki 1 50-137 Wrocław 

NIP PL: 896-000-54-08 

REGON: 00000-1301 

Adres do korespondencji: 

Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Pl. M. Borna 9 

50-204 Wrocław 

www. bip.uni.wroc.pl 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem w 10 interwałach mikroskopu sił atomowych (ATM) 

oraz skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) w ramach realizacji projektu 

POWR.03.01.00-00T154/18 „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią”. 

• Mikroskop sił atomowych (AFM) 

✓ zakres skanowania min. 60 µm x 60 µm z rozdzielczością min. 8 pm w osiach X i Y 

oraz zakres skanowania min. 15 µm z rozdzielczością min. 0,3 nm w osi Z; 

✓ poziom szumów w osi Z do 0,4 nm dla trybu statycznego oraz do 0,3 nm dla trybu 

dynamicznego; 

✓ mikroskop musi być zintegrowany z kontrolerem, osłoną akustyczną, stolikiem 

próbki XY, kamerą „patrzącą od góry” oraz układem antywibracyjnym dla 

maksymalnej wygody prowadzenia pokazów;  

✓ mikroskop powinien działać na układach niskonapięciowych max. 10V; 

✓ wielkość próbki min. 12 mm średnicy i 3,5 mm grubości; 

✓ manualny przesuw próbki min. 10 x 10 mm w osiach X i Y; 

✓ Kolorowa kamera „patrząca od góry” pole widzenia minimum 2x1,5 mm, 

rozdzielczości sensora 5 MegaPikseli, 4 krotny zoom cyfrowy, oświetlenie próbki 

musi być prowadzone w osi optycznej;  

✓ kamera „patrząca od boku” pod kątem 45⁰ lub zbliżonym, pole widzenia min. 5x5 

mm;   

✓ zautomatyzowane zbliżanie do powierzchni powinno być możliwe z wysokości 

max. 5 mm nad powierzchnia próbki; 

✓ równoległe zbliżanie sondy do powierzchni z wyeliminowanym ruchem bocznym;   

✓ tryby pracy: 
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o tryb statyczny 

o tryb dynamiczny z kontrastem fazowym 

o obrazowanie sił magnetycznych i elektrostatycznych  

o litografia w trybie dynamicznym i statycznym  

o spektroskopia siła-odległość, amplituda-odległość, faza-

odległość oraz prąd-odległość.  

✓ mikroskop powinien zostać dostarczony w walizce, która umożliwia jego 

bezpieczne składowanie oraz przenoszenie; 

✓ możliwość rozbudowy o: 

o litografie oparta o rysunki CAD lub mapy bitowe; 

o tryb pomiaru rezystancji rozproszonej; 

o możliwość rozbudowy o tryb modulacji siły; 

✓ zasilanie 230V (60Hz); 

✓ masa mikroskopu poniżej 7 kg. 

• Skaningowy mikroskop tunelowy (STM) 

✓ zakres skanowania min. 450 nm x 450 nm z rozdzielczością min. 8 pm w osiach X 

i Y oraz zakres skanowania min. 250 nm z rozdzielczością min. 3,5 pm w osi Z; 

✓ wzmacniacz prądowy w zakresie 0,1 – 100nA w krokach co najmniej 30pA; 

✓ tryby pracy: 

o stały prąd (pomiar topografii) 

o stała wysokość (pomiar prądu)  

o spektroskopia prąd-napięcie, prąd-odległość  

o litografia prądowa i modyfikacja powierzchni  

✓ zbliżanie próbki do igły zrealizowane za pomocą motoru piezoelektrycznego;  

✓ wielkość próbki min. 10 mm średnicy i min. 4 mm grubości; 

✓ mikroskop powinien działać na układach niskonapięciowych max. 10V; 

✓ min. szybkość obrazowania do 8 Hz; 

✓ mikroskop musi być zintegrowany z kontrolerem oraz układem antywibracyjnym 

dla maksymalnej wygody prowadzenia pokazów;  

✓ mikroskop powinien zostać dostarczony w walizce, która umożliwia jego 

bezpieczne składowanie oraz przenoszenie;  

✓ zasilanie 230V (60Hz); 

✓ masa mikroskopu poniżej 3,5 kg. 

(zwanych w dalszej części Umowy - Przedmiotem Najmu) zgodnie z przedstawioną przez 

Wynajmującego specyfikacją Opisem Przedmiotu Zamówienia.  
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1. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: koszty opakowania, ubezpieczenia  

i transportu aż do momentu dokonania odbioru przez Najemcę w miejscu wskazanym jako 

adres dostawy. 

2. Adres dostawy:  

Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Biuro projektu „NanoDay – dzień z nanonauka i nanotechnologią” 

plac Maxa Borna 9 

50-204 Wrocław  

Pokój 121 

3. Szczegóły zamówienia określa załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia oraz projekt 

umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści zapytania 

ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania 

ofert. W przypadku takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wynajmujący zobowiązuje się wielokrotnie wynająć przedmiot zamówienia na okres  

2 tygodni liczony od dnia dostawy przedmiotu Umowy. 

2. Wynajmem będzie realizowany cyklicznie w 10 interwałach, pierwszy wynajem zostanie 

zrealizowany najpóźniej do 30 stycznia 2020. 

3. Ostatni wynajem powinien zostać zrealizowany nie później niż przed dniem 10 grudnia 

2020. 

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Złożenie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. 

2. Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty muszą być napisane w języku polskim.  

W przypadku złożenia oferty w języku obcym, należy złożyć dokument z tłumaczeniem na język 

polski. 

3. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu oznaczonym 

nazwą, adresem Wykonawcy. 

Koperta powinna być zaadresowana na: 

Uniwersytet Wrocławski 

Wydział Fizyki i Astronomii 

pl. M. Borna 9 pok. 102, 50-204 Wrocław 

z adnotacją: 
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,,Postępowanie nr WFA.2411.5.2019.JK” , 

z dopiskiem: „Nie otwierać przed 23.12.2019 r. przed godziną 10:00” 

 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złożonej przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane 

przed upływem terminu składania ofert. 

5. Oferta powinna zawierać: 

a) Wypełniony załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna. 

Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego opisu, z którego w sposób niebudzący 

wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie 

wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym. 

b) Specyfikację urządzenia w postaci dostarczonej przez Wykonawcę specyfikacji 

technicznej, wydruku ze strony internetowej producenta lub innego równoważnego 

dokumentu świadczące, że oferowany produkt spełnia wymagania zawarte w niniejszym 

zapytaniu ofertowym. 

c) Formularz ofertowy sporządzony według wzoru z załącznika nr 1. 

d) Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru 

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert. 

e) Pełnomocnictwo, w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza, dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w 

imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów do niej załączonych. 

6. Oferta i wszystkie załączone dokumenty, oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą 

być podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczątkami imiennymi przez osoby zdolne 

do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie wraz z ofertą dokumentów wymienionych 

w dziale IV. pkt.5, przygotowanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

2. Brak jakiegokolwiek dokumentu może skutkować niedopuszczeniem złożonej oferty do 

badań. 

3. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów lub złożone 

dokumenty zawierały błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie lub do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oferty. 
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VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ 

 

1. Cena Oferty ma uwzględniać wszystkie okoliczności, które mogą wpływać na sposób 

realizacji zamówienia, a w szczególności opisane w załączniku nr 2 (opisie przedmiotu 

zamówienia – specyfikacji technicznej), ewentualne zmiany zapytania ofertowego i informacje 

dla Wykonawców, jak również wszystkie zobowiązania wynikające z tekstu załączonej umowy 

- załącznika nr 3. 

2. Wykonawca zobowiązany jest określić w Formularzu ofertowym cenę ofertową netto, 

podatek VAT oraz cenę brutto w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie (cena ofertowa 

brutto) z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

 

UWAGA: Zaokrąglenia cen w PLN należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według 

zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po 

przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po 

przecinku nie ulega zmianie. Trzeciej cyfry nie zaokrągla się. 

3. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej w walutach obcych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wskazać właściwą stawkę podatku VAT, przy czym naliczając 

stawkę inną niż 23%, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć dokument, z którego 

wynikać będzie, że przyjęta przez niego stawka jest prawidłowa. 

5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 

6. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

VII. OCENA OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej 

ceny. 

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów. 

Wartość punktowa kryterium wyliczana będzie w skali 100 pkt (maksymalna liczba punktów 

w kryterium) wg wzoru: 

WARTOŚĆ PUNKTOWA = 100 * Cmin/ Cn 

gdzie: 

Cmin – cena ofertowa brutto - najniższa wśród oferowanych 

Cn – cena ofertowa brutto badanej oferty 
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3. Oferty niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną odrzucone. Nie będą podlegać 

ocenie punktowej. 

 

VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji: 

a) braku ofert 

b) gdy cena ofertowa przewyższy wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

realizację przedmiotowego zamówienia 

c) gdy wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym. 

d) W każdym innym przypadku bez podania przyczyny 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Złożenie oferty wymaga zachowania formy pisemnej. Ofertę złożyć należy pod adresem: 

Uniwersytet Wrocławski 

Wydział Fizyki i Astronomii 

pl. M. Borna 9 pok. 102, 50-204 Wrocław 

w terminie do 23.12.2019 r., do godziny 09:00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi pod adresem: 

Uniwersytet Wrocławski 

Wydział Fizyki i Astronomii 

pl. M. Borna 9 pok. 121, 50-204 Wrocław 

w terminie 23.12.2019 r., godzina 10:00. 

 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych z treścią zapytania ofertowego kierując swoje zapytanie na adres: 

Uniwersytet Wrocławski 

Wydział Fizyki i Astronomii 

pl. M. Borna 9 pok. 102, 50-204 Wrocław 

z dopiskiem: „Nr postępowania: WFA.2411.5.2016.JK” 

lub pocztą elektroniczną na adres: tomasz.greczylo@uwr.edu.pl 

2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania związane z postępowaniem 

następnego dnia po upływie terminu składania wniosków pod warunkiem, że wniosek  

mailto:tomasz.greczylo@uwr.edu.pl
mailto:tomasz.greczylo@uwr.edu.pl
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o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do  

godz: 15.00 w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie w/w terminu 

składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

 

XI. WARUNKI I TERMIN PŁATNOŚCI 

 

Wymagany termin płatności 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez 

Najemcę. (wg wzoru załączonej umowy). 

 

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki 

i Astronomii, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. 

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i 

Astronomii, jest Pan dr Krzysztof Ziemba ul. M. Borna 9, 50-205 Wrocław, 

krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl, tel. +48 71 375 95 36. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Postępowanie nr 

WFA.2411.5.2019.JK pod nazwą Wynajem w 10 interwałach mikroskopu sił atomowych 

(ATM) oraz skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) w ramach realizacji projektu 

POWR.03.01.00-00T154/18 „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią”. 

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 z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 

„ustawa Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
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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, stosowanie do art. 22 RODO; 

1) posiada Pani/Pan: 

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

• 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 ***;   

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

2) nie przysługuje Pani/Panu: 

• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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

• 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.  

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 

danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 
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Załącznik nr 1 

NAZWA WYKONAWCY  
 

ADRES  
 

Adres Prywatny  
(dotyczy podmiotu fizycznego) 

 
 

NIP  
 

REGON  
 

TELEFON  
 

FAKS  
 

E-MAIL  
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz jego załącznikami w 

postępowaniu pt.: Wynajem w 10 interwałach mikroskopu sił atomowych (ATM) oraz 

skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) w ramach realizacji projektu POWR.03.01.00-

00T154/18 „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią” składamy ofertę na realizację 

przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z 

załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie, za cenę 

ofertową: 

 
1. 

 
CENA OFERTOWA NETTO 

 

 
……………………………….. zł 

 
2. 

WARTOŚĆ PODATKU VAT (……………………………....%)* 
(ILOCZYN CENY OFERTOWEJ NETTO I STAWKI PODATKU 
VAT) 

 
……………………………….. zł 

 
3. 

 
CENA OFERTOWA BRUTTO (SUMA CENY OFERTOWEJ 
NETTO I WARTOŚCI PODATKU VAT) 

 
……………………………….. zł 

 

Słownie: ..................................................................................................................................... brutto 
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1. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w 

zapytaniu ofertowym.  

2. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w 

miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.  

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres min.60 dni.  

4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

5. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości 

lub likwidacji.  

6. Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią 

zapytania ofertowego. 

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                          (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 

 

* w przypadku zastosowania stawki VAT innej niż 23%, Wykonawca zobowiązany jest załączyć 

dokument, z którego wynikać będzie, że przyjęta przez niego stawka jest prawidłowa 

1
rozporządzenie 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, str. 1). 

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem w 10 interwałach mikroskopu sił atomowych (ATM) 

oraz skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) w ramach realizacji projektu 

POWR.03.01.00-00T154/18 „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią”. 

Mikroskop sił atomowych (AFM) 

Minimalne parametry wymagane Parametry oferowane 

✓ Zakres skanowania: 

• min. 60 µm x 60 µm z rozdzielczością min. 8 
pm w osiach X i Y oraz  

• zakres skanowania min. 15 µm z 
rozdzielczością min. 0,3 nm w osi Z; 

 

……………………… TAK/NIE* 

 

……………………… TAK/NIE* 

 

✓ Poziom szumów w osi Z: 

• do 0,4 nm dla trybu statycznego oraz 
• do 0,3 nm dla trybu dynamicznego; 

 

……………………… TAK/NIE* 

……………………… TAK/NIE* 

 

✓ Mikroskop musi być zintegrowany z kontrolerem, 

osłoną akustyczną, stolikiem próbki XY, kamerą 

„patrzącą od góry” oraz układem 

antywibracyjnym dla maksymalnej wygody 

prowadzenia pokazów;  

 

TAK/NIE* 

✓ Mikroskop powinien działać na układach 

niskonapięciowych max. 10V; 

 

……………………… TAK/NIE* 

 

✓ Wielkość próbki: 

• min. 12 mm średnicy i  

• 3,5 mm grubości; 

 

……………………… TAK/NIE* 

……………………… TAK/NIE* 

 

✓ Manualny przesuw próbki min. 10 x 10 mm w 

osiach X i Y; 

 

……………………… TAK/NIE* 

 

✓ Kolorowa kamera „patrząca od góry”: 

• pole widzenia minimum 2x1,5 mm, 

• rozdzielczości sensora 5 MegaPikseli,  

• 4 krotny zoom cyfrowy,  

• oświetlenie próbki musi być prowadzone w 

osi optycznej;  

 

……………………… TAK/NIE* 

……………………… TAK/NIE* 

……………………… TAK/NIE* 

……………………… TAK/NIE* 

 

✓ Kamera „patrząca od boku”: 

• pod kątem 45⁰ lub zbliżonym,  

• pole widzenia min. 5x5 mm;   

 

……………………… TAK/NIE* 

……………………… TAK/NIE* 



  
 

 
 

 
 

 

Projekt „NanoDay  – dzień z nanonauką i nanotechnologią” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

✓ Zautomatyzowane zbliżanie do powierzchni 

powinno być możliwe z wysokości max. 5 mm 

nad powierzchnia próbki; 

 

……………………… TAK/NIE* 

 

✓  Równoległe zbliżanie sondy do powierzchni z 

wyeliminowanym ruchem bocznym;   

 

TAK/NIE* 

✓ Tryby pracy: 

▪ tryb statyczny 

▪ tryb dynamiczny z kontrastem fazowym 

▪ obrazowanie sił magnetycznych i 

elektrostatycznych  

▪ litografia w trybie dynamicznym i 

statycznym  

▪ spektroskopia siła-odległość, amplituda-

odległość, faza-odległość oraz prąd-

odległość.  

 

TAK/NIE* 

TAK/NIE* 

 

TAK/NIE* 

 

TAK/NIE* 

 

TAK/NIE* 

✓ Mikroskop powinien zostać dostarczony w 

walizce, która umożliwia jego bezpieczne 

składowanie oraz przenoszenie; 

 

TAK/NIE* 

✓ Możliwość rozbudowy o: 

▪ litografie oparta o rysunki CAD lub mapy 

bitowe; 

▪ tryb pomiaru rezystancji rozproszonej; 

▪ możliwość rozbudowy o tryb modulacji 

siły; 

 

TAK/NIE* 

 

TAK/NIE* 

 

TAK/NIE* 

 

✓ Zasilanie 230V (60Hz); 

 

TAK/NIE* 

 

✓ Masa mikroskopu poniżej 7 kg. 

 

……………………… TAK/NIE* 

 

*Niewłaściwe skreślić 
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Skaningowy mikroskop tunelowy (STM) 

Minimalne parametry wymagane Parametry oferowane 

1. Zakres skanowania: min. 450 nm x 450 nm z 

rozdzielczością  min. 8 pm w osiach X i Y 

 

……………………… TAK/NIE* 

 

2. Wzmacniacz prądowy w zakresie 0,1 – 100nA 

w krokach co najmniej 30pA; 

 

……………………… TAK/NIE* 

 

3. Tryby pracy: 

• stały prąd (pomiar topografii) 

• stała wysokość (pomiar prądu)  

• spektroskopia prąd-napięcie, prąd-odległość  

• litografia prądowa i modyfikacja powierzchni  

 

TAK/NIE* 

TAK/NIE* 

TAK/NIE* 

 

TAK/NIE* 

 

4. Zbliżanie próbki do igły zrealizowane za 

pomocą motoru piezoelektrycznego;  

TAK/NIE* 

 

5. Wielkość próbki min. 10 mm średnicy i min. 4 

mm grubości; 

 

……………………… TAK/NIE* 

 

6. Mikroskop powinien działać na układach 

niskonapięciowych max. 10V; 

 

……………………… TAK/NIE* 

 

 

7. Min. szybkość obrazowania do 8 Hz; 

 

……………………… TAK/NIE* 

 

8. Mikroskop musi być zintegrowany z 

kontrolerem oraz układem antywibracyjnym 

dla maksymalnej wygody prowadzenia 

pokazów;  

 

TAK/NIE* 

 

9. Mikroskop powinien zostać dostarczony w 

walizce, która umożliwia jego bezpieczne 

składowanie oraz przenoszenie;  

 

TAK/NIE* 

 

10.  Zasilanie 230V (60Hz) TAK/NIE* 

 

 

11. Masa mikroskopu poniżej 3,5 kg 

 

……………………… TAK/NIE* 

 

*Niewłaściwe skreślić 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                          (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

do podejmowania zobowiązań) 



  
 

 
 

 
 

 

Projekt „NanoDay  – dzień z nanonauką i nanotechnologią” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 3 

UMOWA NAJMU SPRZĘTU 

Nr WFA.WFA.0020.2019.U.TG 

zawarta w dniu ...............................  we Wrocławiu pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 

Wrocław, Wydział Fizyki i Astronomii; NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez 

Pana prof. dr hab. Antoniego Ciszewskiego dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii, 

zwanym w dalszej części „Najemcą”.  

a 

………………………………………………………………………………………………………………, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Wydział …………………………………………………………………………………………, zwaną 

dalej „Wynajmującym”, reprezentowaną przez Pana ………………………………… 

 

zwanymi łącznie „Stronami”. 

Niniejsza umowa zwana jest dalej „Umową”. 

Zważywszy, że: 

⎯ Najemca, zainteresowany jest najmem mikroskopu sił atomowych oraz 

mikroskopem tunelowym, na potrzeby przeprowadzenia zajęć warsztatowych w 

związku z realizacją projektu pt. „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią” 

o numerze POWR.03.01.00-00-T154/18 zwanego dalej „Projektem”, 

⎯ Wynajmujący złożył Najemcy ofertę wynajmu obejmującego mikroskopy 

…………………………………………, potrzebnego do realizacji Projektu, zgodnie z 

wytycznymi określonymi przez Najemcę. 

⎯ Niniejszą umowę zawarto z wyłączeniem stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 

zm.), gdyż wartość umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro – art. 4 pkt. 8 ustawy. 

⎯ Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania wykonane zostało w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. 
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Strony postanowiły co następuje: 

§1  

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja wynajmu w 10 interwałach  przez Wynajmującego 

mikroskopu sił atomowych nazwa o numerze seryjnym …………………. oraz 

skaningowego mikroskopu tunelowego nazwa o numerze seryjnym …………..……. i 

następujących parametrach:  

• Mikroskop sił atomowych (AFM) 

✓ zakres skanowania min. 60 µm x 60 µm z rozdzielczością min. 8 pm w osiach 

X i Y oraz zakres skanowania min. 15 µm z rozdzielczością min. 0,3 nm w osi 

Z; 

✓ poziom szumów w osi Z do 0,4 nm dla trybu statycznego oraz do 0,3 nm dla 

trybu dynamicznego; 

✓ mikroskop musi być zintegrowany z kontrolerem, osłoną akustyczną, stolikiem 

próbki XY, kamerą „patrzącą od góry” oraz układem antywibracyjnym dla 

maksymalnej wygody prowadzenia pokazów;  

✓ mikroskop powinien działać na układach niskonapięciowych max. 10V; 

✓ wielkość próbki min. 12 mm średnicy i 3,5 mm grubości; 

✓ manualny przesuw próbki min. 10 x 10 mm w osiach X i Y; 

✓ Kolorowa kamera „patrząca od góry” pole widzenia minimum 2x1,5 mm, 

rozdzielczości sensora 5 MegaPikseli, 4 krotny zoom cyfrowy, oświetlenie 

próbki musi być prowadzone w osi optycznej;  

✓ kamera „patrząca od boku” pod kątem 45⁰ lub zbliżonym, pole widzenia min. 

5x5 mm;   

✓ zautomatyzowane zbliżanie do powierzchni powinno być możliwe z wysokości 

max. 5 mm nad powierzchnia próbki; 

✓ równoległe zbliżanie sondy do powierzchni z wyeliminowanym ruchem 

bocznym;   

✓ tryby pracy: 

o tryb statyczny 

o tryb dynamiczny z kontrastem fazowym 

o obrazowanie sił magnetycznych i elektrostatycznych  

o litografia w trybie dynamicznym i statycznym  

o spektroskopia siła-odległość, amplituda-odległość, faza-

odległość oraz prąd-odległość.  
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✓ mikroskop powinien zostać dostarczony w walizce, która umożliwia jego 

bezpieczne składowanie oraz przenoszenie; 

✓ możliwość rozbudowy o: 

o litografie oparta o rysunki CAD lub mapy bitowe; 

o tryb pomiaru rezystancji rozproszonej; 

o możliwość rozbudowy o tryb modulacji siły; 

✓ zasilanie 230V (60Hz); 

✓ masa mikroskopu poniżej 7 kg. 

• Skaningowy mikroskop tunelowy (STM) 

✓ zakres skanowania min. 450 nm x 450 nm z rozdzielczością min. 8 pm w osiach 

X i Y oraz zakres skanowania min. 250 nm  z rozdzielczością min. 3,5 pm w osi 

Z; 

✓ wzmacniacz prądowy w zakresie 0,1 – 100nA w krokach co najmniej 30pA; 

✓ tryby pracy: 

o stały prąd (pomiar topografii) 

o stała wysokość (pomiar prądu)  

o spektroskopia prąd-napięcie, prąd-odległość  

o litografia prądowa i modyfikacja powierzchni  

✓ zbliżanie próbki do igły zrealizowane za pomocą motoru piezoelektrycznego;  

✓ wielkość próbki min. 10 mm średnicy i min. 4 mm grubości; 

✓ mikroskop powinien działać na układach niskonapięciowych max. 10V; 

✓ min. szybkość obrazowania do 8 Hz; 

✓ mikroskop musi być zintegrowany z kontrolerem oraz układem 

antywibracyjnym dla maksymalnej wygody prowadzenia pokazów;  

✓ mikroskop powinien zostać dostarczony w walizce, która umożliwia jego 

bezpieczne składowanie oraz przenoszenie;  

✓ zasilanie 230V (60Hz); 

✓ masa mikroskopu poniżej 3,5 kg. 

(zwanych w dalszej części Umowy - Przedmiotem Najmu) zgodnie z przedstawioną 

przez Wynajmującego specyfikacją Opisem Przedmiotu Zamówienia.  

2. Przedmiot Najmu będzie dostarczony każdorazowo przez Wynajmującego na adres: 

Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Biuro projektu „NanoDay – dzień z nanonauka i nanotechnologią” 

plac Maxa Borna 9 

50-204 Wrocław, Pokój 121 
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3. Po każdym interwale wynajmu zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy, w 

którym określony zostanie jego stan techniczny i stopień zużycia obu mikroskopów.  

4. Datę określoną w protokole zdawczo – odbiorczym uznaje się za datę zwrotu 

Wynajmującemu Przedmiotu Najmu. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi również 

podstawę do wystawienia faktury tytułem najmu. 

§2 

1. Wynajmujący zobowiązuje się wielokrotnie wynająć przedmiot Umowy na okres 2 

tygodni liczony od dnia dostawy przedmiotu Umowy. 

2. Wynajmem będzie realizowany cyklicznie w 10 interwałach, pierwszy wynajem zostanie 

zrealizowany najpóźniej do 30 stycznia 2020. 

3. Ostatni wynajem powinien zostać zrealizowany nie później niż przed dniem 10 grudnia 

2020. 

4. Wynajmujący zobowiązuje się informować Najemcę o jakiejkolwiek sytuacji mogącej 

mieć wpływ na nieterminową realizację przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu Umowy dłuższego niż 7 dni, Wynajmujący 

zapłaci Najemcy karę umowną w wysokości 0,05% czynszu najmu wskazanego w § 3 

ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od ósmego dnia po dniu wskazanym w § 2 ust. 2.  

§3 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu 

czynsz najmu w wysokości  XX XXX zł brutto (słownie: ……………… złotych 

00/100) za każdy 1 tygodniowy wynajem. 

2. Czynsz najmu wskazany w ust. 1 zawiera podatek VAT, jest ceną stałą i obejmuje 

koszty opakowania, ubezpieczenia i transportu aż do momentu dokonania odbioru przez 

Najemcę w miejscu wskazanym w § 1 ust. 2. 

3. Zapłata ceny wskazanej w § 3 ust. 1 będzie następowała na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Najemcę. 

§4 

Wynajmujący zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu Umowy w opakowaniu 

dostosowanym do jego rodzaju, sposobu transportu i składowania tak, aby dostarczyć go 

w nienaruszonym stanie. Każda jednostka opakowania powinna zawierać czytelną 

informację zgodnie z wymogami przepisów przewozowych, jak również wszystkie 

instrukcje dotyczące szczególnych warunków składowania, a także informację dotyczącą 

ilości i wagi. 
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§5 

1. Przez cały okres trwania niniejszej Umowy, przedmiot Umowy pozostaje własnością 

Wynajmującego. 

2. Wynajmujący zobowiązuje się, że przedmiot Umowy będzie wolny od wad, usterek i 

będzie zdatny do prawidłowego użytkowania w momencie jego dostarczenia do 

Najemcy. 

3. Wynajmujący zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw lub usuwać usterki 

związane z działaniem przedmiotu Umowy w okresie 30 (trzydziestu) dni, liczonych od 

dnia poinformowania Wynajmującego przez Najemcę o konieczności naprawy 

Przedmiotu Najmu.  

4. Najemca zobowiązuje się po wygaśnięciu ważności Umowy zwrócić Wynajmującemu 

przedmiot Umowy w stanie nie pogorszonym, poza normalnym stopniem zużycia 

wynikającym z eksploatacji. 

§6 

1. Najemca zobowiązuje się używać Przedmiot Najmu z należytą starannością, zgodnie z 

jego przeznaczeniem oraz utrzymywać go we właściwym stanie technicznym i 

higieniczno-sanitarnym określonym przepisami prawa. 

2. Najemca zobowiązuje się dbać i chronić Przedmiot Najmu przed uszkodzeniem lub 

dewastacją.  

3. Najemca nie może dokonać w Przedmiocie Najmu zmian lub ulepszeń bez zgody                   

Wynajmującego. 

§7 

Wynajmujący gwarantuje, że przedmiot Umowy posiada wymagane przez Najemcę 

właściwości, jest dobrej jakości i nadaje się do zamierzonego przez Najemcę celu, tj. do 

wykorzystania w realizacji Projektu, zgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancja jakości 

ważna jest przez cały okres wynajmu, liczony od dnia dostarczenia przedmiotu Umowy i 

podpisania przez Najemcę protokołu przyjęcia przedmiotu Umowy, uprzednio 

przygotowanego przez Wynajmującego. 

§8 

1. Ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu Umowy ponosi Wynajmujący aż do chwili 

dokonania odbioru przez Najemcę w miejscu wskazanym w § 1 ust. 2. 
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2. Wynajmujący odpowiedzialny jest za należyte i odpowiednie do właściwości przedmiotu 

Umowy zabezpieczenie przesyłki przed uszkodzeniem i narażeniem osób trzecich na 

kontakt z substancjami niebezpiecznymi. 

3. Wynajmujący odpowiedzialny jest za wszelkie szkody poniesione przez Najemcę w 

związku z nienależytym wykonaniem Umowy przez Wynajmującego. 

4. Obowiązki w zakresie konserwacji, drobnych napraw i utrzymania w tym zakupu 

materiałów eksploatacyjnych Przedmiotu Najmu obciążają Najemcę.   

5. Do napraw, o których mowa w ust 4 nie zalicza się napraw, które obciążają 

Wynajmującego. 

6. Jeżeli przy przekazaniu Przedmiotu Najmu lub w czasie trwania umowy okaże się 

potrzeba dokonania napraw, które obciążą Wynajmującego, Najemca powinien 

zawiadomić go o tym bezzwłocznie – nie później jednakże niż w terminie 3 dni od dnia 

wykrycia wady przez Najemcę. 

7. Koszty napraw uszkodzeń Przedmiotu Najmu powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Najemcy lub jego pracowników obciążają Najemcę. Odpowiedzialność Najemcy i jego 

pracowników, za wyrządzone szkody, jest solidarna.  

8. Jeżeli Przedmiot Najmu wymaga wykonania napraw obciążających Wynajmującego, 

Wynajmujący zawiadamia Najemcę z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie ich 

wykonania, a Najemca jest obowiązany udostępnić mu Przedmiot Najmu w celu 

dokonania napraw.  

9. W razie konieczności natychmiastowego usunięcia awarii grożącej bezpośrednim 

powstaniem znacznych szkód, Najemca jest zobowiązany na żądanie Wynajmującego 

do niezwłocznego udostępnienia Przedmiotu Najmu.  

§ 9 

1. Po zakończeniu, wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy Najemca jest zobowiązany zwrócić 

Wynajmującemu Przedmiot Najmu w terminie 7 dni.  

2. Najemca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu Umowy w opakowaniu 

dostosowanym do jego rodzaju, sposobu transportu i składowania tak, aby dostarczyć 

go w nienaruszonym stanie.  

3. Jeżeli, pomimo wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, Najemca nie zwróci Przedmiotu 

Najmu, Wynajmującemu przysługuje odszkodowanie za korzystanie przez Najemcę z 

Przedmiotu Najmu bez tytułu prawnego w wysokości czynszu określonego w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy.  
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4. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy Strony zobowiązują się sporządzić protokół 

zdawczo-odbiorczy, stanowiący podstawę do dokonania rozliczeń.   

5. W razie uchylania się jednej ze stron od sporządzenia lub podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego, druga ze Stron, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu, ma prawo 

jednostronnie sporządzić protokół. 

§10 

1. Wynajmujący nie może bez zgody Najemcy przenieść na osoby trzecie wierzytelności 

wynikającej z Umowy. 

2. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego przenieść praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. 

3. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddawać Przedmiotu Najmu w podnajem, 

do bezpłatnego używania lub użyczać go osobom trzecim. 

§ 11 

1. Jakiekolwiek zawiadomienia lub oświadczenia przewidziane w Umowie, mogą być 

dostarczane drugiej Stronie: osobiście, pocztą kurierską, listem poleconym na adres: 

a) do Wynajmującego : ………………………,  

b) do Najemcy: pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław.  

2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego (nie dłuższego niż 7 dni) zawiadamiania o 

wszelkich zmianach adresów do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia na ostatni 

wskazany adres do doręczeń za skuteczne. 

§ 12 

1. Strony zgodnie postanawiają, że z zastrzeżeniem ust 2 i 3 żadna ze Stron nie może 

ujawniać ani udostępniać jakiejkolwiek osobie trzeciej informacji o treści niniejszej 

Umowy lub jakichkolwiek informacji natury poufnej, odnoszących się do którejkolwiek 

ze Stron, a uzyskanych podczas negocjowania lub wykonywania Umowy. 

2. Zakaz ujawniania nie dotyczy informacji, które: 

a) są powszechnie znane, oprócz tych które zostały ujawnione publicznie z winy 

którejkolwiek ze Stron, 

b) zostały lub będą przekazane przez Strony jej doradcom prawnym lub podatkowym, 

biegłym rewidentom lub osobom będącym w stosunku zlecenia innych usług 

doradztwa, z zastrzeżeniem, że podmioty te zostaną zobowiązane do zachowania 

tych informacji w tajemnicy. 

3. Ponadto Strony potwierdzają, że Umowa nie zabrania ujawniania informacji w zakresie, 

w jakim jest to wymagane przez organy administracji rządowej lub samorządowej, 
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przez prawo lub w związku z postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub 

administracyjnym, którego stroną jest którakolwiek ze Stron, każdorazowo po 

uprzednim powiadomieniu drugiej Strony. 

4. Obowiązek zachowania poufności nie wygasa nawet w przypadku rozwiązania lub utraty 

mocy obowiązującej Umowy z innych przyczyn. 

§ 13 

1. Umowa wchodzi w życie z chwilą złożenia ostatniego podpisu stron. 

2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia Umowy oraz jakiekolwiek zawiadomienia lub 

oświadczenia składane przez Strony w związku z Umową wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych 

odmiennie w treści Umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych 

obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Wynajmującego. 

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia Umowy byłyby w całości bądź w 

części nieważne, nie nadające się do wykonania lub bezskuteczne lub zostałyby w 

całości bądź w części uznane za nieważne, nie nadające się do wykonania lub 

bezskuteczne przez sąd lub inny właściwy organ, pozostałe postanowienia Umowy 

pozostają w mocy. W odniesieniu do postanowień dotkniętych powyższymi 

wątpliwościami Strony będą negocjować w dobrej wierze, przy zachowaniu szczególnej 

staranności i obiektywnej wykonalności zastępcze postanowienia ważne, skuteczne i 

nadające się do wykonania, odzwierciedlające wolę obu Stron. 

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron oraz do dokumentacji projektowej. 

 

 

 

 

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

NAJEMCA WYNAJMUJĄCY 

 


