Załącznik nr 6 do SIWZ
WZÓR UMOWY
UMOWA nr ………/WZP/CS/2020

zawarta w dniu ............................................. w Warszawie pomiędzy:

Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61, wpisanym do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000062756, NIP: 525-000-88-09; REGON: 000080507, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
……………………………
……………………………
a
(w przypadku spółek)
……………… z siedzibą w …………… (kod pocztowy ….-…….), ul. ………………, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy ………………Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
……………, NIP: ……………, REGON: …………… i kapitał zakładowy w wysokości:
………… zł (należy podać w przypadku spółek kapitałowych) opłacony w całości/w części
(dotyczy spółek akcyjnych), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………….

(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)
............................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
.......................................... z siedzibą w ................................. (kod pocztowy …..-……), ul.
...................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: ...............; REGON: ....................., zwanym dalej
„Wykonawcą”,

zwanymi dalej również „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.

Umowa, została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843 ze zm.), oznaczenie sprawy: …………………………..
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę przyrządów
do pomiaru parametrów meteorologicznych (dalej: „Przyrządy”) na potrzeby
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lotniskowych stacji meteorologicznych oraz Hydrologiczno-Meteorologicznej Sieci
Pomiarowo Obserwacyjnej Zamawiającego.
2. Przedmiot umowy obejmuje dostawę następujących Przyrządów:
1) rejestrator danych – 1 sztuka;
2) moduł rozszerzeń do rejestratora danych – 2 sztuki;
3) ceilometr (miernik wysokości podstawy chmur) - 1 sztuka;
4) osłona radiacyjna wraz z uchwytem do czujnika PT-100 do osłony radiacyjnej - 1
sztuka;
5) czujnik luminancji tła - 1 sztuka;
6) sonda temperatury gruntu - 13 sztuk;
7) wiatromierz ultradźwiękowy - 7 sztuk;
8) czujnik temperatury PT-100 - 5 sztuk
3. Wymagane parametry Przyrządów, określa Opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”).
4. Dostawa Przyrządów zostanie zrealizowana do magazynu Zamawiającego na adres:
Warszawa, ul. Podleśna 61 (dalej: „Dostawa”). W zakres Dostawy wchodzi załadunek,
transport pod wskazany wyżej adres oraz wyładunek Przyrządów w ww. miejscu, zgodnie
z ofertą Wykonawcy z dnia ………………….r., stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy oraz
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”) i OPZ, stanowiącymi
Załącznik nr 2 do Umowy.

1.
2.

3.

4.

1.

2.
3.

§2
Termin realizacji i warunki wykonywania Umowy
Termin realizacji Dostawy ustala się na 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
Dokumentem potwierdzającym wykonanie Umowy będzie Protokół odbioru sporządzony
przez Wykonawcę, zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy
i podpisanym bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o gotowości realizacji
(wykonania) Dostawy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie
wiadomości na adres mailowy i kontakt telefoniczny z przedstawicielem Zamawiającego
w sprawach technicznych, określonym w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy.
Dostawa powinna być realizowana w dni robocze w godzinach od godz.8.00 do godz.
16.00. Przez dzień roboczy, na potrzeby Umowy, Strony rozumieją każdy dzień
od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa
w § 1 Umowy na własny koszt, własnym staraniem, przy użyciu własnego sprzętu,
terminowo i z najwyższą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru
prowadzonej działalności oraz potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą,
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Umową oraz przepisami prawa
powszechnie obowiązującymi.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
techniczny, a także dysponuje osobami uprawnionymi do wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca wraz z Przyrządami, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy, przekaże
Zamawiającemu wszelkie niezbędne do ich prawidłowego użytkowania dokumenty w
języku polskim, m.in.: instrukcje użytkowania, deklaracje zgodności, świadectwa jakości,
atesty oraz inne wymagane prawem dokumenty dla przedmiotu Umowy.

Oznaczenie sprawy: WZP-262-37/2020

2

Załącznik nr 6 do SIWZ
WZÓR UMOWY
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Przyrządów, o parametrach odpowiadających
parametrom określonym w OPZ.
5. Po wykonaniu przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca zobowiązany jest
do sprawdzenia kompletności jego wykonania.
6. Dokumentem potwierdzającym wykonanie Dostawy objętej przedmiotem Umowy będzie
Protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, sporządzony przez Wykonawcę
według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy i podpisany bez zastrzeżeń przez
upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy.
7. W przypadku stwierdzenia wad (fizycznych i/lub prawnych) w przedmiocie Dostawy
sporządzony Protokół odbioru powinien wskazywać rodzaj tych wad.
8. W przypadku stwierdzenia wad Przyrządów Wykonawca zobowiązany jest albo do ich
usunięcia, albo dostarczenia Przyrządów wolnych od wad w ciągu 14 dni roboczych od
dnia podpisania Protokołu odbioru z uwagami.
9. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przyrządów w tym wszelkie
ryzyka z nim związane, spoczywa na Wykonawcy do momentu wydania Przyrządów
Zamawiającemu.
10. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego
o wystąpieniu okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie Umowy.
11. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone
Zamawiającemu lub osobom trzecim, wywołane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy
oraz osób lub podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku
Wykonawca przejmie na siebie wszelkie roszczenia kierowane w stosunku do
Zamawiającego i będzie miał obowiązek zaspokoić uzasadnione roszczenia osób
trzecich, zwalniając jednocześnie Zamawiającego z wszelkiej z tego tytułu
odpowiedzialności.
12. Wszystkie prace i Dostawa wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy będą
prowadzone przez osoby posiadające aktualne uprawnienia w wykonywaniu prac i dostaw
tego rodzaju oraz zgodnie ze sztuką, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami
prawa.
§4
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zapewni niezbędną współpracę swoich pracowników z przedstawicielami
Wykonawcy w okresie realizacji Umowy, a w szczególności udostępni wszelką niezbędną
dokumentację, dotyczącą przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy.
2. W celu realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający zapewni dostęp pracownikom
Wykonawcy do magazynu Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego ustosunkowywania się do problemów
zgłaszanych przez Wykonawcę w okresie realizacji przedmiotu Umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania należycie wykonanego przedmiotu Umowy
i zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§5
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, w tym terminowe wykonanie
Umowy, stosowność i bezpieczeństwo wszelkich działań lub zaniechań, zarówno swoich
własnych, jak i swoich pracowników oraz osób, którym powierzył wykonywanie czynności
objętych przedmiotem Umowy, wszystkich metod pracy oraz wszystkich prac, niezależnie
od jakiegokolwiek zatwierdzenia czy wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
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2. Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, w tym
terminowe wykonanie Umowy.* (dotyczy tylko, gdy Wykonawca występuje w formie
Konsorcjum).
3. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu Umowy, o którym mowa
w § 1 Umowy, przez Wykonawcę, jego pracowników bądź też osoby, którym Wykonawca
powierzył wykonywanie czynności objętych przedmiotem Umowy, Zamawiający ma prawo
żądać pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Przyrządów w pełni kompatybilnych
z przyrządami obecnie używanymi przez Zamawiającego na sieci automatycznych stacji
Zamawiającego W przypadku jakiegokolwiek braku kompatybilności dostarczonych przez
Wykonawcę Przyrządów z przyrządami obecnie używanymi przez Zamawiającego na
sieci automatycznych stacji IMGW-PIB, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia
wszelkich strat z tego tytułu w pełnym zakresie, a dodatkowo Zamawiający będzie
uprawniony do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, określonej w § 8 ust. 1
pkt. 1 Umowy.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§6
Wynagrodzenie i warunki płatności
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
o którym mowa w § 1 Umowy, łączne wynagrodzenie umowne ……… zł netto (słownie:
…………………. złotych netto), plus podatek od towarów i usług w kwocie ………..
(słownie: …………. złotych), co daje …………. zł brutto (słownie ………… złotych
brutto).
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie
koszty i opłaty ponoszone w związku z należytym wykonaniem przedmiotu Umowy w
terminie wskazanym w Umowie, łącznie z kosztami robocizny, sprzętu, paliwa oraz
kosztami załadunku, transportu oraz ubezpieczenia na czas transportu, pod adres
wskazany w § 1 ust. 4 Umowy, a także wyładunku przedmiotu Umowy w miejscu jego
dostawy.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie płatne po wykonaniu
Dostawy oraz po podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru, o którym
mowa w § 2 ust. 2 Umowy, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze:……………….., dodatkowo
wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień zapłaty wynagrodzenia, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu uznaje się
dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Doręczenie błędnie wystawionej faktury, w tym, gdy Wykonawca ma status
podatnika VAT czynnego, faktury zawierającej numer rachunku bankowego, który nie
widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista
podatników VAT), a także wystawienie faktury przed podpisaniem Protokołu odbioru bez
zastrzeżeń, powoduje, że termin zapłaty nie biegnie do czasu doręczenia prawidłowo
wystawionej faktury.
Faktura może zostać doręczona w formie papierowej albo w formie określonej
przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1666) lub przesłana na
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7.

8.

9.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

adres e-mail: faktury@imgw.pl.
Zważywszy na ryzyka związane z procederem wyłudzenia podatku od towarów i usług,
Strony uzgodniły, iż Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za własne
zobowiązania podatkowe oraz przejmuje pełną odpowiedzialność za działanie swoich
dostawców oraz podwykonawców, także w zakresie nieprzestrzegania przez te podmioty
obowiązków związanych z rozliczeniami z tytułu podatku od towarów i usług.
W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez organy skarbowe z jakimikolwiek
wezwaniami do wypełnienia obowiązków podatkowych wynikających z działania lub
zaniechania Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, Wykonawca
zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia ewentualnych zobowiązań
Zamawiającego wobec organów skarbowych z tego tytułu.
Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4c ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych.
§7
Gwarancja i rękojmia za wady
Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. - miesięcznej gwarancji na dostarczony
przedmiot Umowy. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez obie Strony
Protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas użytkowania lub eksploatacji przedmiotu
Dostawy wady powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast Przyrządu
wadliwego Przyrząd wolny od wad albo dokona napraw Przyrządów objętych gwarancją,
termin gwarancji, w odniesieniu do tego Przyrządu, który był wadliwy, biegnie na nowo od
chwili dostarczenia Przyrządu wolnego od wad lub przekazania Przyrządu naprawionego.
W ramach gwarancji Wykonawca gwarantuje, że wykonane w ramach Umowy,
dostarczone lub naprawione Przyrządy będą wolne od wad prawnych i fizycznych.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady na swój koszt i ryzyko w terminie 21 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia gwarancyjnego na adres e- mail: ……..
W przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, Zamawiający może żądać, niezależnie
od żądania odszkodowania, odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia lub może odstąpić
od Umowy w zakresie dotyczącym wadliwych Przyrządów.
Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji,
Zamawiającemu przysługiwać będą przez okres obowiązywania gwarancji uprawnienia
z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych.
Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, o których mowa w ust. 2 albo wymiany
przedmiotu Dostawy na wolny od wad ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty
ewentualnego transportu wadliwego przedmiotu Dostawy w inne miejsce.
W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 2
w wyznaczonym terminie lub w przypadku konieczności natychmiastowego usunięcia tych
wad, Zamawiający będzie uprawniony według swojego wyboru do usunięcia
przedmiotowych wad we własnym zakresie lub zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi,
żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztów w tym zakresie.
Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na przedmiot Dostawy przez producenta
będzie dłuższy niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę,
wówczas Wykonawca w ostatnim dniu upływu okresu gwarancji udzielonej
Zamawiającemu przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej
gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów
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gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja została udzielona podwykonawcy
Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a następnie
przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.

1.

2.

3.
4.

5.

1.
2.
3.

4.

5.

1

§8
Kary umowne
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych:
1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę,
z przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;
2) w przypadku zwłoki w Dostawie – karę umowną w wysokości 0,2 % wartości
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki;
3) za zwłokę w wykonaniu roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego oraz wynikających z
rękojmi - w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6
ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu
Umowy ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy, za wyjątkiem
przypadku odstąpienia od Umowy.
Termin płatności kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Wykonawcę wezwania do zapłaty.
Zapłata kary umownej może nastąpić przez potrącenie kwoty kary umownej
z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W takim przypadku ust. 3 nie ma
zastosowania.
Niezależnie od żądania zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić
naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
§9
Podwykonawcy
Na dzień zawarcia Umowy Wykonawca zamierza/nie zamierza powierzyć
podwykonawcom wykonanie Dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia1.
Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca ma prawo wykonywania
Dostawy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, za pomocą podwykonawców.
Wykonawca może zlecić wykonanie Dostawy będącej przedmiotem Umowy
podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich
wykonania.
Wykonywanie Dostawy przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie na
podstawie pisemnej, odpłatnej umowy o podwykonawstwo na warunkach określonych
w niniejszym paragrafie.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części Dostawy następuje w trakcie
realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia
potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy.

zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca może zmieniać podwykonawców. Zmiana
podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od
Umowy. W przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje się odpowiednio.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, w wyniku przeprowadzenia którego została zawarta Umowa, Wykonawca
jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania.
Dostawa wykonana przez podwykonawców objęta będzie gwarancją i rękojmią
Wykonawcy na warunkach określonych w § 7 Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich
informacji w formie pisemnej dotyczących podwykonawców lub dalszych
podwykonawców.
§ 10
Odstąpienie od Umowy
Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, według swego wyboru,
w następujących przypadkach i terminach:
1) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
Umowę i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do jej właściwego wykonania
i wyznaczenia dodatkowego 10-dniowego terminu nie usunął wskazanych pisemnie
naruszeń. Odstąpienie od Umowy z przyczyn przywołanych w zdaniu poprzednim
może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia upływu ww. dodatkowego 10-dniowego
terminu;
2) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach;
3) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy,
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości
o wszczęciu postępowania egzekucyjnego;
4) jeżeli Wykonawca przystąpi do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji
przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie.
Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
i będzie zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie co najmniej jednego z postanowień
wskazanych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje
prawo do żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1
Umowy.
§ 11
Kontakt Stron
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1. W celu zapewnienia koordynacji i efektywnej współpracy przy realizacji Umowy, Strony
wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za prawidłową realizację Umowy:
1) po stronie Zamawiającego:
p. ………., tel. …….. oraz …….. e-mail: ………………………. i p. ……… tel. …… oraz
……. (sprawy techniczne) oraz
p. ………….., tel. …………….,e-mail: ………………………… (sprawy handlowe);
2) po stronie Wykonawcy:
p. ………………., tel. ………………, e-mail: ……………………………..
2. Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, są
upoważnione przez Strony do dokonywania czynności związanych z realizacją Umowy,
nie są natomiast uprawnione do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie wykazu osób
do kontaktu nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia
złożonego drugiej Stronie.
§ 12
Siła wyższa
1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest to
spowodowane siłą wyższą, na którą Strony nie mają wpływu.
2. W rozumieniu Umowy za przypadek siły wyższej uważa się sytuację, w której wykonanie
zobowiązania Strony stało się niemożliwe wskutek zdarzeń zewnętrznych,
nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i którym nie dało się zapobiec,
w szczególności: strajki, zamieszki, wojnę, powódź, huragan, masowa epidemia.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej terminy określone w Umowie zostaną przedłużone
o czas działania siły wyższej, a Wykonawca zobowiązany jest poinformować
Zamawiającego w formie pisemnej o wystąpieniu siły wyższej nie później niż w terminie
3 (trzech) dni od momentu wystąpienia takiego zdarzenia, pod rygorem
niedopuszczalności
4. powoływania się na tę okoliczność. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi poinformowanie
drugiej Strony o jej zaistnieniu wówczas termin 3 (trzech) dni rozpocznie swój bieg od
chwili, gdy powiadomienie stało się możliwe. Zamawiający może poinformować
Wykonawcę o wystąpieniu siły wyższej w każdym czasie.
5. Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż 2 (dwa) miesiące, Strony mają prawo
odstąpić od dalszej realizacji Umowy, bez jakichkolwiek konsekwencji, w tym kar
i odszkodowań, po uprzednim pisemnym powiadomieniu, w terminie 75 (siedemdziesięciu
pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 przez którąkolwiek
ze Stron.
§ 13
Poufność
1. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp).
Z zastrzeżeniem tego wymogu Strony zobowiążą się do przestrzegania przy realizacji
Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych
związanych z ochroną danych osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych oraz
ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie
znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych
lub organów kontrolnych.
2. Nie będą uznawane za informacje chronione, informacje które:
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1) staną się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu
bezprawnego, lub
2) są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody, lub
3) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron,
lub
4) zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą stroną
Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień Umowy.
Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub
korzystaniu przez osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Każda ze Stron
zobowiązuje się zapewnić dostęp do informacji chronionych wyłącznie tym pracownikom
lub współpracownikom Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania
czynności na rzecz drugiej Strony, i którzy wykonują obowiązki wynikające z Umowy.
W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych
druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń
i usunięcia ich skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków powinno
być wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej.
Strona, która dopuściła się naruszeń, zobowiązana będzie naprawić szkodę na zasadach
ogólnych.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich niepodlegających
upublicznieniu informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności, które zostaną
powzięte przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy.
Wykonawca, zobowiązuje się do zachowania poufności, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, uzyskanych od Zamawiającego danych osobowych i Wykonawca nie jest
uprawniony do wykorzystywania tych danych osobowych w celach innych niż w celu
wykonywania Umowy.
§ 14
Zmiany Umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w przypadkach
przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp oraz w okolicznościach
przewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Poza przypadkami wskazanymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, przewidziana w ust.
1 niniejszego paragrafu możliwość dokonania zmian postanowień Umowy obejmuje
również możliwość zmiany Umowy (w tym sposób wykonania Umowy, termin wykonania
Umowy lub cena umowna), w zakresie wynikającym ze skutków zamian lub zaistnienia
okoliczności w następujących sytuacjach:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub wejście w życie nowych przepisów
prawa w zakresie przedmiotu Umowy;
2) zmiany podejścia do realizacji wymagań opisanych w SIWZ, jeżeli taka zmiana wynika
z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności,
które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiana ta nie powoduje
ograniczenia korzyści Zamawiającego;
3) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy;
4) wystąpienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w § 12 Umowy;
5) wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
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§ 15
Inne postanowienia
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Pzp.
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku
z realizacją Umowy. Spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, Strony
poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Integralnymi składnikami Umowy są:
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy;
2) Załącznik nr 2 – SIWZ i OPZ;
3) Załącznik nr 3 – Protokół odbioru (wzór).

Zamawiający
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PROTOKÓŁ ODBIORU
Przedmiotu Umowy dostarczonego i wykonanego w ramach Umowy nr ……../WZP/CS/2020
zawartej pomiędzy:
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym
(Zamawiającym)
a
………………………….. (Wykonawcą)
podpisany w dniu ………………………
1. Przedstawiciele Stron:
ze strony Zamawiającego:

_______________________

ze strony Wykonawcy:

_______________________

2. Strony Umowy zgodnie potwierdzają wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, o którym
mowa w:
§ 1 ust. 1 i 2 Umowy zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym w sposób należyty, nie
budzący żadnych zastrzeżeń, zgodnie z Umową;
- uwagi/ wady stwierdzone podczas odbioru: …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Termin wykonania Przedmiotu Umowy o którym mowa w:
§ 1 ust. 1 i 2 Umowy:
- wg Umowy: 8 tygodni od dnia zawarcia Umowy
- faktyczny: ...............................................................
4. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Zamawiający
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