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Postępowanie nr DWNZKŚ.272.22.2021.MP 
 

 

…………………………………………………………………… 

Pieczęć Wykonawcy 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

strona  

z ogólnej liczby stron  

 

 WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY 

 UMOWA NR ……………. 

Zawarta dnia ……………………………. roku we Wrocławiu  

 

pomiędzy 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania 

Środowiska z siedzibą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1 nr identyfikacyjny NIP 

896-000-54-08 REGON 000001301 (VAT UE PL 8960005408) 

 

reprezentowanym przez dra hab. Henryka Marszałka prof. UWr, Dziekana Wydziału 

Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, działającego na 

podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

zwanym w dalszej części "Zamawiającym" 

 

a 

 

zwanym w dalszej części "Wykonawcą”, 

zwanymi w dalszej treści umowy również Stronami lub każdy z osobna Stroną. 

 

§ 1 

Umowę zawarto z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129) z uwagi na wartość 

zamówienia poniżej kwoty 130.000,00 w związku z art. 2 ust. 1 pkt1 ww. ustawy. 

§ 2 

1.Przedmiotem zamówienia jest, dostawa następującego sprzętu: kontenera pomiarowego 

wraz z wyposażeniem, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą tj Opisem 

przedmiotu zamówienia  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą 

wykonawcy – załącznik nr 2, stanowiące integralną część umowy.  

§ 3 

1.Za przedmiot zamówienia określony w § 2 strony ustalają wynagrodzenie umowne 

zgodne z przedstawioną ofertą – Załącznikiem nr 1 stanowiący integralną część umowy: 

Netto    PLN 

Vat    PLN 

Brutto    PLN 

Słownie: 
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W cenie umowy zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym: 

całkowita należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za realizację przedmiotu 

umowy oraz wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności koszt 

materiałów, robocizny, ubezpieczenia. 

2. Wynagrodzenie określone w ust 1 nie podlega waloryzacji ani zmianom. 

3. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie .... od dnia 

zawarcia umowy.  

2. Wykonawca przedstawi (przed wykonaniem) do akceptacji projekt funkcjonalny 

kontenera z propozycją rozmieszczenia komponentów opisanych w OPZ będącym 

załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby jednostki 

Zamawiającego: Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery ul. Kosiby 8 we Wrocławiu. 

4. Wykonawca dostarczy kontener do siedziby Zamawiającego, dokona posadowienia na 

wskazanym i uprzednio przygotowanym przez Zamawiającego miejscu, dokona 

niezbędnej instalacji i uruchomienia zgodnie z OPZ będącym załącznikiem nr 1 do 

niniejszej umowy, przeprowadzi demonstrację poprawności pracy poszczególnych 

komponentów oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 

5. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy kontenera 

przynajmniej na 7 dni przed tym terminem  

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania otworów dachowych, podłogowych, 

ściennych zgodnie z opisem w OPZ oraz przygotowania ich do montażu przepustów 

dachowych i sprzętu (tj. 2 spektrometrów, aethalometru, nefelometru, pobornika pyłu 

zawieszonego, analizatora Teom). 

7. Położenie otworów montażowych dla aparatury pomiarowej zostanie uzgodnione na 

etapie opracowania projektu funkcjonalnego kontenera. 

8. Przepusty dachowe zostaną dostarczone i zamontowane przez dostawców aparatury 

pomiarowej. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia otworów montażowych dla aparatury 

pomiarowej w sposób szczelny, zabezpieczając przed korozją i dostaniem się wody do 

wnętrza kontenera, umożliwiający bezproblemowy montaż przepustów. 

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej (wydruk na papierze 

ekologicznym) oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf: 

a) Odpowiednie certyfikaty i atesty zgodnie z przedmiotem zamówienia 

b) Pełną oryginalną dokumentację w języku polskim zawierającą:  

-instrukcję działania, obsługi, konserwacji  

-schemat instalacji elektrycznej, 

-protokół z pomiaru skuteczności ochrony przeciwpożarowej. 

-protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami  

c)Kartę gwarancyjną wraz z zasadami świadczenia usług w okresie gwarancyjnym 

11. Wykonawca przeprowadzi szkolenie obejmujące minimalnie: omówienie instalacji 

elektrycznej, procedurę wyłączenia prądu w sytuacji awaryjnej, obsługę klimatyzatora 

i automatycznego układu regulacji temperatury wewnątrz kontenera, montaż i 

demontaż oraz czyszczenia układów poboru próby. 

12. Za uszkodzenie kontenera i zainstalowanych tam komponentów w trakcie załadunku, 

transportu, rozładunku i posadowienia w miejscu docelowym ponosi Wykonawca. 

§ 5 

 

1. Osobami uprawnionymi po stronie Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą są: 

 

........................................................................................  
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2. Osobami uprawnionymi po stronie Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym są:  

 

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

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się wpłacić w terminie 14 dni od daty wykonania umowy 

przelewem bankowym na konto Wykonawcy wynagrodzenie opisane w § 3 ust. 1 

w wysokości .................... zł. brutto. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo-

odbiorczy bez zastrzeżeń.  

3. Protokół zdawczo -odbiorczy będzie określał: 

  

 datę odbioru  

 kompletność zainstalowanego wyposażenia 

 stwierdzenie wad i warunki ich usunięcia 

 datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego 

 przeprowadzenie szkolenia instalacyjnego dla pracowników Zamawiającego 

 przekazanie dokumentacji dotyczącej kontenera i wyposażenia 

 umieszczenie na kontenerze logo i nazwy Programu POIR 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo do 

odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin na ich 

usunięcie - nie dłuższy niż 7 dni. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo regulowania wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Umowy w ramach mechanizmu podzielonej płatności (ang. Split payment) 

przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

6. Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy 

wskazany w umowie: 

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa w ust. 5 powyżej, jak również  

b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 

1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa 

w ustawie o podatku od towarów i usług /dalej: wykaz). 

7. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych 

w ust. 6 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie , 

powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności 

wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania 

płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla wykonawcy podstawy do 

żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat. 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ....................... gwarancji jakości. Gwarancją 

objęte są wady wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 

 

2.Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez 

strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy. 

 

3.Usługi gwarancyjne będą świadczone w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc 

od dnia zgłoszenia usterki e-mailem na adres wskazany do kontaktu przez Wykonawcę w 

zakresie  świadczenia usług gwarancyjnych. 

§ 8 
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Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na rzecz osób trzecich 

wierzytelności należnych od Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy.  

§ 9 

1. Za nieterminowe wykonanie umowy Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.  

2. Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad w trakcie 

odbioru i w ramach gwarancji jakości w stosunku do terminów określonych odpowiednio 

w § 6 ust. 4. i w § 7. ust. 3 za każdy dzień opóźnienia.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 

10% wartości umowy brutto. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający lub w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca naliczy karę umowną 

w wysokości 10% wartości umowy brutto.  

5. Suma kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy określonej 

w § 3 ust. 1. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia. W związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn niezależnych od  Stron nie 

przysługują  kary umowne przewidziane dla Wykonawcy. 

b)gdy zostanie otwarta likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

c)wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

d)w razie niewypłacalności Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 28.02.2003r. 

Prawo upadłościowe  lub niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością 

Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15.05.2015r. Prawo restrukturyzacyjne. 

e)  gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę i pomimo 

pisemnego wezwania do właściwego jej wykonania, sposób działania Wykonawcy nie 

uległ zmianie. 

§ 10 

W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego . 

§ 11 

W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanej na 

drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

§ 12 

Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy jest 

zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie prawnej formy prowadzonej 

działalności gospodarczej, zmianie adresu firmy, adresu zamieszkania właściciela i 

współwłaścicieli, wszczęciu postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub 

restrukturyzacyjnego oraz innych okolicznościach mających wpływ na sytuację 

ekonomiczną Wykonawcy pod rygorem skutków prawnych zaniechania, w tym uznania za 

doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 
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§ 13 

1. Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z niniejszą umową będą przetwarzane 

wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronione będą przed dostępem osób 

nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych 

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 95/96/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). 

2. Strony jako Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że wprowadziły 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie 

z przepisami RODO. 

3. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych reprezentujących stronę 

pracowników wyznaczonych do kontaktu między stronami tylko w celu i w czasokresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. Strony wyznaczyły Inspektora Ochrony 

Danych, każdy pracownik zobowiązał się do zachowania poufności i tajemnicy. 

Pracownicy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych. 

4. Strony będą przetwarzać dane osób reprezentujących stronę, kontaktowe osób 

zaangażowanych w realizację niniejszej umowy i zobowiązują się do wykonania 

obowiązku informacyjnego (art. 14 RODO) wobec tych osób w imieniu drugiej Strony. 

§ 14 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również odstąpienie od niej wymagają dla swej 

ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

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

(Zamawiający) 

 

 

 

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

(Wykonawca) 

Załączniki: 

1.Opis przedmiotu zamówienia 

2. Oferta wykonawcy 

3. Protokół odbioru 
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PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY nr.... 

 

 

Dnia................ przedstawiciel Zamawiającego: 

1............................................................................. 

2............................................................................. 

3............................................................................. 

 

Dokonał/li oceny odbioru przedmiotu Umowy: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Przyjmują go w imieniu Zamawiającego bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*. 

 

 

Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonywanej usługi: 

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

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

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

Uwagi Wykonawcy: 

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

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

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

 

 

 

 

 

......................, dnia ..................... r. 

 

 

 

 

 
 

 

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

(Zamawiający) 

 

 

 

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

(Wykonawca) 

 


