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współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3. „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz 

rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” 

 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 
 

Nr postępowania: PZ/32/2020/EP2/EX 
 

WZÓR UMOWY 

 
zawarta w dniu ....................... 2020 r. w Gdańsku 
pomiędzy: 

EXCENTO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-233) przy ul. Gabriela 
Narutowicza 11/12, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego  
prowadzonego przez Sąd Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod nr 0000461676, kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000 zł opłacony w całości, 
REGON nr 221890770, NIP 9571068929, reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Malickiego – Prezesa Zarządu  
Damiana Kuźniewskiego – Wiceprezesa Zarządu 
zwaną dalej Zamawiającym,  
a 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
                                          (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem) 
NIP: ...................................; REGON: ......................................... 
wpisanym do KRS pod nr .......................................... / CEIDG 
reprezentowanym przez: 
1. ..................................................... - ...................................................................... 
2. ..................................................... - ...................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
który wyłoniony został na podstawie złożonej oferty w zamówieniu nr PZ/03/2020/EP2/EX 
 
Wspólnie zwanymi dalej razem Stronami 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wypożyczenie sprzętu do badań chromatograficznych 
znajdującego się w (adres) ……………………………………………………………………………………… 
realizowane w projekcie „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia 
innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3), której 
przedmiot  został określony w Zapytaniu ofertowym. 

2. Wykonawca oświadcza, że sprzęt do badań chromatograficznych będącym przedmiotem umowy 
spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym. 

3. Zamawiający sam wykona pomiary i badania. 
4. Zadaniem Wykonawcy będzie wskazanie i udostępnienie sprzętu do badań chromatograficznych 

wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do:  
1) zapewnienia dostępu do sprzętu stanowiącego przedmiot umowy Zamawiającego/osób 

upoważnionych przez Zamawiającego  
2) zapewnienia dostępu do wyników pomiarów ze sprzętu stanowiącego przedmiot umowy 

Wykonawcy podczas prowadzonych przez Zamawiającego badań. 
3) zapewnienia utrzymania w sprawności pomiarowej sprzętu stanowiącego przedmiot umowy 

wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia podczas badań. 
 

§ 2 
Warunki realizacji 

 
1. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie: 10 dni roboczych, łącznie 50 godzin 

(po 5 godz./dziennie) - wrzesień/październik 2020 
2. Zamawiający zawiadomi przedstawiciela Wykonawcy o rozpoczęciu realizacji umowy drogą 

elektroniczną na adres e-mail: ………………... 
3. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: 

…………………….., e-mail: ………………………, tel.: …………………………... 

4. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: 
…………………….., e-mail: …………………... , tel.: ……………………… 

5. Zamawiający odpowiada za wypożyczany sprzęt, urządzenia i wyposażenie pomieszczeń i otoczenia 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. 

6. Zamawiający zobowiązuje się wypożyczony sprzęt wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem 
określonym w § 1 niniejszej umowy, użytkując je zgodnie z przepisami w zakresie ochrony p/poż., 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony mienia. 

 
§ 3 

Warunki płatności 
 

1. Cena za zrealizowanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy wynosi: 
 
………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………….); 
 

2. Zapłata nastąpi przelewem w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zapłata nastąpi na nr konta bankowego podanego 
w ww. fakturze. 

3. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
 

§ 4 
Zmiana i odstąpienie od Umowy 

 
1. Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności z wyłączeniem 

zmian lub uzupełnień w zakresie personaliów lub danych teleadresowych osób odpowiedzialnych 
za realizację Umowy. 

2. Zmiany lub uzupełnienia w zakresie personaliów lub danych teleadresowych osób odpowiedzialnych 
za realizację Umowy, następują w chwili skutecznego doręczenia informacji odnośnie danych 
personalnych mających zostać wpisanymi do treści Umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmiany umowy: 
1) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 
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2) w przypadku aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny 
(np. wycofanie z obrotu sprzętu lub podzespołów), zmiana nie może spowodować podwyższenia 
ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, 
na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy; 

3) w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej za które uważa się 
zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Zamawiający 
nie był w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają 
wykonanie przedmiotu umowy w terminie. 

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie: 
1) stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności dostarczonego przedmiotu Umowy z Zapytaniem 

ofertowym wraz z załącznikami lub ofertą Wykonawcy. 
2) w przypadku stwierdzenia obciążenia dostarczonego sprzętu wadami prawnymi. 
 

§ 5 
Kary Umowne 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczania kar Umownych w stosunku do Wykonawcy: 

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia należnego 
za wykonanie Umowy określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia 
za przedmiot Umowy określonego w § 4 ust 1 Umowy, 

3) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt. 1 i 2 
Umowy w wysokości 20% wynagrodzenia za przedmiot Umowy określonej w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 10 dni od daty 
powzięcia przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie, tj. m.in. 
w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę lub nienależytego wykonania Umowy 
przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, 
gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych dotyczących zamówienia 
podstawowego z przysługującej mu ceny, określonej w § 4 ust. 1. 

5. Dochodzenie kar umownych za opóźnienie nie wyklucza dochodzenia kar umownych za odstąpienie 
od Umowy. 

 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, ani przenieść obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępniane są przez strony sobie wzajemnie 

w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie 
sobie udostępnionych i na podstawie art. 14 ust. 5 lit. c) ww. rozporządzenia  obowiązek informacyjny, 
o którym mowa  w art. 14 ww. rozporządzenia  nie ma zastosowania. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.). 
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4. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

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

§ 7 
Wykaz załączników 

 
Integralną część Umowy stanowi Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy 
(wypełniony załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) oraz załączniki 1-3 do Umowy. 
 
Załączniki do Umowy: 
1) Załącznik nr 1 – Protokół zdawczo odbiorczy, 
2) Załącznik nr 2 – Aktualny opis z KRS/CEIDG 

 
 
 
 
 

Zamawiający  Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

 
Zamawiający: 

Excento sp. z o.o. 
ul. G. Narutowicza 11/12  

80-233 Gdańsk 
 

Dotyczy: 

Zapytania ofertowego nr: PZ/32/2020/EP2/EX 

na: Wypożyczenie sprzętu do badań chromatograficznych. 

 
 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY 
 

Sporządzony w dniu:  w Gdańsku, 

w sprawie odbioru przedmiotu umowy nr:  zawartej dnia:  

 
§1 

 Zamawiający postanawia: 
 

 Przyjąć przedmiot  umowy bez zastrzeżeń stwierdzając, że przedmiot umowy wykonany został zgodnie 
z zawartą umową, bez ukrytych wad i uszkodzeń. Wykonawca przekazał wykonany przedmiot umowy zgodnie 
ze specyfikacją techniczną, w odpowiedniej ilości i w przewidzianym w umowie terminie.   

 Nie przyjąć przedmiotu umowy ze względu na: 
................................................................................................................................................................................... 

…………………......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

…………………......................................................................................................................................................... 

 
 
Wykonawca w terminie........................................ uzupełni i/lub poprawi przedmiot zamówienia zgodnie 
z zastrzeżeniami i uwagami wymienionymi powyżej. 

 
 

§2 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy 

 
 

Podstawę do wypłacenia należności stanowi podpisany protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń. 
Zamawiający na podstawie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego, po otrzymaniu faktury dokona 
przelewu za dostarczony przedmiot umowy na konto Wykonawcy wskazane w umowie i/lub dokumencie 

księgowym. 

 

………………………………………………….…….. 

Strona odbierająca (Zamawiający) 

……………………………………………………………. 

Strona przekazująca (Wykonawca) 



  

 

 


