
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie nr :WB.2710.2.2023.RM 

Wrocław, 20 stycznia 2023r.  

 

 

Zapytanie ofertowe pn.: Dostawa kamery do mikroskopu fluorescencyjnego wraz z instalacją 

i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) z uwagi na 

wartość zamówienia poniżej kwoty 130.000 zł w związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy. 
Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami wewnętrznego 

Regulaminu Udzielania zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam, 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 
dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. ZAMAWIAJĄCY ORAZ INFORMACJE OGÓLNE: 

Uniwersytet Wrocławski Wydział Biotechnologii zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę  

kamery do mikroskopu fluorescencyjnego wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

1. Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, 

przed upływem terminu składania ofert.  

2. Dane Zamawiającego: 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii 

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08; REGON 000001301 

www. bip.uni.wroc.pl 

Znak postępowania: WB.2710.2.2023.RM 

3. Osoba prowadząca postępowanie i uprawniona do kontaktu: Renata Michałowska 

e-mail do kontaktu: przetargi.wb@uwr.edu.pl; renata.michalowska@uwr.edu.pl 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem postepowania jest dostawa kamery do mikroskopu fluorescencyjnego wraz z instalacją 

i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie było fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad 

fizycznych. Urządzenie ma być  kompletne, ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi 

do uruchomienia.  

Wymagana jest gwarancja minimum 12 miesięcy. 

Szczegóły zamówienia określa załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – 

wymagania minimalne oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 Zaoferowany produkt powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu 

zamówienia lub posiadać lepsze parametry.  

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 6 tygodni  od dnia zawarcia umowy.  

Adres dostawy i instalacji urządzenia: Wydział Biotechnologii, Zakład Mikrobiologii Molekularnej,  

ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław. 

  

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta i załączone do niej dokumenty powinny być napisane w języku polskim. W przypadku złożenia 

oferty w języku obcym, należy dokument przetłumaczyć na język polski. Zamawiający dopuszcza dołączenie 

specyfikacji technicznej  przedmiotu zamówienia lub wydruku ze strony internetowej producenta w języku 

angielskim.  

2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

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

złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane przed upływem terminu składania ofert.  

4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. 

Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

5. Oferta oraz wszystkie załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy. 

  

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

mailto:przetargi.wb@uwr.edu.pl;%20renata.michalowska@uwr.edu.pl


a) Wypełnionego załącznika nr 2 – opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna – 

wymagania minimalne. Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego opisu, z którego w sposób 

nie budzący wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie 

wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, 

b) Specyfikacji technicznej, wydruku ze strony internetowej producenta lub innego równoważnego 

dokumentu świadczącego, że oferowany produkt spełnia wymagania zawarte w niniejszym 

zapytaniu ofertowym, 

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca przedłoży wraz z ofertą wszystkie wymagane 

dokumenty i oświadczenia. Spełnienie warunków, o których mowa powyżej będzie stanowić podstawę 

dopuszczenia złożonej oferty do badania pod kątem spełnienia wymagań merytorycznych i technicznych 

oferowanego przedmiotu zamówienia, natomiast w przypadku pozytywnego wyniku tego badania, do oceny 

według wskazanych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert. 

3. Brak jakiegokolwiek dokumentu może skutkować nie dopuszczeniem złożonej oferty do badań. 

4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli dokumentów lub  złożone dokumenty zawierały 

błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie oraz do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty. 

VI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT 

OBCYCH  

1. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu 

oraz instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wymagane jest również przeszkolenie 

pracowników Wydziału Biotechnologii w zakresie obsługi urządzenia. 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- wymaganiach minimalnych), ewentualne 

zmiany zapytania ofertowego i informacje dla Wykonawców, jak również wszystkie zobowiązania wynikające 

z tekstu załączonego wzoru  umowy - załącznika nr 4. 

Wykonawca zobowiązany jest  podać w Formularzu Oferty ( Załącznik nr 1) cenę ryczałtową w kwocie netto, 

stawkę i wartość podatku VAT oraz cenę brutto w GBP z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku oraz 

producenta, typ i model proponowanego urządzenia. 

UWAGA: Zaokrąglenia cen w GBP  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. 

2. 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 Zamawiający dolicza do 

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

obowiązującymi przepisami. 

5. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek oraz oczywiste omyłki pisarskie. 

 

VII. OCENA OFERT 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny (cena 

100%).  

Oferty niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie punktowej. 

Zgodność oferowanego urządzenia z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego będzie weryfikowana na 

podstawie złożonej wraz z ofertą specyfikacji technicznej urządzenia, wydruku ze strony internetowej 

producenta lub innego równoważnego dokumentu.  



VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem adresu e-mail: przetargi.wb@uwr.edu.pl nie później niż do dnia  

30 stycznia 2023r. do godz. 10:30 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami będzie się drogą elektroniczną na adres  

e-mail:przetargi.wb@uwr.edu.pl  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących wszelkich 

wątpliwości związanych z treścią zapytania ofertowego.  

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania związane z postępowaniem pod warunkiem, że wniosek/pytanie o 

wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do  25 stycznia 2023r., 

godz.11:00 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie w/w terminu składania wniosku 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

 

X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

przedmiotowego zamówienia, 

c) wystąpiła zmiana okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie 

leży w interesie publicznym, 

d) jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, 

e) w każdym innym przypadku bez podania przyczyny. 

XI. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY 

Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający ustali z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez 

Zamawiającego za najkorzystniejszą termin, formę i miejsce zawarcia umowy.  

Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy wraz z zapytaniem ofertowym  (Załącznik nr 3). 

Termin płatności za wykonanie zamówienia 30 dni zgodnie ze wzorem umowy. 

 

XII.  KLAUZULA INFORMACYJNA  RODO w związku z prowadzonym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, czyli 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), informujemy, że:  
1) Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie zebranych od oferenta danych 

osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 
Wrocław; 
2) Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-
mail: IOD@uwr.edu.pl; 
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu przeprowadzenia 

postępowania, na wykonanie zadania określonego w zapytaniu ofertowym oraz – w przypadku wybranej 
oferty - w celu realizacji przedmiotu zamówienia; 
4) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków 
przewidzianych przepisami prawa; 
5) Planowany okres przechowywania pozyskanych danych osobowych, to okres niezbędny do realizacji 
wyżej określonych celów, z uwzględnieniem gwarancji na wykonane zadanie; 

mailto:IOD@uwr.edu.pl


6) Oferent ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa; 
7) Oferent ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie, uniemożliwia udział w postępowaniu na 
wyłonienie wykonawcy zadania; 
9) Pozyskane dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy 
2. opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna 
3. Wzór  umowy 

 

Zatwierdzam, 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 

dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr  
 



 
Postępowanie nr: WB.2710.2.2023.RM; załącznik nr 1 

 
NAZWA WYKONAWCY 

CONTRACTOR NAME 

 

 

ADRES 

ADDRESS 

 
 

 

KRS:  

NIP  

REGON  

TELEFON,   

E-MAIL 
 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami pn.: Dostawa kamery do mikroskopu 

fluorescencyjnego wraz z instalacją i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi, oświadczamy, że 

przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się 

zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (do 6 tygodni od dnia podpisania umowy), za cenę ofertową:  

Tabela 1.  

 

GBP 

1.  

 

cena ofertowa netto* 

net offer price* 

 

 

 

2.  

 

Wartość podatku VAT (…....%)** 

(iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT) 

VAT value** 

 

 

3.  

 

cena ofertowa brutto** 

gross offer price** 

 

(suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) 

 

 

4.  

Producent, typ oraz  model 

proponowanego urządzenia 

Manufacturer, type and model 

proposed device 

 

 

 

* w przypadku Wykonawcy spoza Polski - wartość wynagrodzenia nie zawiera podatków oraz opłat 

celnych. 
Wszelkie opłaty bankowe występujące po stronie banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, wszelkie 

opłaty bankowe występujące po stronie banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca. 

 
**dotyczy Wykonawcy z Polski 

applies to the Contractor from Poland 

 
 

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 30 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. 

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

(miejscowość, data)    (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 



Postępowanie nr: WB.2710.2.2023.RM 

załącznik nr 2 
attachment no 2 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE 
ORDER DESCRIPTION  – TECHNICAL SPECIFICATION – MINIMAL REQUIREMENTS 

 
 

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Dostawa kamery do mikroskopu fluorescencyjnego wraz z instalacją 

i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Applies for the inquiry: Delivery of a camera for a fluorescence microscope with installation and training 

included. 

LP. 

NO. 

 

 

Minimalne parametry wymagane 
MINIMAL REQUIRED PARAMETERS 

 

Parametry oferowane 
(wypełnia Oferent) 

 

Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane 

przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: 

„tak” lub „nie” 
Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach 

(poz. 15.) 

Offered parameters 
 

The contractor is requested to confirm the parameters 

required by the purchaser by filling in column C in the table: 

 „yes” or „no”. 

The contractor is requested to specify the warranty period 

 (pos. 15.) 

A 
B C 

 

Parametry techniczne  

Technical parameters  

 

 

Czujnik obrazu 

Image sensor 
Niepotrzebne skreślić 

Delete as appropriate 

  
Typ czujnika: monochromatyczny sCMOS 

Sensor type: monochromatic sCMOS 
 

TAK/NIE 

YES/NO 

  

Rozdzielczość czujnika: 2048 x 2048 pikseli - 
4096 x 4096 pikseli 

Sensor resolution: 2048 x 2048 pixels - 
4096 x 4096 pixels 

TAK/NIE 

YES/NO 

  

Rozmiar pikselu czujnika (wys. x szer.): 3,25 µm 
- 6,5 µm x 3,25 µm - 6,5 µm 

Sensor pixel size (hight x width): 3,25 µm - 
6,5 µm x 3,25 µm - 6,5 µm 

TAK/NIE 

YES/NO 

  

Format czujnika/przekątna : 6,6 mm - 13,3 mm 
x 6,6 mm - 13,33 mm / 18,8 mm 

Sensor format/diagonal: 6,6 mm - 13,3 mm 
x 6,6 mm - 13,33 mm / 18,8 mm 

TAK/NIE 

YES/NO 

  Wydajność kwantowa: 82 - 90 % 

Quantum yield: 82 - 90 % 
TAK/NIE 

YES/NO 

  Zakres widmowy: 300 nm – 1100 nm 

Spectral range: 300 nm – 1100 nm 
TAK/NIE 

YES/NO 

System kamery 

Camera system 
 

  
Zakres dynamiki A/D: 15 - 16 bit 

Dynamic range A/D: 15 - 16 bit 
 

TAK/NIE 

YES/NO 



Specyfikacja ogólna 

General specification 
 

  Pobór energii: 0 - 32 W 

Energy consumption: 0 - 32 W 
TAK/NIE 

YES/NO 

  Temperatura robocza: 10°C do 40°C 

Operating temperature: 10°C do 40°C 
TAK/NIE 
YES/NO 

  Wilgotność robocza: 10% do 80% 

Operating humidity: 10% do 80% 
TAK/NIE  

YES/NO 

  
Zakres temperatury przechowywania: -10°C do 
60°C 

Range of storage temperature: -10°C - 60°C 

TAK/NIE 

YES/NO 

  
Maksymalna długość kabla: do 10 m 

Max wire length: up to 10 m 
 

TAK/NIE 

YES/NO 

  Certyfikat CE/FCC:  

Certificate CE/FCC: 
TAK/NIE 

YES/NO 

  

Konieczna Kompatybilność* z mikroskopem 
Delta Vision Elite  (GE Healthcare) 

Required compatibility* with Delta Vision 
Elite  (GE Healthcare) microscope 

TAK/NIE 

YES/NO 

Inne 
 

  Gwarancja minimum 12 miesięcy 
Warranty min. 12 months 

Należy podać okres gwarancji 

The warranty period must be specified 
……… 

 
 
 

  

Konieczne zapewnienie przez Oferenta 
instalacji kamery oraz przeszkolenia 
pracowników w zakresie obsługi. 
It is required that the contractor ensure 
the installation of the camera and 
training. 

 

TAK/NIE 

YES/NO 

 

* Zamawiający posiada urządzenie tj. mikroskop DeltaVision Elite (GE Healthcare). Zamawiający wymaga, aby zaoferowany 
przez Oferenta przedmiot zamówienia miał możliwość bezpośredniego i pełnego połączenia z posiadanym przez 
Zamawiającego urządzeniem (zarówno w wersji sprzętowej jak i w postaci maszyny wirtualnej) oraz był z nim w pełni 
kompatybilny (tzn. posiadał cechy, które umożliwiają  prawidłową współpracę, komunikację z urządzeniem/systemem 
posiadanym przez Zamawiającego w szczególności cechował się prawidłową wymianą danych). 
 
*Purchaser possesses DeltaVision Elite (GE Healthcare) microscope. The purchaser require a full compatibility (in terms of 
both hardware and software) of the offered camera with possessed equipment. 
 
 
 
……………………………………………………………………       …………..……………………………………………………………………………… 
 

(miejscowość, data)     (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 
(place, date)                                                       (stamp and signature) 
 
 

 
 
 

 

       



Postępowanie nr: WB.2710.2.2023.RM; Załącznik nr 3 
Wzór umowy 

UMOWA NR …………………… 

(zwana dalej „Umową”) 

 

sporządzona we Wrocławiu w dniu……………………………… pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydziałem Biotechnologii z siedzibą we 50-137 Wrocławiu, pl. 

Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, REGON 000001301 (VAT UE PL 

8960005408) 

reprezentowanym przez: 

dr hab. Dorotę Nowak,  prof. UWr  - Dziekana Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 

………………z dnia ………………………… 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 

 

a 

 

 (Podmiot fizyczny) 

Imię i Nazwisko ………………………………..zam……………………………………………….. prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą _______, wpisany do Centralnej Ewidencji                         i Informacji o 

Działalności Gospodarczej  stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: 

______________________ 

NIP………..REGON……………… 

 

(Podmiot prawny) 

Nazwa  ……………………………siedziba…………..adres…………………… 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym …………………………   ………….. Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………….., kapitał zakładowy w wysokości 

…………………………. 

NIP: ………………….  REGON: ………………………………., 

reprezentowaną przez:  

…………………………….. 

zwaną  w dalszej części „Wykonawcą”, 

zwanymi w dalszej części umowy łącznie „Stronami” lub każdy strona z osobna „Stroną”. 

 

§ 1 

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

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)  z uwagi na wartość 

zamówienia poniżej kwoty 130.000 zł w związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja kamery do mikroskopu fluorescencyjnego 

(postępowanie nr …………), zwane także „Urządzeniem” wraz z przeszkoleniem pracowników 

Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie obsługi.  

2. Szczegóły techniczne Urządzenia określa opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna 

stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz oferta Wykonawcy z dnia …. stanowiąca 

załącznik nr 1 do Umowy.  

3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych  

i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.  

4. Wykonawca oświadcza, że zamawiane Urządzenie zawiera materiały, które spełniają wszystkie 

obowiązujące normy prawne bezpieczeństwa Unii Europejskiej (certyfikat CE). 



5. Wykonawca zapewnia, że Urządzenie jest kompletne ze wszystkimi podzespołami, częściami i 

materiałami niezbędnymi do uruchomienia.  

 

§ 3 

1. Za przedmiot zamówienia określony w § 1 niniejszej umowy Strony ustalają wynagrodzenie 

umowne określone w ofercie Wykonawcy w wysokości: 

Kwota netto: ……….. GBP* 

Podatek VAT: ………. GBP** 

Kwota brutto: ………. GBP** 

*w przypadku Wykonawcy spoza Polski - wartość wynagrodzenia nie zawiera podatków oraz 

opłat celnych. 

Wszelkie opłaty bankowe występujące po stronie banku Zamawiającego pokrywa 

Zamawiający, wszelkie opłaty bankowe występujące po stronie banku Wykonawcy pokrywa 

Wykonawca. 

**dotyczy Wykonawcy z Polski 

Faktury zostaną wystawione w GBP. Płatność zostanie dokonana w  GBP.  

2. Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy, określone w ust. 1 powyżej 

zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty:  

1) wytworzenia lub nabycia od producenta przedmiotu umowy wraz z jego przynależnościami, w 

rozumieniu art. 51 Kodeksu cywilnego, to jest wszelkie inne rzeczy ruchome potrzebne do 

korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nim w 

faktycznym związku odpowiadającym temu celowi, 

2) koszty dostawy i ubezpieczenia, wniesienia, montażu, instalacji i uruchomienia przedmiotu 

umowy,  

3) przeszkolenia personelu Zamawiającego zgodnie z wymogami sformułowanymi w Umowie, 

4) świadczenia usług gwarancyjnych w zakresie określonym w umowie oraz, jeśli postanowienia 

umowy nie stanowią inaczej, w przepisach art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego. 

3. Ustalona w ust. 1 powyżej kwota netto nie podlega zmianie. 

4. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

 

 

§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) dokonanie wizji lokalnej – jeżeli wymaga tego przedmiot umowy– w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego, określenie na piśmie wymogów do spełnienia przez Zamawiającego 

warunkujących jej dostawę, instalację oraz sprawność                    i efektywność pracy – 

najpóźniej na 14 dni przed dostawą oraz potwierdzenie na piśmie spełnienia tych warunków, 

b) przeprowadzenie szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi 

Urządzenia najpóźniej do 14 dni od daty dostawy, 

c) zapewnienia takiego opakowania Urządzenia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do 

uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

2. Dostawa nastąpi po uprzednim jej zaawizowaniu – najpóźniej na 24 godziny przed dostawą. 

Odbiór Urządzenia nastąpi na podstawie pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego z udziałem 

upoważnionych Stron. 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie określał: 

a) datę i miejsce dokonania odbioru, 

b) markę i model Urządzenia, 

c) potwierdzenie kompletności dostawy, 



d) potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z OPZ oraz ofertą wykonawcy 

e) szkolenie pracowników z zakresu obsługi , 

f) stwierdzenie wad i warunki ich usunięcia, 

g) inne postanowienia. 

4. W przypadku dokonania odbioru przedmiotu umowy z wynikiem negatywnym z powodu wad, 

Zamawiający wyznacza Wykonawcy następny termin na dostawę przedmiotu umowy wolnego 

od wad.  

5. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia 

Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

6. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy: 

a)   instrukcję obsługi Urządzenia w języku polskim lub angielskim, 

b)  dokumenty określające zasady świadczenia usług w okresie gwarancyjnym (kartę 

gwarancyjną lub inny równoważny dokument zawierający informacje o udzielonej 

gwarancji). 

7. Za dzień dostawy uważa się dzień, w którym dostarczone Urządzenie zostało wydane, 

zainstalowane i uruchomione przez Wykonawcę. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do siedziby jednostki 

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

 

§ 5 

1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną, 

o której mowa w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 

2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie 

inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod 

warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ..…..miesięcy. Gwarancja obejmuje 

wymianę wszystkich niezużywalnych części oraz pracę i dojazd serwisu. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy. 

3. Strony ustalają czas reakcji na zgłoszenie usterki (stawienie się serwisanta w siedzibie 

Zamawiającego i przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki Urządzenia): 72 godziny od 

zgłoszenia usterki. 

4. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia 

zgłoszenia (faksem lub pocztą elektroniczną) usterki. W przypadku uszkodzeń wymagających 

odesłania wadliwego elementu do siedziby producenta, naprawa gwarancyjna będzie wykonana 

w terminie nie dłuższym niż 30 dni. 

5. Jeżeli usługi gwarancyjnej, ze względów technicznych, nie będzie można wykonać w siedzibie 

Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt odbierze, a po wykonanej usłudze dostarczy 

Urządzenie do siedziby Zamawiającego.. 

6. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy. 



7. Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany Urządzenia na nowy wynosi 3 dla 

tego samego elementu. Wymiana nastąpić powinna w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o 

kolejnej usterce. 

8. Jeżeli Wykonawca po wezwaniu do wymiany Urządzenia lub usunięciu wad nie dopełni obowiązku 

wymiany Urządzenia na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w ciągu 30 dni, 

Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy 

zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. 

9. Utrata uprawnień gwarancyjnych nastąpi w wyniku nieprawidłowej obsługi, przeprowadzania 

napraw przez osoby nieuprawnione, z wyłączeniem przypadku opisanego w ust. 8. 

10. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych do Urządzenia  przez okres 5 lat od daty 

dostawy Urządzenia Zamawiającemu. 

11. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez: …………………………… 

12. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od uprawnień 

z tytułu rękojmi. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialność z 

tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne na zasadach określonych w kodeksie cywilnym przy 

czym okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej gwarancji. 

§ 7 

Dostawa Urządzenia  nastąpi w terminie …………dni/tygodni od daty zawarcia Umowy. Za datę 

zawarcia Umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron. 

 

§ 8 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot Umowy – określony w § 2 

niniejszej Umowy wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 1 powyżej- przelewem bankowym w 

ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po dostawie Urządzenia Zamawiającemu, 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust.6 umowy. 

2. 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. 

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

w fakturze: 

1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności,  

o którym mowa w ust. 2 powyżej, jak również 

2) jest 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). 

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

w ust. 3 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. 

5. Wykonawca nie może przenieść należności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 



7. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający będzie miał 

prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, a jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 14 

dni w wysokości 0,4% za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 

dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy lub odstąpić od Umowy.  

2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi, 

Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 30 

dni, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. Za opóźnienia w wymianie Urządzenia na wolny od wad Zamawiający 

będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia.  

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca oraz odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę  

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy.  

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z należności 

Wykonawcy za zrealizowane zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od zawartej Umowy nie powoduje uchylenia obowiązku 

zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania. 

§ 10 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli jest ono następstwem siły wyższej rozumianej jako 

zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego 

skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia 

należytej staranności w celu należytego spełnienia świadczenia. Strona może powoływać się na 

siłę wyższą jedynie w takim zakresie, w jakim działanie siły wyższej faktycznie uniemożliwia 

wywiązywanie się z ustaleń Umowy w zakresie nią dotkniętym. 

2. Strona powołująca się na zaistnienie przeszkody, o której mowa w ust 1 zobowiązana jest 

niezwłocznie po jej zaistnieniu oraz po powzięciu wiadomości o wpływie przeszkody na swoją 

zdolność do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomić drugą Stronę  

o zaistnieniu przeszkody i jej wpływie na swoją zdolność do wykonania zobowiązań wynikających 

z Umowy. Do dokonania zawiadomienia Strona zobowiązana jest również w razie ustąpienia 

przeszkody, o której mowa w ust 1. 

3. Przyczyna zwolnienia wymieniona w ust 1 jest skuteczna od momentu zaistnienia wydarzenia. 

Strona, która nie zawiadomi o wydarzeniu jest odpowiedzialna za szkody poniesione przez drugą 

Stronę, których można było uniknąć w przypadku terminowego zawiadomienia. 



4. Strony potwierdzają, że okoliczności związane ze stanem epidemii COVID-19 mogą być uznane za 

stan siły wyższej, tylko jeżeli w ramach tej epidemii wystąpią szczególne okoliczności 

uzasadniające przyjęcie działania siły wyższej w rozumieniu ust. 1, tj. uniemożliwienie lub 

znaczne utrudnienie, prawne lub faktyczne, prowadzenia działalności z uwagi na epidemię 

COVID-19, np. wskutek skierowania na kwarantannę, zarządzenia władz o zamknięciu lub 

ograniczeniu działalności lub ograniczenia w przemieszczaniu się, długotrwałej choroby, pobytu 

w szpitalu itp.. 

 

§ 11 

1. Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym, Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od Umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy: 

 

a) Wykonawca znajduje się w stanie niewypłacalności w rozumieniu ustawy Prawo 

upadłościowe, niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalnością w rozumieniu ustawy Prawo 

restrukturyzacyjne albo likwidacji, 

b) w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

jego znacznej części uniemożliwiające dalszą realizację zobowiązań na uzgodnionym poziomie; 

c) w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających                      

z Umowy; za istotne naruszenie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy Strony 

uznają w szczególności: 

1) opóźnienie Wykonawcy w stosunku do jakichkolwiek terminów określonych w Umowie; 

2) wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób nienależyty albo w inny sposób 

sprzeczny z Umową; 

d) 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 przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, w terminie 30 dni kalendarzowych 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

2. Strony uznają, że odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do niewykonanej przez 

Wykonawcę części Umowy, co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w 

zakresie czynności wykonanych przez Wykonawcę do chwili odstąpienia od Umowy. 

3. Jeśli przepis ustawy i postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej, uprawnienie do 

odstąpienia od umowy przysługuje w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później jak w dniu w którym przypada ostatni 

dzień realizacji umowy.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i przesłane na adres drugiej strony wskazany w Umowie oraz zawierać stosowne uzasadnienie. 

 

§ 12 

 



1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez 

dopuszczenie możliwości zmian Umowy w formie pisemnego aneksu dotyczącego  

w szczególności:  

1) zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach: 

a) gdy konieczność zmiany jest spowodowana zaistnieniem niezawinionych przez Wykonawcę 

okoliczności, których nie można było przy dołożeniu należytej staranności przewidzieć w 

chwili zawarcia Umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy 

w terminach określonych w Umowie, 

b) zmian po zawarciu Umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa, 

w tym aktów prawa obowiązujących u Zamawiającego o charakterze wewnętrznym, lub 

zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej 

konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do Przedmiotu umowy; 

c) poprzez wydłużenie terminu realizacji umowy, określonego w § 7, o okres odpowiadający 

trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której 

mowa w § 10, 

d) poprzez wydłużenie terminu realizacji umowy, określonego w § 7, o okres odpowiadający 

trwaniu przeszkody w wykonywaniu zamówienia z przyczyny organizacyjnej leżącej po 

stronie Zamawiającego, w szczególności w sytuacji, gdy nastąpi niemożliwość odbioru 

zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego (z powodu np. absencji pracowniczej tj. 

usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy) lub zmiana miejsca 

dostawy, 

e) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

2) zmiany w zakresie jakości lub innych parametrów sprzętu zaoferowanego w ofercie bez 

zmiany wynagrodzenia, przy czym zmiana taka może być spowodowana: niedostępnością na 

rynku urządzeń wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofania 

 z rynku tego sprzętu, pojawieniem się na rynku sprzętu nowszej generacji lub o lepszych 

parametrach pozwalających w szczególności na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu 

zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia 

3) zmian wskutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 mających wpływ na 

należyte wykonanie Umowy w zakresie określonym w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

2. Ewentualna zmiana Umowy może nastąpić z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie 

okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego. 

3. Każda ze Stron Umowy może żądać zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) - 2) poprzez 

złożenie pisemnego wniosku uzasadniającego okoliczności związane z wystąpieniem zmiany 

mającej wpływ na należyte wykonanie Umowy. 

4. Każda ze Stron Umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych ze zmianą, o której mowa w ust. 1 powyżej na 

należyte wykonanie Umowy. 

5. Strona Umowy na podstawie otrzymanego wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej  

w terminie do 10 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko. 

Jeżeli Strona Umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia 

ich otrzymania. 

6. Zamawiający może nie wyrazić zgody na proponowaną zmianę Wykonawcy. Możliwość 

wprowadzenia zmian nie stanowi jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

7. Zmiany wymienione w ust. 1 powyżej mogą zostać dokonane tylko w formie pisemnego aneksu. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) procedowanie odbywa się zgodnie z treścią 

art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

9. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad jest nieważna. 

10. Aktualizacja danych Stron poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu siedziby nie stanowi zmiany 



Umowy wymagającej aneksu. 

 

 

§ 13 

1. W sprawach, które nie są uregulowane niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa w szczególności kodeksu cywilnego. 

2. W sprawach spornych, wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygać będą sądy 

powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Wszelkie uzupełnienia, zmiany, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

1. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności gospodarczej, o wszczęciu postępowania upadłościowego  

i restrukturyzacyjnego oraz o zmianie adresu siedziby firmy a także adresów zamieszkania 

właścicieli firmy w okresie obowiązywania Umowy, gwarancji                i rękojmi oraz nie 

zakończonych rozliczeń z nich wynikających pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji 

kierowanej na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

2. Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji Umowy jest:  

Pani/Pan …………………… tel. ………………………… e-mail  

3. Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji Umowy  jest: Pani/Pan 

…………………… tel. ………………………… e-mail Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy 

określonych powyżej wymaga poinformowania drugiej strony na piśmie i nie stanowi zmiany 

Umowy. 

 

§ 15 

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

wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz będą chronione przez strony 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 będą przetwarzać dane osób reprezentujących drugą Stronę i dane osób zaangażowanych 

w realizację niniejszej umowy tylko w celu i w czasokresie niezbędnym do wykonania umowy oraz 

dochodzenia roszczeń z niej wynikających.  

4. Strony zobowiązują się do wykonania obowiązku informacyjnego określonego                  w 

art.14 RODO wobec osób, o których mowa w ust. 3, w imieniu drugiej Strony. 

5. Klauzula informacyjna dla wykonawców, ich przedstawicieli i osób zaangażowanych w realizację 

umowy jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego: 

https://uni.wroc.pl/u/rodo13/ oraz https://uni.wroc.pl/u/rodo14/. 

 

§ 16 

1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

about:blank


2. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,                 w 

tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.* 

3. Integralna częścią Umowy są: 

- Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy, 

-Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia- specyfikacja techniczna Urządzenia, 

-Załącznik nr 3- Protokół zdawczo-odbiorczy. 

 

 

        Zamawiający       Wykonawca                                              

 

Data zawarcia umowy Źródło finansowania: ……………………… 

 

 

 

*Nie dotyczy w przypadku zawarcia umowy w wersji elektronicznej 



 

Załącznik nr  3 do Umowy    

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY  

 

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach umowy nr ................. z dnia ............... jest: 

 

Lp 
Nazwa przedmiotu 

dostawy 
Ilość Nr seryjny Wartość Uwagi 

      

      

 

Miejsce dokonania odbioru: 

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

 

Data dokonania odbioru:...................................................................................... 

W terminie/nieterminowo* 

 

Ze strony Wykonawcy: 

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

(nazwa i adres) 

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

(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

Ze strony Zamawiającego: 

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

(nazwa i adres) 

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

(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

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

(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

 

Potwierdzenie kompletności dostawy: 

 Tak* 

 Nie* - zastrzeżenia 

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

 



Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z opisem przedmiotu zamówienia 

oraz ofertą Wykonawcy: 

 Zgodne* 

 Niezgodne* - zastrzeżenia 

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

 

Dokumenty: 

 Złożone  zgodnie z umową* 

 Nie złożone * - zastrzeżenia ............................................................ 

 

Szkolenie pracowników z zakresu obsługi: 

 
 Zgodne* 

 Niezgodne* - zastrzeżenia 

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

 

Końcowy wynik odbioru: 

 Pozytywny* 

 Negatywny* - zastrzeżenia 

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

 

Podpisy Wykonawcy:                                                               Podpisy Zamawiającego 

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

                                                              

 

 

 

 

 


