
 

       Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego  
        nr zamówienia: DZP-291-3805/2016 
 

 
 
 

(WZÓR UMOWY)  
UMOWA Nr DZP-292-1/……../2016  

 
Zawarta w dniu ....................2016 roku w Krakowie pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja, 31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21,  
który reprezentuje: 
Kanclerz mgr Tomasz Szanser 
przy kontrasygnacie p.o. Kwestora – mgr Macieja Oleksiaka 
zwanym dalej „Zamawiającym” , 
a 
.................................z siedzibą………………., wpisanym do…………………pod numerem……….. 
NIP…………………………………………….REGON…………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
łącznie zwanych w dalszej części umowy również „Stronami”  
 
Reprezentanci stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, że ich 
umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone, a w szczególności działający w imieniu 
Wykonawcy oświadczają, że posiadają wymagane zgody, zezwolenia i kwalifikacje, niezbędne do 
skutecznego zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania.  
 
 
Zważywszy, iż: 
1) Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest uczestnikiem konsorcjum naukowego 
realizującego projekt „EkoRDF – innowacyjna technologia wytwarzania paliwa alternatywnego                  
z odpadów komunalnych dla elektrowni i elektrociepłowni – kluczowym elementem systemu 
gospodarki odpadami w Polsce” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu GEKON 
– Generator Koncepcji Ekologicznych, na podstawie umowy o numerze GEKON2/05/268002/17/2015, 
 
2) na korzyść Wykonawcy zostało rozstrzygnięte konkurencyjne postępowanie ofertowe - Zapytanie 
Ofertowe pn. „Dostawa elementów prototypowej linii przetwarzania i formulacji odpadów 
komunalnych (znak sprawy DZP-291-3805/2016) przeprowadzone w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164                  
z późn. zm.),  art. 30a – 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t. j. z 
Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t. j. Dz. U. 2016  poz. 380 z późn zm.),  
 
 - Strony zawarły umowę następującej treści: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

§1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa elementów prototypowej linii technologicznej do 

przetwarzania i formulacji odpadów komunalnych na paliwo pod kątem istniejących jednostek 
energetyki zawodowej i elektrociepłowni (zwanej dalej również „lin ą produkcyjną” lub „lini ą 
paletyzacji” lub „linią produkcji pelletu z RDF”), opomiarowanie i wykonanie instalacji 
automatyki i sterowania linią peletyzacji, przeprowadzenie rozruchu i dostrojenie urządzeń                   
w zamontowanej linii produkcyjnej oraz przeprowadzenie szkolenia. Wykonanie przedmiotu 
umowy nastąpi z uwzględnieniem podziału na etapy wykonawcze określone w ust. 2. Szczegółowy 
opis (w tym rysunki schematyczne), wymagania i warunki realizacji przedmiotu umowy zostały 
zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej umowy pn. „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/ 
Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia”.  

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w następujących trzech etapach: 
1) Etap I obejmujący: 
-dostarczenie do laboratorium badawczego zespołu granulującego umożliwiającego 
przeprowadzenie badań wstępnych, składającego się z granulatora sterowanego falownikiem, 
taśmociągu, zbiornika załadowczego (według załącznika nr 1 do umowy) oraz instalacji 
pomiarowej, a także innych komponentów nie ujętych tam wprost, lecz wynikających z technologii 
i logiki montażu takich instalacji mechanicznych i elektrycznych, 
- wykonanie ogółu czynności niezbędnych do pełnej konfiguracji i parametryzacji w zakresie 
potrzebnym do prawidłowego uruchomienia tego zespołu do doświadczalnej pracy;    
- świadczenie wsparcia technicznego Zamawiającemu w zakresie potrzebnym do prawidłowego 
uruchomienia zespołu granulującego; Wsparcie techniczne będzie świadczone w języku polskim, 
zarówno u Zamawiającego – w laboratorium badawczym oraz zdalnie on-line 
...................................................................................................................... 
- przeprowadzenie rozruchu technologicznego zespołu granulacyjnego; 
2) Etap II obejmujący: 
- dostarczenie do laboratorium badawczego wszystkich (poza zespołem granulacyjnym 
wchodzącym w zakres Etapu I) elementów składowych linii produkcji pelletu RDF określonych w 
załączniku nr 1 do umowy, a także innych komponentów nie ujętych tam wprost, lecz 
wynikających z technologii i logiki montażu takich instalacji mechanicznych i elektrycznych; 
- wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej systemu automatyki, sterowania procesem 
produkcji i wizualizacji tego procesu, obejmującej także projekt tras kablowych energii 
elektrycznej na potrzeby wykonania systemu automatyki i sterowania procesem produkcji (zwanej 
w treści umowy również „dokumentacją techniczną systemu automatyki i sterowania” lub 
„dokumentacją projektową”); 
- wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do pełnej konfiguracji i  parametryzacji w zakresie 
potrzebnym do prawidłowego uruchomienia linii produkcji pelletu z RDF do użytkowania zgodnie 
z jej zaprojektowanym przeznaczeniem, z wykorzystaniem dostarczonego w Etapie I zespołu 
granulującego oraz suszarki bębnowej będącej własnością Zamawiającego; 
- opomiarowanie zestawionej linii produkcyjnej oraz wykonanie pełnego systemu automatyki                
i sterowania procesem produkcji - tak aby wszelkie elementy składowe linii produkcyjnej były 
podłączone, uruchomione i poprawnie działające; 
- świadczenie wsparcia technicznego Zamawiającego w zakresie potrzebnym do prawidłowego 
uruchomienia tej linii do użytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem; Wsparcie techniczne będzie 
świadczone w języku polskim, zarówno u Zamawiającego – w laboratorium badawczym oraz 
zdalnie on-line ........................................ 
- przeprowadzenie na potrzeby wykonania systemu automatyki i sterowania procesem produkcji 
prób rozruchowych i testów elementów składowych linii peletyzacji; 
-przeprowadzenie całościowego rozruchu technologicznego linii produkcyjnej wyposażonej                 
w system  automatyki i sterowania procesem produkcji; 
3) Etap III polegający na przeprowadzeniu w lokalizacji, o której mowa w ust. 2  kompleksowego 
szkolenia z zakresu pracy, obsługi, bezpieczeństwa użytkowania i konserwacji linii produkcyjnej/ 
wchodzących w jej skład urządzeń i systemów automatyki oraz sterowania procesem produkcji. 
Szkolenie rozpocznie się niezwłocznie (nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych) po 
podpisaniu protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy, zostanie 
przeprowadzone dla pięciu wskazanych przez Zamawiającego osób, w łącznym wymiarze 40 
godzin/osobę (5 dni roboczych po 8 godzin), w języku polskim.  



 

3. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest odpowiednio przystosowane laboratorium badawcze 
Zamawiającego zlokalizowane w Krakowie przy ul. Balickiej 120 (zwane w treści umowy 
„laboratorium badawczym”).  

4. Dostarczenie elementów składowych linii produkcyjnej do lokalizacji wskazanej w ust. 2 nastąpi 
na własny koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostarczenie obejmuje opakowanie, ubezpieczenie,  
transport wraz z rozładunkiem i wniesieniem/ złożeniem we wskazanych przez Zamawiającego 
laboratoriach/ pomieszczeniach. 

5. Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski podczas realizacji zakresu objętego 
dokumentacją (projektową) opracowaną przez tego Wykonawcę, w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 4 ust.1 umowy. Nadzór autorski obejmuje w szczególności:  

1) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego - na 
wezwanie Zamawiającego, 
2) udział w poszczególnych odbiorach, w tym w odbiorze końcowym - na wezwanie 
Zamawiającego, 
3) udział w próbach instalacji i rozruchach - na wezwanie Zamawiającego, 
4) kontrolę w toku realizacji przedmiotu umowy nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z dokumentacja projektową,  
5) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych 
w toku realizacji przedmiotu umowy,  
6) nadzorowanie nad sporządzeniem dokumentacji powykonawczej/ odbiorowej i jej 
zatwierdzenie uwzględniające wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w 
trakcie realizacji. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 
1) wykonanie przez niego niniejszej umowy, w szczególności w zakresie  poszczególnych 
zastosowanych rozwiązań technicznych, nie narusza/ naruszy żadnych praw osób trzecich 
przysługujących im, w szczególności z tytułu praw autorskich, patentów, znaków 
towarowych, a nadto że jego działanie nie stanowi praktyk nieuczciwej konkurencji, czynów 
przestępczych, jak również deliktów prawa cywilnego oraz nie naruszy jakichkolwiek 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; 
2) wszelkie objęte niniejszą umową elementy linii produkcyjnej:   
a) są wolne od jakichkolwiek wad prawnych tj. wolne od jakichkolwiek praw czy roszczeń 
osób trzecich, w związku z czym Wykonawca jako wyłączny właściciel jest władny przenieść 
na Zamawiającego pełne i nieograniczone prawo własności;  
b) nie są i nie będą obciążone jakimikolwiek zobowiązaniami publicznoprawnymi, w tym 
celnymi, podatkowymi, prawem zastawu; 
d) są wolne od wad fizycznych, fabrycznie nowe i  pochodzą z aktualnej produkcji; 
e) są kompletne i gotowe do pracy, w tym z pełnym okablowaniem i innym niezbędnym 
wyposażeniem (w szczególności w pomosty, drabinki, barierki, podpory, stojaki, konstrukcje 
obsługowe, uchwyty, złącza, gniazda, wtyczki); 
f) odpowiadają obowiązującym w Unii Europejskiej normom jakościowo – technicznym                  
i ochrony środowiska oraz posiadają stosowne (w celu zgodnej z prawem eksploatacji danego 
elementu/ urządzenia na terenie Polski) decyzje, zezwolenia, atesty, homologacje oraz 
certyfikaty zgodności (a jeżeli nie są wymagane - deklaracje zgodności wystawione przez 
producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela), są oznakowane znakiem CE,                        
w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności             
(t. j. Dz. U. z 2016 r. Nr 138 poz. 935 z późn. zm.); 
3) posiada odpowiednie środki, wiedzę i doświadczenie, w tym odpowiedni potencjał kadrowy 
i techniczny - niezbędne do należytego wykonania niniejszej umowy, a jego sytuacja 
finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze wynikających z niej zobowiązań; 
4) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całą dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy 
(w tym rysunkami schematycznymi), jak również ze wszystkimi warunkami, które są 
niezbędne do wykonania umowy i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, uważając je za 
wystarczające i jednoznaczne zarówno do określenia zakresu, wartości przedmiotu umowy jak 
i prawidłowej jego realizacji. 
 

 
 



 

§ 2 
1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy w pełnym zakresie (tj. włącznie z protokolarnymi 
odbiorami wszystkich trzech etapów określonych w § 1 ust. 2 umowy) zostanie wykonany w terminie 
nie późniejszym niż ………dni (maksymalnie 60 dni) od daty zawarcia umowy (zwany dalej również 
„terminem maksymalnym”), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  
2. Etap I zostanie zrealizowany w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty zawarcia umowy.  
3. Szczegółowy porządek wykonania przedmiotu umowy zostanie określony w terminie do dwóch 
tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy, w odrębnym dokumencie pn. „Harmonogram”, który po 
ustaleniu w trybie określonym w ust. 4 będzie stanowić załącznik nr 2 do umowy. 
4. Projekt Harmonogramu zostanie złożony przez Wykonawcę nie później niż 3 dni od dnia zawarcia 
niniejszej umowy. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do projektu „Harmonogramu”,                               
a Wykonawca jest zobowiązany uwagi te uwzględnić, przedstawiając jego skorygowany projekt nie 
później niż 3 dni od dnia przekazania uwag Zamawiającego. Przyjmuje się, że Zamawiający akceptuje 
projekt „Harmonogramu” do którego nie zgłosił uwag oraz w przypadku dokonania przez Wykonawcę 
korekty „Harmonogramu” uwzględniającej uwagi Zamawiającego.  
5. Strony mogą dokonywać zmian poszczególnych terminów wskazanych w „Harmonogramie”, 
jednakże zmiany te nie mogą spowodować wydłużenia terminu maksymalnego oraz terminu 
wykonania Etapu I określonego w ust. 2. Zmiany te wymagają zachowania formy pisemnej.  
6. Zawarcie umowy następuje z dniem jej podpisania przez obie Strony.  

 
§3 

1. Strony ustalają następujące przedmioty odbioru: 
1) odbiór częściowy – po wykonaniu Etapu I, potwierdzany Protokołem Odbioru Częściowego; Etap I 
uznaje się za wykonany, gdy zespół granulujący przeszedł pomyślnie rozruch technologiczny.                    
2) odbiór końcowy – po wykonaniu Etapu II, potwierdzany Protokołem Odbioru Końcowego. Etap II 
uznaje się za wykonany, gdy wyposażona w system automatyki i sterowania linia produkcyjna  
przeszła pomyślnie całościowy rozruch technologiczny.                    
3) odbiór szkolenia – po zakończeniu przez Wykonawcę szkolenia będącego przedmiotem Etapu III, 
potwierdzany Protokołem Odbioru Szkolenia. 
2. W trakcie realizacji Etapu II, w fazie należących do Wykonawcy prac projektowych polegających 
na wykonaniu dokumentacji projektowej – Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu do  
pisemnego uzgodnienia proponowane rozwiązania techniczne, zwłaszcza w zakresie funkcjonalności 
projektowanego systemu. Do zatwierdzania (odbioru) tej dokumentacji odpowiednie zastosowanie ma 
tryb i terminy przewidziane w ust. 6.   
3. Poszczególne protokoły odbioru, o których mowa w ust. 1 będą podpisywane przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron i będą zawierały wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym dotyczące 
stwierdzonych przy odbiorze wad, usterek czy innych niezgodności z umową, przy czym: 
- drobne wady /usterki/ inne niezgodności z umową, to jest takie, które nie wpływają negatywnie na 
bezpieczeństwo oraz wydajność operacyjną  i nie uniemożliwiają odbioru. Ww. powinny być wpisane 
w protokole odbioru na listę „pozycje listy usterek”, a Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia 
w wyznaczonym przez Zamawiającego  odpowiednim terminie, pod rygorem naliczenia kary 
umownej za zwłokę, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 umowy. 
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia z zachowaniem prawa do kar umownych, 
wyznaczyć Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; 
- jeżeli wady/usterki/ inne niezgodności z umową nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu 
umowy i nie nadają się do usunięcia, ale  nie wpływają negatywnie na bezpieczeństwo oraz wydajność 
operacyjną – Zamawiający może dokonać odbioru obniżając odpowiednio wynagrodzenie 
Wykonawcy w takiej proporcji do wynagrodzenia, o którym jest mowa w § 4 ust.1  Umowy w jakiej 
wartość przedmiotu umowy z wadą / usterką/ inną niezgodnością pozostaje do wartości przedmiotu 
umowy bez wad/ usterek/ innej niezgodności. 
- jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może od umowy 
odstąpić, z zachowaniem roszczeń odszkodowawczych, w tym kary umownej określonej w § 6 ust. 2 
pkt 4 umowy. 
4. Warunkiem przystąpienia do odbioru Etapu I lub Etapu II  jest dostarczenie Zamawiającemu przez 
Wykonawcę, odpowiednio do odbieranego etapu, co najmniej następującej kompletnej i prawidłowej 
dokumentacji: 



 

1) instrukcji obsługi, zawierających  informacje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w 
zakresie co najmniej warunków użytkowania; 
2) dokumentacji techniczno- ruchowej (DTR); 

3) dokumentacji technicznej systemu automatyki i sterowania, zatwierdzonej (odebranej), zgodnie             
z ust. 2. 
4) dokumentacji z przeprowadzonych prób rozruchowych i testów oraz dokumentacji z całościowego 
rozruchu technologicznego linii peletyzacji wyposażonej w system automatyki i sterowania procesem 
produkcji; 
5) dokumentów gwarancyjnych; 
5. Prawo własności oraz ryzyko uszkodzenia, zniszczenia, a także utraty przedmiotu umowy 
przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1                  
pkt 1 i 2. 
6. Czynności związane z poszczególnymi odbiorami wskazanymi w ust. 1 będą realizowane                       
zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, z zachowaniem następującego trybu 
i terminów: 
- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru nie później niż na 2 dni robocze przed 
założonym terminem odbioru; 
- Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie wskazanym przez Wykonawcę, pod warunkiem o 
którym mowa w ust. 4. W razie stwierdzenia wad przedstawionej dokumentacji – Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy dwa dni robocze na ich usunięcie; Zamawiający przystąpi do czynności 
odbiorowych w terminie dwóch dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę skorygowanej 
i uzupełnionej dokumentacji; 
- czas trwania odbioru ustala się na jeden dzień roboczy. 

 
§4 

1. Z tytułu realizacji całej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe                
w kwocie brutto: ……………………… zł (słownie: ………………………………….) 
obejmującej kwotę netto .......................... zł oraz podatek od towarów i usług wg stawki ……… % 
w kwocie: ...................................... zł. 

2. W terminie do pięciu dni licząc od dnia ustalenia „Harmonogramu”, o którym mowa w § 2 ust. 2 
umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy jednorazową zaliczkę w kwocie 30 000, 00 zł (słownie: 
trzydzieści tysięcy złotych). Zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 1. Zapłata zaliczki nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy                                   
o numerze............................................................prowadzony przez bank ............................................. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie 
elementy składowe związane z należytą realizacją przedmiotu umowy, jak zysk Wykonawcy oraz 
w szczególności koszt/ cenę: 

- elementów składowych linii produkcyjnej określonych w załączniku nr 1 do umowy oraz 
innych niezbędnych elementów/ materiałów nie ujętych wprost w którekolwiek części 
umowy, lecz wynikających z technologii i logiki montażu instalacji mechanicznych                          
i elektrycznych; 

- dostarczenia, w rozumieniu § 1 ust. 4 umowy, elementów linii produkcyjnej w ramach Etapu 
I i II do laboratorium badawczego;  

- odpowiednio w ramach poszczególnych Etapów I i II: świadczenie wsparcia technicznego, 
opomiarowanie linii produkcyjnej oraz wykonanie systemu automatyki i sterowania procesem 
produkcji, wykonania ogółu niezbędnych czynności, w tym pełnej konfiguracji i 
parametryzacji w zakresie potrzebnym do prawidłowego uruchomienia przedmiotu danego 
etapu zgodnie z zaprojektowanym przeznaczeniem, przeprowadzenia testów i prób 
rozruchowych oraz całościowego rozruchu technologicznego;  

- przeprowadzenia szkolenia; 
- wykonania i przekazania dokumentacji takich jak instrukcje obsługi elementów składowych 

linii produkcyjnej, dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR), dokumentacji technicznej 
systemu automatyki i sterowania;  

- przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do wszelkiej 
dokumentacji projektowej i innej technicznej będącej utworami stworzonej przez 
Wykonawcę lub inne podmioty realizujące przedmiot umowy na jego zlecenie, powstałych w 
wyniku wykonania przedmiotu umowy, z datą ich przekazania, a także przeniesienia na 



 

Zamawiającego prawa własności do egzemplarzy nośników danych, na których utrwalone są 
utwory, o których mowa, a także sprawowanie nadzoru autorskiego;  

- podatków, ceł, upustów, rabatów, ubezpieczeń;  
- udzielonej gwarancji i świadczenia serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w § 5 

niniejszej umowy (w tym dwóch rocznych przeglądów gwarancyjnych, napraw 
gwarancyjnych, konfiguracji, parametryzacji, dostrajania, oględzin, ekspertyz, transportu,             
w tym koszty poczty kurierskiej, dojazdów i zakwaterowania serwisantów oraz innych nie 
wymienionych wprost lecz związanych  z obsługą serwisową)  

4. Celem rozliczenia przedmiotu umowy, Wykonawca wystawi: 
 1) Fakturę VAT zaliczkową - w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 
 zaliczki; 
 2) Fakturę VAT końcową - na podstawie protokołów odbioru, podpisanych przez Strony,                
 o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 umowy, a które stanowić będą załączniki do tej 
 faktury VAT. Faktura VAT końcowa zostanie pomniejszona o kwotę otrzymanej przez 
 Wykonawcę zaliczki, w tym o  kwotę podatku wykazanego w fakturze zaliczkowej oraz 
 będzie zawierała wskazanie na  numer, datę wystawienia i kwotę faktury VAT zaliczkowej. 
 Płatność faktury końcowej VAT nastąpi przelewem na rachunek wskazany na tej 
 fakturze w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, pod 
 warunkiem prawidłowego jej wystawienia. 
5. Każda faktura VAT, o której mowa w ust. 4 poza wymogami tam określonymi i wynikającymi                 
z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, winna zawierać numer umowy na 
podstawie, której jest wystawiona. 
6. W przypadku, gdy dana faktura VAT będzie błędna/ niekompletna (w tym nie będzie posiadać 
danych określonych w ust. 4 lub 5 - Wykonawca wyraża zgodę na wstrzymanie zapłaty do czasu 
wyjaśnienia i skorygowania błędów/ braków faktury VAT (wraz z załącznikami). W takim przypadku 
termin zapłaty faktury końcowej, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 będzie liczony od daty wpływu 
poprawnej faktury korygującej do Zamawiającego.  
7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.  
8.  Za datę zapłaty przyjmuje się  dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
§5 

1. Na całość przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji, 
której bieg rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony umowy Protokołu Odbioru 
Końcowego, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 2 umowy. Uprawnienia z tytułu rękojmi obowiązują 
niezależnie od udzielonej gwarancji, przez cały okres obowiązywania  gwarancji. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą 
serwisową przedmiotu umowy.  

3. Gwarancja obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy wynikające w szczególności                            
z zastosowania niewłaściwych materiałów, części oraz niewłaściwej jakości wykonania przez 
producenta lub Wykonawcę, a także nieprawidłowego lub niespełniającego określonej 
funkcjonalności działania przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, zobowiązuje się do: 
 1) zapewnienia czasu reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym (podjęcie działań 
 naprawczych): maksymalnie 48 h od momentu zgłoszenia awarii/ usterki. Zgłoszenia będą 
 dokonywane  faksem na nr …………………….lub pocztą elektroniczną 
 ………………………./ lub za pośrednictwem serwisu internetowego……………).  
 W przypadku zmiany niniejszych danych kontaktowych, Wykonawca  zobowiązuje się do 
 ich niezwłocznej aktualizacji. 
 2) dokonywania bezpłatnych napraw, regulacji (ustawienie standardowych parametrów), 
 wymiany wadliwych elementów/ podzespołów; Naprawy będą dokonywane w terminie nie 
 dłuższym niż: 
 a) automatyki - 3 dni robocze; 
 b) mechaniki - 7 dni roboczych; 
 c) zespołu granulacyjnego - 21 dni roboczych. 
 3) każdorazowo przy dokonywaniu naprawy - zapewnić fabrycznie nowe części/ materiały; 
 4) świadczenia bieżącego wsparcia technicznego, w szczególności poprzez udzielanie 
 Zamawiającemu wszelkich porad technicznych, instrukcji i konsultacji dotyczących 



 

 eksploatacji, funkcjonowania i obsługi linii produkcyjnej i jej poszczególnych elementów              
 (w tym systemu automatyki i sterowania), dokonywanie ich modyfikacji i dostrajania ich 
 do potrzeb Zamawiającego, rozwiązywania pojawiających się problemów technicznych. 
 Wsparcie techniczne realizowane w inny sposób niż przyjazd ekspertów/ serwisantów do 
 siedziby Zamawiającego będzie opierało się na komunikacji w dni robocze w godz. 7:30- 
 15:30 za pośrednictwem poczty elektronicznej …………………………/ poprzez platformę 
 internetową/ …………………….telefonicznie …………………(zgodnie z ofertą 
 Wykonawcy).  
5. Okres gwarancji na przedmiot umowy wydłuża się o czas każdorazowej przerwy w eksploatacji 
wynikającej z naprawy gwarancyjnej.  
6. W przypadku nie usunięcia awarii/ usterki w terminie wskazanym w ust. 4  pkt 2 lub w przypadku 
trzykrotnej naprawy tego samego elementu/ podzespołu skutkującym brakiem możliwości korzystania 
ze wszystkich funkcji linii produkcyjnej, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tej rzeczy - na 
fabrycznie nową, wolną od wad. Liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niezgodnej                         
z przeznaczeniem eksploatacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 
7. Wykonawca w okresie gwarancji wykona dwa roczne przeglądy serwisowe (tj. raz na 12 miesięcy, 
przy czym ostatni przegląd zostanie wykonany na jeden miesiąc przed upływem okresu gwarancji) 
polegające na sprawdzeniu poprawności działania dostarczonego przedmiotu umowy, regulacji 
zamontowanych elementów wyposażenia oraz ewentualnie zakwalifikowaniu do naprawy,                            
z zastrzeżeniem postanowień ust. 8. Ewentualna naprawa i wymiana nie obejmuje elementów 
podlegających naturalnemu zużyciu wynikającemu z eksploatacji oraz uszkodzeń spowodowanych 
nieprawidłowym użytkowaniem. 
8. W przypadku, gdy w treści oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu stanowiącej warunki 
przeglądów serwisowych są korzystniejsze dla Zamawiającego wówczas Wykonawca wykona umowę 
w tym zakresie zgodnie ze złożoną ofertą. 
9. Koszty związane z przeglądami serwisowymi, wymianą części nie podlegających naturalnemu 
zużyciu wynikającemu z eksploatacji oraz uszkodzeń nie spowodowanych nieprawidłowym 
użytkowaniem, w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca. 
10. Serwis gwarancyjny i przeglądy serwisowe będą wykonywane w laboratorium badawczym,                  
o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy. W przypadku konieczności naprawy poza tym miejscem tj.                 
w serwisie gwarancyjnym zlokalizowanym w ………………………………….. - Wykonawca pokryje 
koszty transportu w obie strony wraz z kosztami ubezpieczenia transportowego. 
11. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym w sprawach dotyczących 
serwisu jest:  ……………………………………. 
12. Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy wchodzące w skład linii produkcyjnej posiadają 
gwarancję jakości pochodzącą od ich producenta na okres co najmniej 24 miesięcy - określoną wg 
prawa polskiego. Bieg okresu tej gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Strony umowy 
Protokołu Odbioru Końcowego, z zastrzeżeniem gwarancji na elementy zespołu granulującego, na 
które bieg gwarancji rozpoczyna się w chwilą podpisania Protokołu Odbioru (Częściowego) Etapu I. 
Szczegółowe warunki gwarancji udzielonej przez producenta określają właściwe dokumenty 
gwarancyjne (np. karty/ książki gwarancyjne producenta), stanowiące załączniki do protokołów 
odbioru właściwych dla danego etapu realizacji umowy.  
13. Ilekroć w niniejszej umowie zostały użyte następujące pojęcia:  

- ,,podjęcie działań naprawczych” należy przez to rozumieć przybycie serwisanta Wykonawcy 
do laboratorium badawczego, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy w godzinach pracy 
Zamawiającego tj. od 7:30 do 15:00 w dni robocze, z niezbędnymi narzędziami i częściami     
w celu usunięcia lub zdiagnozowania usterki oraz diagnostykę i strojenie aparatury dokonaną 
za pomocy sieci Internet; 

-  ,,naprawa” należy przez to rozumieć realizację ogółu czynności przez serwis Wykonawcy 
prowadzących do skutecznego usunięcia wady jakościowej lub instalacyjnej przedmiotu 
umowy i na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy; 

- „przegląd serwisowy” należy przez to rozumieć realizację przez serwis Wykonawcy 
czynności polegających na kontrolowaniu stanu technicznego przedmiotu umowy i usuwanie 
zauważonych wad oraz usterek, ustalanie stopnia zużycia części i mechanizmów linii 
produkcyjnej oraz sprawdzenie czy mechanizmy nie zostały nadmiernie rozregulowane. 
Przegląd serwisowy ma na celu zapobieżenie ewentualnym uszkodzeniom lub awariom. 



 

Wymiana części zużywalnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu 
umowy wchodzi w skład przeglądu serwisowego i nie podlega dodatkowym rozliczeniom. 

- „dni robocze” należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

 
§6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu zwłoki w przedstawieniu projektu Harmonogramu lub projektu skorygowanego 
Harmonogramu w stosunku do terminów określonych w umowie – w wysokości 500 zł, 
liczone za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – karę 
umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie 
wad; 

4) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, w szczególności o których mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, jak 
również za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. W przypadku zwłoki w naprawie przedmiotu umowy trwającego dłużej niż 10 dni roboczych, 
Zamawiający ma prawo zlecić naprawę sprzętu innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć 
Wykonawcę. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie faktury końcowej, odsetki ustawowe 
od należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia.  

5. Jeżeli szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych lub gdy będzie ona związana lub 
zaniechaniem Wykonawcy, za które nie została przypisana odpowiedzialność z tytułu kar 
umownych, Zamawiający może na zasadach ogólnych żądać uzupełniającego odszkodowania.            
W szczególności Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego w przypadku, gdy z powodu zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy lub                  
z powodu jej niewykonania Zamawiający nie będzie mógł rozliczyć środków pochodzących z 
dotacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w ramach Programu GEKON na wsparcie projektu powołanego na wstępie 
umowy lub będzie zobowiązany do zwrotu całości lub części tych środków. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia tzn. 
z należności wynikających z wystawionej faktury, a w przypadku naliczenia kar w okresie 
gwarancji na wystawienie noty obciążeniowej.  

 
 

§7 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca 
narusza jej postanowienia, w szczególności w przypadku:  
1)  pozostawanie przez Wykonawcę w zwłoce w wykonaniu: 
-  Etapu I  umowy i zwłoka ta przekroczy 10 dni;  
-  Etapu II umowy i zwłoka ta przekroczy 20 dni; 
2) nie podjęcia przez Wykonawcę realizacji obowiązków wynikających z umowy w okresie dłuższym 
niż 10 dni lub wystąpienia przerwy w ich wykonaniu przekraczającej 10 dni; 
3) podjęcie przez Wykonawcę przewidzianych prawem czynności zmierzających do zakończenia jego 
bytu prawnego, w tym przystąpienie do likwidacji, za wyjątkiem procedury przeprowadzanej w celu 
przekształcenia lub restrukturyzacji,  
4) powierzenie przez Wykonawcę wykonania umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej,  
5) w przypadku konsorcjum wykonawców wspólnie realizujących umowę - zmiana składu tego 
konsorcjum. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła sukcesja uniwersalna.  



 

2. Niezależnie od przypadków określonych w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do momentu otrzymania od 
Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od umowy z ww. powodu.  
3. Zamawiający może  odstąpić od umowy również w innych przypadkach przewidzianych                       
w kodeksie cywilnym.  
4. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, bez 
konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do usunięcia naruszeń. Oświadczenie                         
o odstąpieniu od umowy winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zaliczka o której 
mowa w § 4 ust. 2 umowy podlega zwrotowi wraz z odsetkami maksymalnymi (to jest wynoszącymi 
w skali roku dwukrotność odsetek ustawowych) liczonymi od dnia przekazania zaliczki na rachunek 
bankowy Wykonawcy do dnia jej zwrotu. Wykonawca zwróci Zamawiającemu zaliczkę w terminie do 
2 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy.   
  

§8 
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej po rygorem 
nieważności (wymagają podpisania aneksu przez Strony umowy). Zachowanie tej formy wymagane 
jest również dla dokonania nieistotnych zmian postanowień niniejszej umowy oraz zmiany nazw 
podmiotów, będących stronami niniejszej umowy. 
2. Każda ze Stron przedkładając drugiej Stronie propozycję wprowadzenia zmian w umowie wraz z tą 
propozycją przedstawi:  
1) opis proponowanych zmian wraz z uzasadnieniem (w szczególności szacunki dotyczące wpływu 
zmian na termin realizacji przedmiotu umowy oraz ich wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy), 
2) harmonogram wprowadzenia i wykonania tych zmian, 
3) projekt aneksu do umowy. 
3. Po otrzymaniu propozycji, o której mowa w ust. 2, Strona która ją otrzymała w terminie 5 dni zatwierdzi 
bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do Strony wnioskującej ze 
zmodyfikowaną propozycją tych zmian. Do modyfikacji zmian mają zastosowanie reguły określone w ust. 
2 oraz niniejszym.  
4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w ust. 3 przyjmuje się propozycję zmian za 
odrzuconą. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich 
pisemnym aneksem. 

 
§ 9  

1. Wykonawca oświadcza, iż będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej 
dokumentacji projektowej. Prawa te nie będą obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji projektowej. 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego wyłączne prawo do korzystania z dokumentacji projektowej na następujących 
polach eksploatacji: 
1) zwielokrotniania i utrwalania dokumentacji dowolną techniką, 
2) wprowadzania dokumentacji do pamięci komputerów i innych tego typu urządzeń,  
3) wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszelkich formach i w każdy sposób               

w Internecie oraz innych sieciach komputerowych, 
4) wystawiania i publikowania dokumentacji dowolną techniką, 
5) wykorzystywania dokumentacji w postępowaniach przetargowych o udzielenie zamówień na 

wykonanie przedmiotu objętego dokumentacją projektową, 
6) wykorzystywania dokumentacji do realizacji prac, których ona dotyczy, 
7) wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowań, 
8) wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji do korzystania innym podmiotom na 

podstawie umów prawa cywilnego. 
4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi 

również na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw 



 

zależnych do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy na polach 
eksploatacji wskazanych w ust. 3. 

5. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca wyraża 
zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego oraz inne podmioty działające na zlecenie 
Zamawiającego zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań oraz adaptacji 
dokumentacji projektowej oraz do rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego lub 
podmioty działające na zlecenie Zamawiającego z dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, 
aktualizacji, opracowań i adaptacji tej dokumentacji. Jeżeli wymagana jest w powyższym zakresie 
zgoda innej osoby, której przysługują prawa autorskie do aktualizacji dokumentacji, Wykonawca 
zobowiązuje się do uzyskania na rzecz Zamawiającego pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej 
Zamawiającemu. 

6. Przejście na rzecz Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, do 
dokumentacji projektowej, następuje z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

7. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca oświadcza,  
iż przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których dokumentacja 
projektowa, została utrwalona i przekazana Zamawiającemu. Przejście własności nośników 
następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich będących 
przedmiotem przeniesienia na Zamawiającego oraz prawa do wyrażania zgody wymienionego 
powyżej, poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę praw 
do części dokumentacji opracowanej przez podwykonawców lub też poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia, że cała dokumentacja projektowa lub jej odpowiednia część jest jego samodzielnym 
dziełem i posiada wszelkie wyłączne i samodzielne prawa autorskie. 

9. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wymienionych w niniejszym 
paragrafie oraz prawa do wyrażania zgody, o którym mowa w ust. 5, następuje bez ograniczeń, co 
do czasu, ilości i terytorium (dotyczy zarówno terenu Rzeczpospolitej Polskiej, jak i obszaru poza 
jej granicami). 

10. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem o naruszenie 
praw  autorskich poprzez  wykorzystanie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć wszystkie zasądzone od 
Zamawiającego należności, koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego lub koszty 
polubownego załatwienia sprawy – w zakresie w jakim uznał roszczenie osoby trzeciej oraz 
pokryć  inne koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu 

11. Wykonawca zastrzega sobie prawo uczestniczenie w ewentualnym procesie lub negocjacjach 
osobiście lub poprzez ustanowionego pełnomocnika – w przypadku niedopuszczenia do udziału w 
procesie lub negocjacjach lub jednostronnego uznania roszczenia przez Zamawiającego 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z ust. 10. 

 
 

§10 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących 
Zamawiającego oraz Jego pracowników, współpracowników i podmiotów współpracujących                         
z Zamawiającym, a także informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych,                              
w szczególności dotyczących przedmiotu tej umowy, jakie Wykonawca uzyska w bezpośrednio w 
toku realizacji niniejszej umowy lub w związku z jej realizacją, niezależnie od formy ich 
przetwarzania (przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu na komputerowym nośniku informacji). 
2. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności materiałów i danych,                   
o których mowa w ust. 1, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:  
1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do 
ich ujawnienia,  
2) muszą być ujawnione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub orzeczeniami 
sądów lub właściwych organów państwowych,  
3) muszą być ujawnione w celu wykonania umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na 
ich ujawnienie.  
3.Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją prac będących 
przedmiotem umowy, mogą być wykorzystane tylko w celu wykonania przedmiotu umowy. 



 

Wykonawca oświadcza, iż nie wykorzysta tych informacji w żadnym innym celu, zarówno w trakcie 
realizacji współpracy, jak i po jej zakończeniu, względnie zaniechaniu. 
4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających 
dochowanie poufności przez swoich pracowników i podwykonawców.  
5. Jeśli w trakcie lub w związku z realizacją umowy będą przetwarzane dane osobowe, powierzenie 
przetwarzania tych danych nastąpi w drodze odrębnej umowy, według wzoru przedstawionego przez 
Zamawiającego.  
6. Dane udostępnione Wykonawcy w związku z realizacją umowy, po zakończeniu realizacji umowy, 
jej rozwiązaniu, bądź odstąpieniu Zamawiającego od umowy, zostaną trwale usunięte z zasobów 
Wykonawcy, co zostanie potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy, przekazanym Zamawiającemu  
w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia realizacji umowy. 
7. Zamawiający zobowiązuje się zachować w poufności informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa Wykonawcy wskazane w ofercie, o ile nie będą to informacje, które Zamawiający 
zobowiązany jest na podstawie przepisów prawa podać do publicznej wiadomości, w szczególności                
w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 1764). 
 

§11 
1. Osobą/ami upoważnioną/ymi przez Zamawiającego do współpracy z Wykonawcą w związku                     
z realizacją niniejszej umowy, są: 
1) Prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek, 
     tel.: 12 662-46-44 
    e-mail:  jaroslaw.fraczek@ur.krakow.pl   
2)  dr inż. Krzysztof Mudryk  
     tel.: 12 662-46-45 
     e-mail: krzysztof.mudryk@ur.krakow.pl  
2. Osobą/ami upoważnioną/ymi przez Wykonawcę do współpracy z Zamawiającym w związku                      
z realizacją niniejszej umowy są: 
                  ............................................................ 
 - tel/ fax.:……………………………….. 
 - e-mail:..................................................... 
3. Zmiana wymienionych w powyższych ust. 1 i 2 osób wymaga uprzedniego pisemnego 
zawiadomienia drugiej Strony o tej zmianie. 

§ 12 * 
1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi /przy pomocy podwykonawców, 
którym zleci wykonanie następującej części przedmiotu zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania swoje oraz swoich 
Podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany każdej osoby spośród 
personelu Wykonawcy i Podwykonawców uczestniczącego w realizacji umowy, która przez swoje 
zachowanie i jakość wykonywanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 
 

§13 
1. Żadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i  zobowiązań z tytułu niniejszej 

umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 
2. Z zastrzeżeniem wyjątków w umowie przewidzianych, wszelka korespondencja, zawiadomienia 

oraz inne oświadczenia składane będą w formie pisemnej osobiście przez Stronę za 
pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres 
korespondencyjny Wykonawcy lub Zamawiającego. Strony oświadczają, że ich aktualne adresy 
korespondencyjne są następujące:  
1) Wykonawca: ……………………………………………………………………………….. 
2) Zamawiający:  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  

           al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków. 



 

W przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu do korespondencji, 
korespondencja przesłana Stronie na dotychczasowy adres zostanie uznana za doręczoną 
skutecznie. 

3. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność 
umowy w całości. Wówczas Strony zastępują nieważne postanowienie – innym, zgodnym z 
prawem oraz celem umowy i jej pozostałymi postanowieniami. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
 Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/ Parametry Techniczne 
 Przedmiotu Zamówienia 
 Załącznik nr 2 - Harmonogram (ustalony w trybie przewidzianym w § 2 umowy) 

 Załącznik nr 3 - Pełnomocnictwo osoby/ osób podpisującej/ podpisujących umowę ze strony   
 Wykonawcy (o ile nie stanowi załącznika do Oferty);  

5. Jeżeli w ramach niniejszej umowy będą miały miejsce postanowienia wzajemnie sprzeczne, 
rozbieżności takie rozstrzygane będą w następującej kolejności: 

a)  według warunków określonych w umowie, 
b) według warunków określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia/ Parametry 

Techniczne Przedmiotu Zamówienia, 
c) według warunków określonych w Zapytaniu Ofertowym (ZO), 
d) według warunków określonych w Ofercie Wykonawcy i Protokole z negocjacji (o ile 

negocjacje miały miejsce) 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia                

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. 2016 poz. 380) oraz inne mające związek                  
z realizacją przedmiotu umowy. 

 
§14 

1. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy Strony będą rozstrzygane według 
prawa polskiego przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA: 
            

* Zapisy umowy zostaną odpowiednio dostosowane do danego przypadku tj. realizacji umowy bez udziału podwykonawców 
lub z zadeklarowanym przez  Wykonawcę  udziałem podwykonawców.  

 


