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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Dostawa systemu 

nadprzewodzących detektorów pojedynczych fotonów dla Centrum Astronomicznego im. 

Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie” (znak postępowania: DAS-251-10/20) 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy: 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i instalacji fabrycznie 

nowego systemu nadprzewodzących  detektorów pojedynczych fotonów o parametrach 

określonych w specyfikacji technicznej urządzenia, stanowiącej Załącznik nr 1 do 

Umowy. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z Jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy oraz 

wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

§ 2. 

Wynagrodzenie: 

1. Wartość netto przedmiotu umowy zgodnie z treścią złożonej oferty wynosi: 

…………………….. euro, powiększona o podatek VAT w wysokości …...%, łącznie 

brutto ……. (słownie:…………………..). 

2. W wartości umowy zawarte są oprócz ceny za przedmiot umowy, określony w § 1, 

wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 

stawianymi przez Zamawiającego w specyfikacji (np. koszty transportu, opakowania,  

montażu, instalacji, szkolenia dla  wybranych pracowników zamawiającego, itd.). 

3. Wykonawca może złożyć fakturę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania – adres PEF/numer PEFPOL: NIIP 5250008956. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację Przedmiotu umowy na 

podstawie otrzymanej od Wykonawcy faktury i po podpisaniu protokołu zdawczo-

odbiorczego, w terminie 21 dni od jej otrzymania przez Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem z rachunku 

Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.  

6. Za datę płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Każda ze stron umowy ponosi koszty obsługi banku, w którym posiada rachunek. 

8. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.* 

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem 

rozliczeniowym, służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej.* 

10. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 

obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego.* 
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*dotyczy wyłącznie wykonawców polskich 

 

§ 3. 

Istota umowy: 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego 

własność rzeczy określonych w § 1 i wydać Mu te rzeczy w umówionym miejscu i terminie, 

a Zamawiający zobowiązuje się rzeczy te odebrać w tym miejscu i terminie oraz zapłacić 

Sprzedawcy cenę umowną, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przeniesienie własności przedmiotu umowy na Zamawiającego następuje  z chwilą wydania 

przedmiotu umowy osobie upoważnionej przez Zamawiającego w Toruniu.  

§ 4. 

Dostawa przedmiotu umowy: 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko na Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,  

ul. Grudziądzka 5/7, (87-100) Toruń, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania 

umowy. 

3. Wykonawca ustali z Zamawiającym termin dostawy i instalacji urządzenia. 

 

§ 5. 

Odbiór przedmiotu umowy i przedstawiciele Stron 

1. Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja, w której składzie znajdą się przedstawiciele 

Wykonawcy i Zamawiającego. Ostateczny odbiór zostanie potwierdzony protokołem 

odbioru przedmiotu umowy.  

2. Każda ze Stron wskaże swoich przedstawicieli pisemnie, po uzyskaniu od Wykonawcy 

pisemnego powiadomienia, że jest gotowy do odbioru przedmiotu umowy. Odbiór będzie 

się odbywał w miejscu instalacji przedmiotu umowy. 

3. Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to 

Zamawiający odmówi odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczy termin na ich usunięcie. 

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają używanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

5. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła 

ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 14 

dni od daty upływu terminu na ich usunięcie, jeżeli wady są istotne. Jeżeli wady nie są 

istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To 

samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6. Do kontaktów bieżących Strony wyznaczają swoich przedstawicieli:   

1) Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego będzie 

……….. tel. …............, lub inna/inne wskazane pisemnie osoba/osoby 

2) Osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy będzie 

….........................................tel. …................................ lub inna wskazana pisemnie 

osoba. 

7. Zmiana osób wskazanych w ust. 6 powyżej nie jest zmianą umowy. 
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8. W okresie obowiązywania umowy (w tym w okresie gwarancji), Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie o: 

1) każdej zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; 

2) każdej zmianie osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy; 

3) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego lub restrukturyzacyjnego, w którym 

Wykonawca występuje jako dłużnik, 

5) ogłoszeniu likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.   

 

§ 6. 

Gwarancja: 

1 Wykonawca udziela Zamawiającemu …. -miesięcznej gwarancji na oferowane urządzenia 

zgodnie z treścią złożonej oferty oraz na zasadach określonych w SIWZ. 

2 Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3 Wykonawca gwarantuje usunięcie awarii sprzętu w czasie nie dłuższym niż 10 dni 

roboczych. 

4 Wykonawca gwarantuje przedłużenie lub odnowienie okresu gwarancyjnego o 12 

miesięcy na każdą część sprzętu wymienioną z powodu awarii bądź usterki stwierdzonej 

w okresie gwarancyjnym. 

5 Wszelkie naprawy serwisowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane 

przez serwis Wykonawca w karcie gwarancyjnej sprzętu, dostarczonej przez Wykonawcę. 

  

§ 7. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w dniu 

zawarcia Umowy zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości umowy, określonej w § 6 ust. 

1, co stanowi kwotę ……......... euro. Zabezpieczenie wnosi się na zasadach i w formie 

określonej w ustawie Pzp. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie Wykonawcy zwrócone  

w następujących kwotach: 

1) 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru technicznego i uznania przez Zamawiającego dostawy 

Urządzenia za należycie wykonaną; 

2) 30 % kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolnione 

najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącania odszkodowań i kar umownych z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W takim przypadku zabezpieczenie 

podlega niezwłocznemu uzupełnieniu, pod rygorem odstąpienia od umowy w terminie 30 

dni od daty wezwania do jego uzupełnienia. 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych umową lub powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy, bez 
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wyznaczania dodatkowego terminu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w szczególności, jeżeli Wykonawca: 

1) wykonuje czynności wchodzące w zakres przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób 

sprzeczny z umową lub niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego  

i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu 

odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy, 

2) tak dalece opóźnia się z wykonywaniem przedmiotu umowy, że istnieje uzasadniona 

obawa, iż nie wykona go w terminie i pomimo wezwania do zmiany sposobu 

wykonania  i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się 

należycie z umowy; 

2. W przypadku częściowego niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie części niewykonanej lub 

niewłaściwie wykonanej. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

proporcjonalne w stosunku do poprawnie wykonanych prac stanowiących przedmiot 

umowy, a Zamawiający może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z 

częściowego niewykonania lub częściowego niewłaściwego wykonania przedmiotu 

umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 30 dni od powzięcia 

informacji o zdarzeniach uzasadniających prawo do odstąpienia i powinno zawierać 

uzasadnienie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn,  

o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie 

tej części  innemu Wykonawcy oraz żądać od Wykonawcy tytułem odszkodowania kwoty 

odpowiadającej różnicy w wynagrodzeniu Wykonawcy a wynagrodzeniu za wykonanie 

zastępcze. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.  

6. Datą odstąpienia od umowy jest data otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia od 

Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, a w przypadku, gdy Wykonawca nie odbierze 

oświadczenia nadanego za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 z późn. zm.) 

14 dzień od dnia nadania. 

 

§9. 

Kary umowne: 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

- za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin ustalony w § 4 ust. 2 

w wysokości 0,2% wartości umowy, określonej w § 2 ust.1, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy, wynikającej z treści 

złożonej oferty, 
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- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 10% wartości umowy, wynikającej z treści złożonej oferty; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4,  

w wysokości 10% wartości umowy, wynikającej z treści złożonej oferty; 

3. Strony umowy nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, jak 

również innych zdarzeń, na które nie mają wpływu, a które utrudniają pełne lub częściowe 

wypełnienie zobowiązań wymienionych w umowie i których nie dało się uniknąć nawet 

w przypadku maksymalnej staranności stron. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

umowy, Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Kary mogą podlegać sumowaniu, ale ich łączna wysokość nie przekroczy 10 % łącznego 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust.1 umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

7. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy bez 

dodatkowego oświadczenia. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez niego zobowiązań, w tym w przypadku odstąpienia od umowy lub 

rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zobowiązuje się 

pokryć w całości roszczenia skierowane z tego tytułu przeciwko Zamawiającemu przez 

osoby trzecie. 

§ 10. 

Odsetki umowne 

Odsetki za opóźnienie w wykonaniu płatności za przedmiot umowy i kary umownej ustala się 

w wysokości odsetek ustawowych. 

§ 11. 

Rozstrzyganie sporów 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

§ 12. 

Dopuszczalne zmiany umowy 

1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej 

zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony.  

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, innych niż te które zostały przez 

Zamawiającego przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawartego w SIWZ.  

4. Zamawiający dopuszcza: 
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1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego w związku ze zmianą nazwy, 

siedziby,  zmianą formy prawnej itp.; 

2) zmianę dotyczącą dostarczanego przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi 

wycofanie danego produktu z produkcji przez producenta, a dostępny będzie produkt  

o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że cena ww. 

produktu nie będzie wyższa niż przyjęta w niniejszej umowie; wycofanie produktu  

z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować; 

3) zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub 

Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować; 

4) zmiany w wymaganych parametrach urządzeń w związku z pojawiającymi się 

rozwojowymi zmianami techniczno – technologicznymi, wynikami prowadzonych 

badań i analiz lub zmiany wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych 

Zamawiającego; 

5) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów, a obowiązek zmiany umowy 

będzie wynikał wprost z przepisów wprowadzających powyższe zmiany, w takim 

przypadku umowa może ulec zmianie w zakresie i na zasadach przewidzianych w tych 

przepisach; 

6) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie wysokości 

stawki podatku od towarów i usług (VAT), w takim przypadku zmianie ulegnie 

wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy, które zostanie obliczone jako suma 

wynagrodzenia netto Wykonawcy oraz wartości podatku VAT według stawki w chwili 

wystawienia faktury; 

7) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych  

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w takim 

przypadku Strony mogą zmienić warunki umowy w stopniu odpowiadającym 

zmianom wprowadzonym w umowie pomiędzy Zamawiającym a inna niż 

Wykonawca stroną; 

8) w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Stron nie będzie możliwe udostępnienie 

Wykonawcy miejsca, w którym ma być montowane Urządzenie, odpowiedniemu 

wydłużeniu ulegnie termin wykonania umowy w zakresie montażu Urządzenia,  

w takim przypadku termin wykonania umowy ulega wydłużeniu o liczbę dni 

odpowiadającą liczbie dni pomiędzy zgłoszoną pisemnie przez Wykonawcę 

gotowością do prac montażowych a datą faktycznego udostępniania pomieszczeń 

celem rozpoczęcia montażu; 

9) w przypadku wstrzymania robót montażowych na żądanie uprawnionego podmiotu,  

10) odpowiedniemu wydłużeniu ulegnie termin wykonania umowy w takim przypadku 

termin wykonania umowy może zostać wydłużony o liczbę dni odpowiadającą liczbie 

dni wstrzymania prac na żądanie uprawnionego podmiotu; 

11) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np.  wystąpienia zjawisk 

związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, 

działania militarne, epidemie – z wyłączeniem epidemii SARS-CoV-2, itp.), w 

zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty; 
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5. Strony dopuszczają możliwość zmiany sposobu realizacji zamówienia polegającej na: 

zmianie osób, partnerów konsorcjum i innych podmiotów współpracujących przy realizacji 

zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i 

doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane.  

6. Opisany w niniejszym paragrafie przesłanki zmiany umowy stanowią katalog zmian, na 

które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią one zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody przez Zamawiającego.  

 

§ 13. 

Zmiany umowy z COVID-19 

1. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki 

wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając 

do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które 

mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w 

realizacji zamówienia;  

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku  

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;  

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;  

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w 

dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.  

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, 

przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu 

okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy 

otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich 

otrzymania.  

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 

których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 

1, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności przez:  

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług  

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie 

przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.  
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5. W stanowisku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca przedstawia wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ zmiany 

umowy zgodnie z ust. 4, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, 

lub ich wysokość. 

6. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z 

wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej 

ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, 

uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin 

wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, 

zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.  

7. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta 

obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i 

podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób 

zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej 

korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z 

ust. 4, przez wykonawcę.  

8. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą. 

§ 14. 

Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Centrum Astronomiczne im.  

M. Kopernika PAN. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją 

niniejszej umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia  

i realizacji umowy. 

3. Szczegóły odnośnie podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik 

nr 3 do niniejszej umowy. 

§ 15. 

Poufność 

Strony zobowiązują się do zachowania w poufności informacji dotyczących warunków 

niniejszej umowy oraz wszelkich informacji handlowych, technicznych i organizacyjnych 

dotyczących drugiej Strony oraz jej dostawców i odbiorców, których poufny charakter 

wynika z okoliczności, przeznaczenia lub zawartości, a w których posiadanie Strony weszły 

w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Obowiązek określony w zdaniu 

poprzednim nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na 

żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, w 

tym informacji publicznej. 

 

§ 16. 

Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. Osobą odpowiedzialna za wykonanie umowy ze strony Wykonawcy jest: 

…………………… / nr telefonu: …………………………./ mail: …………………. 

3. Osobą odpowiedzialna za wykonanie umowy ze strony Zamawiającego jest: 

…………………… / nr telefonu: …………………………./ mail: …………………. 
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4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

6. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

7. Załączniki do umowy:  

- załącznik nr 1 – specyfikacja techniczna urządzenia, 

- załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy, 

- załącznik nr 3 – klauzula RODO, 

stanowiący integralną część umowy. 

 

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJACY 

 

 

 

Data …………………      Data …………………… 

 

 

 


