
Załącznik nr 4 
 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA ……………….. 
 
zawarta w dniu ............................ r. w Warszawie pomiędzy: 
 
……………………………………… zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
 
…………………………………- …………………………. 
a 
………………………………………………………….. „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
 
…………………………………- ………………………….. 
 
razem zwanymi „Stronami”. 
 
Niniejsza umowa, dalej zwana "umową", zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia prowadzonego na podstawie: 

1. rozdziału 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. 
zm.), oraz 

2. Regulaminu udzielania zamówień w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w 
Warszawie, nieobjętych ustawą prawo zamówień publicznych w zakresie dotyczącym zamówień z dziedziny nauki 
(wyciąg z Rozdziału III, IV i V Regulaminu oraz Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień w Instytucie Fizyki 
Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego 
ogłoszenia). 

 
§ 1. 

Przedmiot umowy 
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i przeniesienia własności na Zamawiającego folii 

gemowych. 
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze Specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 niniejszej umowy 

oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  
3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszystkie prace niezbędne do należytego wykonania 

przedmiotu umowy. 
4. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych umową 

warunkach. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego, wysokiej jakości i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. 
 

§ 2. 
Terminy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie …… dni roboczych od dnia zawarcia umowy 
w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Hery 23. 

 
§ 3. 

Oświadczenia 
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy dostarczony w ramach niniejszej umowy jest nowy, nieużywany, 

nieregenerowany i został przetestowany przed dostarczeniem Zamawiającemu.  
2. Przedmiot umowy musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez „wadę 

fizyczną” należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 
3. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne przedmiotu zamówienia. 

 
§4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu umowy i nie zgłasza do nich uwag oraz 

zobowiązuje się do wykonania umowy zgodnie z tymi założeniami. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z dołożeniem najwyższej staranności, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, treścią Umowy oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy. 
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji Zamówienia; 
2) podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu realizacji Zamówienia. Wskazówki nie 

mogą być sprzeczne z umową, mogą jednak doprecyzowywać jej postanowienia; 
3) do niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji o przebiegu wykonywania Zamówienia, w 

szczególności o zamiarze zaprzestanie jego realizacji; 



4) niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących utrudnić realizację 
Zamówienia lub mogących mieć wpływ na jego realizację, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te 
okoliczności przy ostatecznym rozliczeniu Umowy; 

5) do stosowania się do uwag zamawiającego oraz realizacji jego poprawek w terminach wyznaczonych przez 
zamawiającego; 

6) realizacji innych, niewymienionych w tym punkcie założeń zapisanych w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 

§5 
Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania umowy. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad personelem oraz dopełnienie wszelkich prawnych 

zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu lub zawarciem odpowiednich umów.  
 

§6 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie działań realizowanych w ramach niniejszej umowy podwykonawcy, w zakresie 
określonym w Ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie Wykonawcy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich 
podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. 

 
§7 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu wykonywania postanowień umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytej 
realizacji umowy przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do 
prawidłowej realizacji umowy. 

 
§ 8. 

Odbiór przedmiotu umowy 
1. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego sprawdzi zgodność dostawy pod względem ilościowym i jakościowym w 

miejscu dostawy; podpisanie protokołu odbioru nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione w 
trakcie okresu rękojmi i gwarancji. 

2. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest protokolarne podpisanie przez Zamawiającego 
protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

3. W przypadku niezgodności wykonania umowy pod względem ilości lub jakości, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych, dostarczyć na własny koszt, przedmiot umowy wolny 
od wad. 

4. Podstawą do wystawienia faktury jest zatwierdzenie przedmiotu umowy i podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru 
przez Zamawiającego. 

 
§ 9. 

Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie przedmiotu umowy począwszy od dnia podpisania protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń – termin gwarancji został określony w Załączniku nr 2 do umowy. 
2. W przypadku ujawnienia wad po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany 

wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad lub do usunięcia wad, na własny koszt, w terminie ustalonym z 
Zamawiającym. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 
Uprawnienia z tytułu rękojmi nie mogą wygasnąć przed upływem gwarancji. 

4. Naprawa zostanie dokonana po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonej wady. Ocena zgłoszonej wady musi zostać 
dokonana przez wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy, w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. 

5. Jeśli naprawa w siedzibie Zamawiającego nie jest możliwa, Wykonawca odbierze przedmiot umowy i dostarczy po 
naprawie na własny koszt i na własną odpowiedzialność. Po zwrocie naprawionego przedmiotu umowy nastąpi 
sprawdzenie poprawności funkcjonowania naprawionego przedmiotu umowy. 

6. Czas skutecznej naprawy przedmiotu umowy nie może przekroczyć terminu ustalonego z Zamawiającym, licząc od 
momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

7. W razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej termin ustalony w sposób określony w ust. 4 - 6, okres gwarancji przedłuża 
się o czas trwania naprawy. 

8. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do dysponowania zakupionym przedmiotem umowy, w razie 
sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu gwarancja musi przechodzić na nowego właściciela. 

9. W przypadku nie usunięcia wad w uzgodnionym terminie, usunięcie ich może zostać zlecone przez Zamawiającego 
innemu Wykonawcy, obciążając pierwotnego Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia. 

 



§ 10 
Wynagrodzenie i zasady płatności 

1. Za przedmiot umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………………………….. (słownie: 
……………………………………………………….) złotych brutto.  

2. Szczegółowa wycena zawarta jest w ofercie wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym koszt 

opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu, dostarczonego sprzętu oraz wszelkie należne cła i podatki, 
w tym podatek VAT, koszty serwisu gwarancyjnego na czas trwania gwarancji. 

4. Płatność za przedmiot umowy nastąpi po dostarczeniu przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane w fakturze.  

5. Za dzień zapłaty Strony uznają datę wprowadzenia płatności przez Zamawiającego do systemu bankowości 
elektronicznej. 

6. Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne na podstawie §12 umowy. 
7. W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

Zamawiający potrąci zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie danych przedłożonych przez Wykonawcę: 
zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na 
ubezpieczenie społeczne. 

 
§ 11. 

Kary umowne 
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w 
przypadku odstąpienia od części umowy – w wysokości 20% wartości brutto części umowy objętej odstąpieniem przez 
Zamawiającego lub odstąpienie przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
2) 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę 
któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 umowy; 
3) W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w §11 ust. 1, za 
każdy rozpoczęty roboczy dzień opóźnienia. 
4) Za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w §11 ust. 1, za każdy rozpoczęty 
roboczy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
5) w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek 
danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w 
innych celach niż określone w umowie w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 
1. 
6)  za zmianę terminu realizacji wskazanego w Ofercie Wykonawcy, w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 11 ust. 1 umowy. 
7) innego niż powyżej nienależytego wykonania umowy – każdorazowo w wysokość 0,2% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 11 ust. 1 umowy. 

2. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 
3.    Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 
4.   Zapłata kar umownych nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego nr ……………………………… 
5. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na 

zasadach ogólnych. 
a. gdy dostarczony sprzęt lub jego poszczególne elementy nie będą fabrycznie nowe lub posiadać będą innego rodzaju 
wady; 
b. gdy zajdą przypadki innego rodzaju nienależytego wykonania lub niewykonania umowy. 

 
§ 12. 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w całości bądź w części, w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub w realizowanych pracach nie stosuje się 
do zapisów umowy i nie zmienia sposobu wykonania umowy lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień 
mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia 
upływu terminu określonego w wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w 
których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go już usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe 
usunięcie. W wypadku wskazanym w zdaniu poprzednim termin 30 dniowy przewidziany na odstąpienie liczony jest od 
dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie; 
2) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo oświadczenie niekompletne, którego 
nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął 
wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 
3) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego postępowanie likwidacyjne lub 
upadłościowe bądź naprawcze – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 



4) gdy opóźnienie w stosunku do terminu wykonania umowy, o którym mowa w §2 umowy przekroczy 7 dni – w terminie 
do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z 
tych przyczyn. 
5) bez wyznaczania terminu dodatkowego, bez prawa Wykonawcy do wynagrodzenia, nawet przed terminem wykonania 
przedmiotu umowy, jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie 
umowy lub jej części w umówionym terminie – w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o 
okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn. 
6) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w §12 przekroczy 20% łącznej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 
11 ust. 1 – w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 
7) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, w szczególności jeżeli Wykonawca 
rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo 
wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 dni od 
dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć w terminach o których mowa w ust. 1 i w formie pisemnej wraz z 
uzasadnieniem. 

3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie. 
4. Częściowe odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość. W przypadku odstąpienia od umowy w części przez 

Zamawiającego: 
 1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych i 

zaakceptowanych prac do dnia odstąpienia od umowy. 
 2) wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu prac 

wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy. 
 

§ 13. 
Poufność informacji 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących 
Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z 
wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami 
Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 
1) dostępnych publicznie; 
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez 

obowiązku zachowania poufności; 
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania 

poufności; 
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych 
Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na 
adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz 

dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje umowę i które będą 
miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także 
do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za 
ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne 
działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji 
Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do 
poinformowania o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości 
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki 
utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie 
zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne. 

8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w umowie kary 
umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania 
umowy, jak i po jej wygaśnięciu. 

  



 
§14. 

Zmiany umowy 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmiany osób i adresów, o 

których mowa w §15 ust. 1 i 2. 
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie IFPiLM, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§15. 

Zarządzanie realizacją umowy 
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy, koordynowania prac 

związanych z realizacją umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą jest Pan/Pani ................................., 
tel.: ………….., faks: …………….. 
e-mail: ....................................  

2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych z realizacją 
niniejszej umowy jest Pan/Pani …………………. 
tel.: ………….., faks: …………….. 
e-mail: ....................................  

3. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów odbioru ze strony Zamawiającego są: 
………………………………………………………. 

4. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów odbioru ze strony Wykonawcy są: 
………………………………………………………. 

5. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1-2 będzie odbywać się poprzez pisemne 
powiadomienie drugiej Strony i zgodę strony powiadomionej. 

6. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony. 
 

§ 16. 
Postanowienia końcowe 

1. Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez 
pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Ilekroć w Umowie lub załącznikach do niej jest mowa o: 
1)  „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, za wyłączeniem przypadających w dni 
wolne od pracy określone w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 
90 ze zm.); 
2) „wadach”, należy przez to rozumieć każdą niezgodność przedmiotu umowy z wymaganiami określonymi w umowie 

lub ofercie lub opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności wada może być awarią, błędem albo usterką i polegać 
na nieprawidłowym funkcjonowaniu sprzętu, niewłaściwych parametrach sprzętu. 

3. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.). 

4. Spory powstałe w związku z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

5. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, 
uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym 
strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo 
wypełnianie zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne 
wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców 
chyba, że jest to spowodowane siłą wyższą. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
7. Integralną częścią umowy jest „Wyciąg z oferty”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYKONAWCA                                                                                           ZAMAWIAJĄCY 


