
 

 

 

 
ZAPYTANIE  OFERTOWE NR ZO/23/IFPAN/2019/KP 

 
1. Zamawiający:  

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie 02-668, Al. Lotników 32/46, 

przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych na dostawę ciekłego helu.  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ciekłego helu w ilości do 1.000 litrów. 

Wariant 1 – Zamawiający odbierze od Wykonawcy hel w ilości do 1.000 litrów do własnego 

zbiornika oraz własnym transportem na dystansie nie większym niż 400 km w jedną stronę z 

siedziby Zamawiającego. Dystans (w zakresie miejsca wskazanego w formularzu oferty) zostanie 

zweryfikowany przez Zamawiającego w oparciu o najkrótszą trasę wyznaczoną przez Google Maps 

(https://www.google.pl/maps) licząc od wskazanego miejsca do siedziby Zamawiającego. 

Wariant 2 – Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego hel w ilości do 1.000 litrów we 

własnym zbiorniku/zbiornikach i własnym transportem. 

3. Termin wykonania zamówienia: do 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy. 

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

cena – 97 % 

wariat dostawy – 3 % 

Wykonawca otrzyma dodatkowe 3 punkty, jeżeli wskaże jako formę dostawy wariant 2 zgodnie z 

pkt 2 zapytania ofertowego. 

6. Istotne postanowienia umowy stanową Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

7. Oferty na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy 

przesłać pocztą elektroniczną na adres: dzpie@ifpan.edu.pl. 

8. Termin składania ofert upływa dnia 08 kwietnia 2019 o godzinie 13:00. 

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty. 

10. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Krzysztof  Podsiadłowicz, 22 116 32 60,               

w godz. 09:00 - 15:00, e-mail: kpod@ifpan.edu.pl. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny. 

12. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert oraz  uzupełnienia 

żądanych dokumentów. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek  

pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. 

14. Oferty niezgodne z treścią zapytania ofertowego, złożone po terminie oraz oferty wariantowe 

zostaną odrzucone. 

15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie 

stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 38). 
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16. Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne (dotyczy wszelkich trybów dokonywania zakupów 

towarów i usług w Instytucie Fizyki PAN)  

Na podstawie  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,  

ze  zm.,  zwanego dalej „RODO”, informuje się, że: 

1.Administratorem Pana/Pani danych   osobowych   jest Instytut   Fizyki   PAN., Warszawa, Al. 

Lotników 32/46. 

2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@ifpan.edu.pl. 

3.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub  lit. c RODO w związku zart. 

32 -34 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze 

zm.)  i art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 

2077, ze zm.) w celu przeprowadzenia procedury z zamówienia publicznego. 

4.Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. Odbiorcą  danych  może  być  również  podmiot  świadczący  usługi  IT na rzecz 

Administratora danych w zakresie serwisowania i usuwania awarii systemów informatycznych. 

5.Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz przez okres 

archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów 

wewnętrznych Administratora.  

6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

7. Ma Pan/Pani prawo  żądać  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania i 

ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO.  

8.Przysługuje Panu/Pani skarga do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9.W  odniesieniu  do  danych  osobowych  przekazanych  Administratorowi, decyzje nie będą 

podejmowane w sposób  zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

 

 

 

 

 

 

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

 miejscowość, data                                               podpis pracownika realizującego zamówienie
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 Załącznik nr 1 

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

(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)            Do:  

                                                                                                            Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk  

                Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa 

 
OFERTA 

 

My, niżej podpisani 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

w odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE  dotyczące dostawy ciekłego helu składamy niniejszą ofertę. 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę: 

Wariant 1 / Wariant 2
1
 na następujących warunkach: 

1) Cena Jednostkowa (za jeden litr ciekłego helu) …………………………zł brutto 

Słownie: …………………………………………… złotych ………………………… groszy  

2) Całkowita cena oferty (za 1.000 litrów): ……………………….. zł brutto 

Słownie: …………………………………………… złotych ………………………… groszy  

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia do dnia zgodnie z treścią zapytania ofertowego. 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych 

przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów 

istotnych postanowień umowy załączonych do zapytania ofertowego. 

5. Załącznikami do niniejszego formularza są: 

a) ………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………...………………………………………………………. 

6.    Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 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 r., str. 1. – dalej „RODO”
2
 

 

7. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: 

 
………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

nr tel.................................................................. 

e-mail................................................................ 

 

 

................................, dnia .............................                                                                        

…………………………………………… 

podpis Wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 
   

 

 

 

                                           
1
 niepotrzebne skreślić 

2
 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, niniejsze oświadczenie należy wykreślić 



 

 

Załącznik nr 2 

 

 

Umowa nr …………. 

 

zawarta pomiędzy: 

„Zamawiający” „Wykonawca” 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 

Al. Lotników 32/46 

02-668 Warszawa 

NIP: 525-000-92-75 

 

reprezentowany przez: 

Dyrektor Instytutu Fizyki PAN 

prof. dr hab. Roman Puźniak 

……… 

……… 

……… 

NIP: ……… 

 

reprezentowany przez: 

……… 

………  

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, o następującej treści: 

 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa ciekłego helu w ilości do 1.000 litrów. 

2. Szczegółowy opis, zasady i warunki zamówienia oraz obowiązki Stron określa oferta Wykonawcy 

stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na 

ustalonych umową warunkach. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności. 

 

§ 2 

Termin realizacji 

Przedmiot umowy dostarczony zostanie do 10 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia umowy. 

 

§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z założeniami wykonania przedmiotu umowy określonymi w 

zapytaniu ofertowym przez Zamawiającego i nie zgłasza do nich uwag oraz zobowiązuje się do 

wykonania umowy zgodnie z tymi założeniami. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w 

realizacji przedmiotu umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z dołożeniem najwyższej staranności, z 

uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Wykonawcy. 

5. Do każdego odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy specyfikację ilościową (raport z 

ważenia dewara), na której przedstawiciel Zamawiającego, np. kierowca / konwojent / upoważniony 

pracownik potwierdzi odbiór ciekłego helu. 

6. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania 

umowy. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem 

zamówienia określonego w umowie. 

8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz 

zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem 

personelu. 

 

§ 4 

Zobowiązania Zamawiającego 

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

umowy. 



 

 

2. Zamawiający zobowiązuje się, że będzie dokonywał odbioru ciekłego helu z siedziby Wykonawcy we 

własnym zbiorniku (dewarze) o pojemności 1.000l i własnym transportem/w siedzibie Zamawiającego 

w zbiorniku (dewarze) Wykonawcy o pojemności 500l
3
. 

 

§ 5 

Zarządzanie realizacją umowy 
1. Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu umowy 

obowiązywać będzie forma pisemna.  

2. Wyjątek stanowi złożenia zamówienia, gdzie strony dopuszczają email, telefon. 

3. W razie pilnej potrzeby zawiadomienia mogą być przesyłane pocztą elektroniczną z potwierdzeniem 

ich otrzymania.  

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do reprezentowania go we 

wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy jest ………,  tel.: ………, e-mail: 

……….  

5. Osobą upoważnioną do potwierdzenia odbioru poszczególnych partii ciekłego helu jest kierowca / 

konwojent / upoważniony pracownik IF PAN. 

6. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych 

z realizacją niniejszej umowy jest ………,  tel.: ………, e-mail: ………. 

 

 

§ 6 

Kontrola 
1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania umowy. 

Zamawiający może zlecić wykonanie kontroli innym osobom lub podmiotom. 

2. W przypadku kontroli, wykonywanej przez Zamawiającego lub inne uprawnione podmioty, 

Wykonawca udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty finansowe oraz 

dokumenty elektroniczne związane z wykonywaniem umowy. 

3. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom zarówno w 

siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu wykonywania umowy lub innym miejscu związanym z 

realizacją umowy. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bez zbędnej zwłoki pełnej 

informacji o stanie wykonywania umowy. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki płatności 
1. Wartość brutto Przedmiotu umowy wynosi ………,… zł (słownie: …………) za 1.000 litrów ciekłego 

helu. 

2. Cena netto 1 litra ciekłego helu wynosi: ………,… zł (słownie: …………), cena brutto 1 litra ciekłego 

helu wynosi: ………,… zł (słownie: …………), w tym podatek VAT w wysokości 23%. 

3. Faktyczna ilość odebranego helu będzie wyznaczana w wyniku ważenia przez Wykonawcę zbiornika 

Zamawiającego przed i po zalaniu ciekłym helem / Wykonawcy przed i po zalaniu ciekłym helem
3
. 

4. Zafakturowana wartość będzie wynikiem kalkulacji ceny jednostkowej 1 litra pomnożonej przez 

faktyczną ilość odebranego helu wynikającą z raportu z ważenia dewara. Podstawą do wystawienia 

faktury jest podpisany przez kierowcę / konwojenta IF PAN / upoważnionego pracownika IF PAN 

raport z ważenia odbieranej partii ciekłego helu. 

5. Wartość Przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów 

dokumentacji, kosztów opakowania, oraz ewentualnych upustów i rabatów. Zamawiający nie ponosi 

żadnych dodatkowych kosztów poza wskazanymi w niniejszym paragrafie. 

6. Płatność wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi z dołu, na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury, w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy w niej wskazany. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia odpowiednio rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne. 

                                           
3
 niepotrzebne skreślić 



 

 

9. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich. 

 

§ 8 

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. 

 

§ 9 

Kary umowne 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek  ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust 1; 

2) w przypadku opóźnienia w stosunku do zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie 

Wykonawcy terminu realizacji tj. możliwości odbioru o którym mowa w § 2 ust. 1, w wysokości 

1% wartości brutto danego opóźnionego zlecenia odbioru ciekłego helu, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia; 

3) 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 Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, 



 

 

3. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy w 

wyniku jednego zdarzenia, naliczana jest więcej niż jedna kara. 

4. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie 

skierowanej do Wykonawcy noty obciążeniowej zawierającej wezwanie do zapłaty danej kary 

umownej, w zależności od wyboru Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek wskazany przez 

Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej noty jeżeli taka 

forma zostanie wybrana przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części, (a w zakresie, w jakim umowa 

jest umową o świadczenie usług - wypowiedzieć ją w trybie natychmiastowym, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia), gdy: 

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 dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte 

wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy 

Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny; 

3) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w § 10 przekroczy 20% łącznej kwoty wynagrodzenia 

brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął 

wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 

4) jeżeli Wykonawca odmówił wykonania czynności określonych w § 1 umowy – w terminie do 30 

dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie od  umowy z tych przyczyn; 

2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy (lub jej wypowiedzeniu) może zostać złożone 

w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki (chyba, że inny termin 

przewidziano w ust. 1) i zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 

3. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar 

umownych zastrzeżonych w umowie. 

4. Wykonawca może wypowiedzieć umowę wyłącznie z ważnych powodów, przez które należy 

rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 12 

Zmiany umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w przypadkach, gdy: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Przedmiotu umowy, 

2) wynikną 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 zapisów przez Strony. 

2. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2, wartość netto Przedmiotu umowy nie zmieni się, a 

określona w aneksie wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



 

 

5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób, o których mowa w § 5 lub ich danych kontaktowych. Strony 

zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego informowania o ww. zmianach w formie pisemnej lub 

drogą elektroniczną.  

 

§ 13 

Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie 

mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni, 

powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

3. Jeżeli Siła Wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 14 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze 

wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, 

oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych robót. 

4. Okres występowania następstw Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji 

usług określonych w Umowie. 

5. W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega jedynie faktycznie 

zrealizowana część przedmiotu umowy. Wykaz w jakim zakresie zrealizowano zadanie, zamieszczony 

zostanie w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Stwierdzenie, prawomocnym orzeczeniem sądu, nieważności któregokolwiek z postanowień Umowy 

nie powoduje unieważnienia całej Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z Umową jest sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 

Wykonawcy. 

5. Załączniki do Umowy: 

1) Oferta Wykonawcy, 

 

 „Zamawiający” „Wykonawca” 

 

 

 

 

 

/ pieczątka i podpis / 
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