ZNAK SPRAWY: 13/2019/OW

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

UMOWA NR AZI/……/2019
zawarta w dniu …………..2019 r.

w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.).
STRONY UMOWY:
Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Elektrotechniki
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
KRS 0000047884
NIP 525-000-76-84
REGON 0000037902

reprezentowany przez
dra Jacka Szczota –Dyrektora Sieci
Badawczej Łukasiewicz – Instytutu
Elektrotechniki

zwany dalej
ZAMAWIAJĄCYM

………………………………………….
ul. ………………………………………
…………………………………………...
KRS / EDG ………………………….
NIP …………………………………….
REGON ………………………………

reprezentowany przez
…………………………………………………………

zwany dalej
WYKONAWCĄ

zwani dalej Stroną lub łącznie Stronami

1.

2.
3.

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy elementów do akwizycji danych pomiarowych
z części ….., zgodnych z ofertą Wykonawcy z dnia ………….. r., których parametry techniczne
odpowiadają wymaganiom Zamawiającego zawartym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia, zwanych dalej przedmiotem umowy.
Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1do umowy i jest jej integralną częścią.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowane przez siebie szkody w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

WARUNKI DOSTAWY I ODBIORU
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie………… dni roboczych
od daty zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia………-2019 r. Umowa zostanie uznana za wykonaną
w dacie podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń
Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6.
2. Przedmiot umowy dostarczony zostanie do siedziby Oddziału Zamawiającego tj. na adres: Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa
Elektrotechnicznego we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369 Wrocław.
3. Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust 1, termin
i godzinę dostawy przedmiotu umowy, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem. Dostawa może
być zrealizowana wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-15:00.
Ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty rzeczy do momentu podpisania protokołu
przekazania ponosi Wykonawca.
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4. Koszt dostawy wliczony został w cenę oferty.
5. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów dostawy powstałych w wyniku błędów
w czynnościach dostawczych po stronie Wykonawcy.
6. W dniu dostawy strony podpiszą protokół przekazania, zaś w terminie 7 dni od daty dostawy
zostanie sporządzony protokół odbioru stwierdzający zgodność dostarczonego przedmiotu umowy
z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w § 1 ust. 1 umowy. Wzór protokołu przekazania
stanowi Załącznik nr 2, a wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
7. W przypadku zaistnienia niezgodności Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy czyniąc
o tym zastrzeżenie w protokole odbioru oraz wyznaczy Wykonawcy termin na realizację
przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz z ofertą
Wykonawcy. Wykonawca ma prawo wnieść na piśmie zastrzeżenia do wyznaczonego terminu, przy
czym muszą być one uzasadnione przyczynami obiektywnymi, niezależnymi od Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo je uznać i skorygować wyznaczony termin. Procedura odbioru z ust. 7
znajduje zastosowanie. W przypadku, gdy niezgodności w dostawie wynikać będą wyłącznie
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne za każdy
dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 1, na zasadach określonych
w § 5 ust. 2 pkt 2.
8. Protokoły, o których mowa w ust. 6, sporządzone zostaną w 2 egzemplarzach (oba na prawach
oryginału) po jednym dla każdej ze stron.
9. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia
wg wytycznych Zamawiającego (m.in. dotyczy to kompletności elementów oraz odpowiednich
parametrów technicznych) zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
10. Dostarczone przez Wykonawcę licencje powinny być wolne od jakichkolwiek wad prawnych
i ograniczeń, nowe, pochodzić z legalnych źródeł oraz powinny uprawniać Zamawiającego
do korzystania z oprogramowania przez czas nieokreślony.

1.

2.

3.
5.
6.

7.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§ 3.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości
brutto: ………………PLN (słownie złotych:…………… …/100 ),z tego: wartość netto: ………… …/ 100,
wartość podatku VAT: ………………….. …/100
W przypadku wystąpienia „odwrotnego obciążenia” i powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, Zamawiający rozliczy VAT z tego tytułu według stawki 23 % w kwocie:…….…… .../100
W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku rozliczenia podatkowego, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług Wykonawca na fakturze wskazuje w osobnej
pozycji nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, jego wartość
i nie wykazuje stawki i kwoty VAT, lecz zamiast tego umieszcza na niej adnotację „odwrotne
obciążenie”.
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT
i posiada NIP525-000-76-84
Wynagrodzenie zostanie uregulowane przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze
w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.
Podstawą do wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone protokołem
odbioru, o którym mowa w § 2 ust.7, niezawierającym zastrzeżeń Zamawiającego, podpisanym przez
obie Strony.
W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym koszty dostawy, licencji oraz świadczeń gwarancyjnych objętych umową.
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8. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: 5250007684. Jednocześnie
Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 4.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 5.
Kary umowne naliczane będą w procentach od wynagrodzenia całkowitego brutto Wykonawcy,
o którym mowa w § 3 ust. 1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy
w wysokości 10%,
2) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – niezgodnie
z terminem określonym w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3) przekroczenia terminu podjęcia czynności naprawczych, o którym mowa w § 6 ust. 4
w wysokości 0,1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
4) przekroczenia terminu usunięcia wady/uszkodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 6 w wysokości
0,1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy ani też z jakichkolwiek innych obowiązków z niej wynikających.
Termin płatności kary umownej wynosi 3 dni kalendarzowe od dnia otrzymania przez Wykonawcę
wezwania do zapłaty.
Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia przez Zamawiającego wymagalnych kar
umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących okolicznościach:
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 10 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
3) jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp – w terminie
do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
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4) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte
wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie – w terminie do 10 dni od dnia, kiedy
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny;
5) jeżeli suma kar umownych przekroczy 5% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa
w § 3 ust. 1 – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
6) 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 10 dni od dnia, kiedy Zamawiający
powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn.
7. W terminie do 7 dni w przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w realizacji dostawy ponad termin
określony w § 2 ust 1 przekracza 14 dni.
8. Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie
Cywilnym, jeśli kary umowne nie pokryją wyrządzonej szkody.
9. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty
kar umownych.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

WARUNKI RĘKOJMII I GWARANCJI
§ 6.
Przedmiot umowy jest objęty rękojmią za wady wynoszącą 24 miesiące oraz gwarancją Wykonawcy
wynoszącą zgodnie z ofertą:
 część 1: ….miesięcy (wymagane przeniesienie gwarancji producenta lub minimum 2 lata
w przypadku gwarancji producenta krótszej niż 2 lata)
 część 2:
 dla pozycji: 2.3, 2.10, 2.11, 2.12 - ……miesięcy (wymagane przeniesienie gwarancji
producenta lub minimum 2 lata w przypadku gwarancji producenta krótszej niż 2 lata)
 dla pozycji: 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 2.14 – ……..miesięcy
[wpisać zgodnie z treścią złożonej oferty]
na warunkach określonych w gwarancji jakości producenta, której bieg rozpocznie się z dniem
podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu odbioru.
Warunki gwarancji jakości zostaną przekazane przez Wykonawcę w ramach pierwszej dostawy.
W przypadku, gdy warunki gwarancji producenta są mniej korzystne niż postanowienia niniejszej
umowy zastosowanie mają postanowienia umowy.
Wykonawca oświadcza, że gwarancja będzie realizowana przez producenta Sprzętu lub przez
autoryzowanego partnera producenta Sprzętu.
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań naprawczych (rozumianych jako zdiagnozowanie
wady i/lub uszkodzenia oraz podjęcie działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości)
w nieprzekraczalnym terminie do 4 dni roboczych od dnia powiadomienia o wadzie/uszkodzeniu
przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7 oraz § 5 ust. 2 pkt 3 umowy.
W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający będzie uprawniony do żądania nieodpłatnego
usunięcia wady przedmiotu umowy lub do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad, jeżeli
wady te ujawnią się w okresie gwarancji.
Wykonawca doprowadzi przedmiot umowy do pełnej sprawności technicznej w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7. W sytuacji, gdy po wstępnej ocenie
powstałej awarii, Wykonawca uzna, że termin powyższy nie będzie mógł być przez niego
dotrzymany, ma prawo wnieść stosowne zastrzeżenie, przy czym musi być ono uzasadnione
przyczynami obiektywnymi, niezależnymi od Wykonawcy. Zamawiający może uwzględnić
zastrzeżenia Wykonawcy i skorygować wyznaczony termin. W przypadku nieuznania przez
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Zamawiającego argumentów przedłożonych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo naliczać
Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 4 umowy.
7. Wszelkie oświadczenia Stron wynikające z niniejszego paragrafu będą składane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej. Datą złożenia oświadczenia woli jest w tym przypadku data wysłania
drugiej Stronie faksem lub e-mailem. W przypadku braku możliwości użycia środków komunikacji
elektronicznej, korespondencję przesyła się listem poleconym.
8. W przypadku dokonania naprawy gwarancyjnej lub wymiany okres gwarancji:
1) w przypadku wymiany – rozpoczyna bieg od nowa,
2) w przypadku naprawy – ulega przedłużeniu o czas naprawy.
9. Wymieniając przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest w każdym wypadku dostarczyć
Urządzenie fabrycznie nowe, o parametrach technicznych nie gorszych od tego podlegającego
wymianie.
10. Jeżeli jest to uzasadnione koniecznością zachowania ciągłości pracy Sprzętu, Serwis zobowiązany
jest dokonać naprawy w miejscu bieżącej eksploatacji Sprzętu, wskazanym przez Zamawiającego i
znajdującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dotyczy poz. 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14
Opisu przedmiotu zamówienia). W pozostałych przypadkach naprawy będą realizowane
w siedzibie Serwisu.
11. W każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba wymiany przedmiotu umowy lub jakiegoś elementu,
wszelkie koszty transportu ponosi Wykonawca.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających
z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
13. W kwestiach dotyczących gwarancji i rękojmi za wady nieuregulowanych niniejszą umową mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
z późniejszymi zmianami).
14. Wykonawca oświadcza, że udzielona gwarancja nie ogranicza w szczególności praw
Zamawiającego do:
a) powierzania lub zbywania Sprzętu, stanowiącego Przedmiot Umowy, osobom trzecim, celem ich
instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji,
b) przenoszenia dostarczanego Sprzętu do innych lokalizacji,
c) instalowania i wymiany, w zakupionym Sprzęcie kart i urządzeń (np. sterowników sieci,
dysków), zgodnie z zasadami sztuki informatycznej i przez wykwalifikowany personel.
ZMIANY UMOWY
§ 7.
1. Ewentualne zmiany warunków niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy dotyczące:
1) zmiany parametrów urządzeń zaoferowanych w ofercie,
2) zmiany zakresu lub sposobu wykonania dostawy objętej umową,
3) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia zmian określonych w pkt. 1 - 2
lub w związku ze zmianą obowiązującej stawki VAT,
4) innych warunków umowy, które należy zmienić, a których zmiany nie można było przewidzieć
na etapie przygotowania lub prowadzenia postępowania czy też w dniu zawarcia umowy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, w szczególności wówczas, gdy zajdzie
co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1) obniżenie kosztu eksploatacji (użytkowania) przedmiotu umowy,
2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności przedmiotu umowy,
3) podniesienie bezpieczeństwa użytkowania przedmiotu umowy,
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4)
5)

zmiana obowiązujących przepisów,
opóźnienia,
utrudnienia,
zawieszenia
prac
lub
przeszkody
spowodowane
przez zamawiającego lub jego personel,
6) siła wyższa,
7) działania osób trzecich uniemożliwiające terminową realizację umowy, które to działania
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 144
oraz art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

1.
2.
3.

4.

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW
§ 8.
Zamawiający oświadcza, że osobą upoważnioną przez niego do kontaktu z Wykonawcą jest
Andrzej Sikora, Tel. 71 328 30 61, e-mail: a.sikora@iel.wroc.pl,
Wykonawca oświadcza, że upoważnioną przez niego osobą do kontaktu z Zamawiającym jest:
………………………..,tel. ……………………………., e-mail: …………………..
Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są upoważnione do dokonywania
czynności związanych z realizacją i odbiorem przedmiotu umowy, nie są natomiast uprawnione do
zmiany umowy.
Zmiana lub uzupełnienie wykazu osób do reprezentacji nie stanowi zmiany umowy i wymaga
jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.
POUFNOŚĆ INFORMACJI
§9

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

2.
3.
4.

5.
6.

7.

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym uzyskanych w związku z
realizacją niniejszej umowy pochodzących od Zamawiającego oraz od instytucji i osób z nim
związanych jakimkolwiek stosunkiem faktycznym lub prawnym,
2) przestrzegania zaleceń Zamawiającego o ochronie udostępnionych informacji,
3) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, o których mowa w ust. 6.
Wykonawca zobowiązuje się do szczególnej ochrony przekazanych mu do przetwarzania
wszystkich danych i do zachowania ich w tajemnicy i nie przekazywania ich osobom trzecim.
Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenie może być dokonane
wyłącznie przez Zamawiającego w formie pisemnej.
Wykonawca zobowiązuje się do szczególnej ochrony przekazanych mu do przetwarzania
wszystkich danych i do zachowania ich w tajemnicy i nieprzekazywania ich osobom trzecim, jak
również do trwałego ich zniszczenia niezwłocznie po wykonaniu przedmiotu umowy oraz na każde
żądanie Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich
w wyniku niezgodnego z prawem i niniejszą umową przekazania powierzonych danych.
W przypadku przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest
Zamawiający, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów wskazanych w ustawie z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2018, poz.1000) oraz w rozporządzeniu 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 (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 6 Zamawiającemu przysługuje prawo
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rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokości
poniesionej szkody.
KLAUZULA INFORMACYJNA
§ 10
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytutu Elektrotechniki, z siedzibą przy ul. ul. Mieczysława Pożaryskiego 28, 04-703
Warszawa, tel. 22 11 25 200, fax 22 11 25 444;
 Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@iel.pl;
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy z Siecią
Badawczą Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
dochodzenia możliwych roszczeń wobec zleceniobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 marca 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz
lub innych celów wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator;
 Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
o inne jednostki organizacyjne Instytutu Elektrotechniki,
o uprawnione organy publiczne,
o podmiot wykonujący usługi niszczenia i archiwizowania dokumentacji;
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji umowy, a także po jej
zakończeniu w celach związanych z:
o archiwizacją dokumentacji związanej z realizacją umowy, w związku z wymaganiami
wynikającymi z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,
o dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
o w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych
w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania
przedmiotowej zgody;
 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych
celów;
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych;
 Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane;
 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11.
1. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać wykonania całości lub
części niniejszej umowy Stronie trzeciej, z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Wykonawca może zlecić wykonanie części umowy tylko w takim zakresie, jak określił to w złożonej
ofercie.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać polubownie,
a w razie braku polubownego rozwiązania w terminie 30 dni od dnia zaistnienia sporu, spór
rozstrzygnie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
6. Integralnymi elementami umowy są załączniki o numerach:
1) Oferta Wykonawcy z dnia …………………… r.
2) Protokół przekazania (wzór)
3) Protokół odbioru (wzór)
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 2 do umowy
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA (WZÓR)
sporządzony w dniu ………………………
1. PRZEKAZUJĄCY
………………….
………………….
………………….
reprezentowany przez ……………………………
2. ODBIORCA
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
ul. Pożaryskiego 28,
04-703 Warszawa
reprezentowany przez ………………………………………………………….
3. PRZEDMIOT PRZEKAZANIA
Elementy do akwizycji danych pomiarowych z części ……, tj:………………………….
4. SPOSTRZEŻENIA POCZYNIONE W DNIU PRZEKAZANIA
1) Ilość i terminologia (producent, typ) elementów, o których mowa w punkcie 3, jest zgodna/ nie
zgodna*) z zapisami umowy nr AZI/………/2019 z dnia ……………………….. r.
2) Brak zgodności elementów z zapisami w/w umowy, a tym samym odmowa ich przyjęcia przez
Zamawiającego wynika z:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(powód braku zgodności)
3) Wymiana elementów niespełniających wymagań, o których mowa w pkt. 2) odbędzie się
niezwłocznie, nie później niż w terminie …… dni roboczych od dnia sporządzenia niniejszego
protokołu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
*) niepotrzebne skreślić
PODPIS PRZEKAZUJĄCEGO

PODPIS ODBIORCY
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Załącznik nr 3 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU (WZÓR)
sporządzony w dniu ………………..
1.

PRZEKAZUJĄCY
………………..
………………….
……………………
reprezentowany przez ……………………………

2.

ODBIORCA
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
reprezentowany przez ………………………………….

3.

PRZEDMIOT ODBIORU
Dostawa elementów do akwizycji danych pomiarowych z części …., tj.: ……………….

4.

SPOSTRZEŻENIA POCZYNIONE W DNIU ODBIORU
1) Przedmiot odbioru podlegający sprawdzeniu jest zgodny/ nie zgodny *) z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w umowie nr AZI/…/2019 z dnia ….. r. oraz ofertą wykonawcy
z dnia …… .
2) Brak zgodności przedmiotu odbioru z dokumentami, o których mowa w pkt. 1, a tym samym
odmowa ich przyjęcia przez Zamawiającego *), wynika z:……………………………..
3) Wymiana przedmiotu umowy niespełniającego wymagań odbędzie się niezwłocznie, nie później
niż w terminie ………… dni roboczych od dnia sporządzenia niniejszego protokołu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
4) Dostawa zrealizowana została w terminie umownym/ po terminie wynikającym z umowy*)
– zwłoka w dostawie wynosi ………… dni roboczych
5) INNE UWAGI: ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………

*) niepotrzebne skreślić
PODPIS PRZEKAZUJĄCEGO

PODPIS ODBIORCY

Strona 10 z 10

