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ZAPYTANIE OFERTOWE NR MAB-220-4/20 Z DNIA 21.01.2020 

dla zamówienia na dostawę / usługę / roboty budowlane1 o wartości nieprzekraczającej wyrażonej 

w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro 

 

Zamawiający: 

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN, z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 18, 00-716 

Warszawa, wpisane do Rejestru instytutów naukowych PAN, pod numerem RIN-III-20/98, NIP 525-000-

89-56, 

Komórka Zamawiającego merytorycznie odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania: 

Międzynarodowa Agenda Badawcza Astrocent: Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek 

(dalej: MAB Astrocent). 

zaprasza do złożenia ofert na: 

Dostawę 4 sztuk mikrofonów 1/2” pojemnościowych oraz przedwzmacniaczy pracujących w zakresie 
infradźwięków. 
 

1. Przedmiot zamówienia: 

1.1. Dostawa 4 sztuk mikrofonów 1/2” pojemnościowych i 4 sztuk przedwzmacniaczy mikrofonowych 

pracujących w zakresie częstotliwości infradźwiękowych o możliwie maksymalnej czułości w zakresie 

infradźwięków. Pracujących w zakresie od max. 0.9 Hz do min. 200 Hz 

1.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1.2.1. Wymagane parametry mikrofonów 

- liczba: 4 sztuki, 

- typ 1/2” pojemnościowe, 

- pasmo pracy, infradźwiękowe, od max. 0.9 Hz do min. 200 Hz, 

- o możliwie maksymalnej czułości w zakresie infradźwięków (kryterium punktowane dodatkowo – zob. 

sekcja 2 poniżej). 

1.2.2. Wymagane parametry przedwzmacniaczy 

 
1 niepotrzebne skreślić 
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- liczba: 4 sztuki, 

- pasujące napięciowo i pod względem podłączenia (interfejsu) do oferowanych mikrofonów, 

- pasmo pracy, infradźwiękowe, od max. 0.9 Hz do min. 200 Hz, 

- o możliwie niskich szumach własnych, 

- wyjście napięciowe wzmacniacza poprzez złącze XLR. 

1.3. Pozostałe wymagania Zamawiającego: 

- Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji 

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń; 

- Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 7 dni roboczych, okres 

gwarancji zostanie wydłużony o czas przestoju sprzętu; 

- Wykonawca gwarantuje, że w przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany przedmiotu zamówienia lub usunięcia 

wad w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia, 

- Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na 

własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego, 

- Wykonawca potwierdza, że przedmiot zamówienia, jest  fabrycznie nowy wolny od wad 

materiałowych i prawnych, 

- Wykonawca zapewnia że dostarczony przedmiot zamówienia będzie zawierać wszystkie 

niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy takie jak oprogramowanie, sterowniki, 

kable, itp., 

- Wykonawca potwierdza że przedmiot zamówienia spełnia wymagania wynikające z przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych, 

- Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do Zamawiającego tj.: ul. Rektorska 4, 00-614 

Warszawa, pokój 5.06. 

2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:  

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans L=C+D 

Kryterium Waga Maksymalna 
liczba punktów 

Sposób oceny 

Łączna cena 
ofertowa - C 

40% 40 C= [cena najtańszej oferty]/[cena badanej 
oferty] * 40 pkt. 

Czułość mikrofonu 
badanej oferty (bez 
uwzględnienia 
przedwzmacniacza) – 
D  

60% 60 D= [Czułość mikrofonu badanej oferty (bez 
uwzględnienia przedwzmacniacza)] / 
[najwyższa ze wszystkich ofert oferowana 
czułość mikrofonu (mV/Pa), bez 
uwzględnienia przedwzmacniacza] * 60 pkt. 

RAZEM 100% 100  ------------------------------------ 
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Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w Zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 
wyboru. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania jeżeli: 
1. nie zostanie złożona żadna oferta, 
2. spośród ofert niepodlegających odrzuceniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
3. w innych sytuacjach, w których podpisanie umowy z Wykonawcą prowadziłoby do naruszenia 

obowiązujących przepisów lub skutkowałoby nieważnością umowy. 

3. Wymagany termin / okres realizacji zamówienia:  

Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w terminie do 4 tygodni (28 dni) od dnia podpisania 

umowy. Dostarczenie przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone protokolarnie przez Strony.  

4. Miejsce realizacji zamówienia:   

MAB Astrocent, ul. Rektorska 4, Warszawa 

5. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełniania (jeśli dotyczy): 

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Potwierdzeniem spełnienia warunków w postępowaniu jest oświadczenie dołączone do Formularza 

Ofertowego stanowiącego załącznik do Zapytania ofertowego. 

6. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają 

wyłączeniu na podstawie art. 17 ust. 1 PZP (zakaz powiązań osobowych i kapitałowych z 

wykonawcą). 

7. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę wraz z załącznikami (RODO) należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

Oferta powinna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. w wy-

padku, gdy ofertę składa pełnomocnik, do oferty należy dołączyć dokument, z którego wynika 

umocowanie pełnomocnika do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

8. Miejsce i sposób składania oferty: 

a) doręczenie na adres: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, ul. Bartycka 18, 00-716 

Warszawa, z dopiskiem „MAB Astrocent – MAB-220-4-20” 

b) e-mail: zamowieniaastrocent@camk.edu.pl (skan podpisanej oferty wraz z załącznikami). 

c) Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. 

mailto:zamowieniaastrocent@camk.edu.pl
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9. Termin składania ofert:  

30.01.2020 godz. 12.00. 

10. Dodatkowe informacje: Realizacja zadania odbywa się w ramach Projektu "Międzynarodowa 

Agenda Badawcza AstroCent: Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek" 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w Ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, 

Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze. Umowa MAB/2018/7. 

11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  

Sylwia Piskorska, e-mail: zamowieniaastrocent@camk.edu.pl 

12. Załączniki: 

a) Formularz ofertowy, 
b) projekt umowy, 

c) klauzula RODO. 
 

 

 

 Zatwierdzam 

___________________________  ___________________________ 

pracownik merytoryczny  specjalista ds. zamówień 

publicznych 
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Projekt umowy – załącznik do Zapytania ofertowego 

 

Umowa  nr …… 

 

zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu  ……….. 2019 roku w Warszawie pomiędzy:  

Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie (00-716), 

ul. Bartycka 18, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych PAN pod nr RIN-III-20/98, NIP 525-000-

89-56, zwanym w treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ………………………., 

a  

……………, ………. z siedzibą w …………..pod adresem:, wpisanym do ……………….., REGON ………………., 

NIP ……………..,  

zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ………… 

przy czym „Zamawiający" oraz „Wykonawca" zwani będą dalej łącznie „Stronami", a każdy z osobna 

„Stroną”. 

 

Umowę zawarto w ramach Projektu "Międzynarodowa Agenda Badawcza AstroCent: Centrum 

Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego  w Ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie 

potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze. Umowa 

MAB/2018/7. 

 

§ 1. PODSTAWA PRAWNA 

1. Wykonawca niniejszej Umowy został wyłoniony w procedurze Zapytania ofertowego na 

podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

2. Umowa jest realizowana na potrzeby Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN.  

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiot Umowy stanowi dostawa 4 sztuk mikrofonów 1/2” pojemnościowych oraz 4 sztuk 

przedwzmacniaczy pracujących w zakresie infradźwięków, w zakresie wskazanym w Zapytaniu 

Ofertowym oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy. Zapytanie Ofertowe i oferta Wykonawcy stanowią 

odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 do Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że:  

2.1. znana jest mu tematyka i specyfika przedmiotu zamówienia; 

2.2. dysponuje odpowiednią wiedzą, kwalifikacjami, umiejętnościami oraz doświadczeniem 

pozwalającym na wykonanie przedmiotu Umowy z najwyższą starannością; 
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2.3. jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem 

niniejszej Umowy; 

2.4. posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne dla realizacji świadczeń 

będących przedmiotem niniejszej Umowy. 

§ 3. REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Dostawa Przedmiotu Umowy nastąpi w do 4 tygodni (28 dni) od dnia podpisania Umowy. 

Miejscem dostawy i wydania Przedmiotu Umowy jest Międzynarodowa Agenda Badawcza Astrocent: 

Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek: ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, pokój 5.06. 

Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego termin dostawy z 

wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym. 

2. Dostarczenie wszystkich elementów związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy zostanie 

potwierdzone Protokołem Odbioru stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, podpisanym przez obydwie 

Strony, w dwóch egzemplarzach po jedynym dla każdej ze Stron. Dostawa będzie uznana za 

zrealizowaną z chwilą podpisania Protokołu Odbioru. Sam fakt dostarczenia bez potwierdzenia odbioru 

nie jest równoznaczny z terminową realizacją Przedmiotu Umowy. Zamawiający deklaruje maksymalnie 

1-dniowy termin weryfikacji dostarczonego Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić termin weryfikacji przez Zamawiającego w czasie realizacji dostawy Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do podania w protokole odbioru numeru seryjnego dla 

dostarczonego przedmiotu zamówienia lub innej formy umożliwiającej jego szczegółową identyfikację. 

§ 4. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich w 

czasie lub w związku z realizacją Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jej części.  

2. Przedmiot Umowy powinien być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja 

zarówno produktu, jak i producenta. Przedmiot Umowy musi zawierać wszystkie niezbędne elementy 

umożliwiające rozpoczęcie pracy takie jak: oprogramowanie, sterowniki, kable itp. 

3. Przedmiot zamówienia, musi być wolny od wad materiałowych i prawnych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach 

mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego 

postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a także o innych istotnych 

zdarzeniach, w szczególności ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od dnia jej ogłoszenia. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

6. W toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich 

jako swoich Podwykonawców, przy zachowaniu następujących warunków: 

6.1. zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie wyłącza 
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odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i jego 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były uchybienia lub zaniedbania jego własnych 

pracowników, 

6.2. za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

§ 5. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich dostępnych mu informacji koniecznych do 

prawidłowego wykonania usług. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy oraz zapłaty 

wynagrodzenia wskazanego w § 8. 

§ 6. ZAWIADOMIENIA 

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację zapisów Umowy po stronie Zamawiającego 

jest ……………….; tel. …………………..; e-mail: …………….. 

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za prawidłową realizację zapisów Umowy jest 

……………………………; tel. ………………; e-mail: ………………… 

3. Każda Strona może zawiadomić drugą Stronę na piśmie o zmianie powyższych osób lub danych w 

trybie przewidzianym dla zawiadomień, a zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy nie stanowi 

zmiany samej Umowy. 

§ 7. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z terminami określonymi w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia. Bieg terminu gwarancji Przedmiotu Umowy rozpoczyna się w dniu 

dokonania przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń. 

2. Podczas trwania okresu gwarancji Wykonawca ma obowiązek odebrać i dostarczyć urządzenie 

na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. 

3. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji zawartymi w kartach  

gwarancyjnych, a zapisami Umowy – Strony są związane postanowieniami niniejszej Umowy. 

5. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarancyjnych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, 

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy 

naprawionej. Powyższa zasada znajduje zastosowanie odpowiednio do części wymienionej. 

Jednocześnie w przypadku, gdy naprawa gwarancyjna trwa dłużej niż 7 dni roboczych okres gwarancji 

ulega przedłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej. 

6. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przysługują Zamawiającemu 
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niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej, 

a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron. 

7. Termin rękojmi wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru 

końcowego sprzętu/urządzenia – bez zastrzeżeń. 

8. Termin rękojmi ulega przedłużeniu o termin usuwania wady. Termin usuwania wady rozpoczyna 

się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy z dniem przekazania sprzętu/urządzenia 

wolnego od wad upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. 

9. W przypadku wystąpienia wad i usterek powstałych z powodu zawinionego niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, jest on zobowiązanych do niezwłocznego ich 

usunięcia na swój koszt.  

10. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z 

niniejszej Umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. “Siła wyższa“ oznacza wydarzenie 

nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy, a uniemożliwiające 

wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, 

powodzie, embarga przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej. W sytuacji 

„Siły wyższej” Strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą 

możliwości realizacji bądź rozwiązania Umowy. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich Podwykonawców jak za własne 

działania.  

§ 8. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają łączną maksymalną cenę całkowitą za Przedmiot umowy na łączną kwotę 

……………. zł netto, tj. ………… zł brutto (słownie: ………………………). 

2. Wynagrodzenie będzie płatne po potwierdzeniu Protokołem Odbioru w § 3 Umowy. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne wg wartości jednostkowych podanych w Ofercie Wykonawcy 

stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy 

4. Wynagrodzenie wymienione w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

tytułu należytej i zgodnej z niniejszą Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

§ 9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. 1. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem za zrealizowaną dostawę na konto podane 

przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury/rachunku, do której dołączone będą kopie protokołu odbioru. 

2. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w formie przelewu 

bankowego na rachunek Wykonawcy o numerze ……………………... 
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3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 

5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych 

polskich.  

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

elektronicznego fakturowania - adres PEF / numer PEPPOL: 5250008956 

§ 10. KARY UMOWNE 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych: 

1.1. za opóźnienie w dostawie Przedmiotu Umowy i każdego z elementów wchodzących w jego 

skład – kary w wysokości 1% wynagrodzenia całkowitego brutto za realizację Przedmiotu Umowy za 

każdy dzień opóźnienia;  

1.2. za opóźnienie w realizacji obowiązków gwarancyjnych, w szczególności za brak reakcji na 

zgłoszenia w terminach wynikających z Umowy lub z załączników do Umowy – kary w wysokości 1% 

całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

1.3. za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

2. Zapłata kary umownej nie zwalnia z obowiązku wykonania Umowy. 

3. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar z wynagrodzenia 

Wykonawcy lub wystawić Wykonawcy notę obciążeniową. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kar umownych. 

5. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej za odstąpienie od Umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 

sposób wskazany w § 5 ust. 1 Umowy  z zastrzeżeniem okoliczności wymienionych w art. 145 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 11. POUFNOŚĆ 

1. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku z 

wykonywaniem niniejszej Umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, 

finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy 

przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. 

Informacje te stanowią informacje poufne. 

2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić podstawę do wystawienia 
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referencji dla Wykonawcy. 

3. Wykorzystywanie danych określonych w ust. 1 w innych celach niż określone w niniejszej 

Umowie, jak również ich publikacja nie jest dopuszczalna bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

Nie dotyczy to obowiązków informacyjnych wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów 

administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi. 

§ 12. ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały powszechnie 

obowiązujące przepisy, w tym odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstające przy realizacji niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 

w sposób polubowny – w szczególnych przypadkach z uwzględnieniem opinii kompetentnego 

rzeczoznawcy zaakceptowanego przez obie Strony. 

3. Strony oświadczają, iż polubowne załatwienie sprawy, o którym mowa w ust. 2, nie stanowi 

zapisu na sąd polubowny w rozumieniu art. 1161 i n. kodeksu postępowania cywilnego. 

4. W przypadku wyczerpania możliwości osiągnięcia porozumienia między Stronami, spory będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13. WYPOWIEDZENIE UMOWY 

Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku   

nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności  w razie 14-dniowego 

opóźnienia w wykonywaniu postanowień niniejszej Umowy, wobec terminów określonych w Umowie 

lub wyznaczonych przez Zamawiającego na jej podstawie. 

§ 14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. 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 powyższych okolicznościach, jednak 

nie później niż do dnia jej wykonania. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w obowiązujących 

przepisach.  

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności: 

3.1. w razie opóźnienia przekraczającego 14 dni w wykonywaniu postanowień niniejszej Umowy, 

wobec terminów określonych w Umowie lub wyznaczonych przez Zamawiającego na jej podstawie, 

3.2. Jeśli wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 10% kwoty całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy. 
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4. Odstąpienie od Umowy z powodów, o których mowa powyżej w ust. 3 może nastąpić w 

terminie 30 dni od momentu powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach odstąpienia, 

wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia – przekazanego drugiej 

Stronie. 

§ 15. DANE OSOBOWE 

1. Administratorem danych osobowych Wynajmującego jest Centrum Astronomiczne im. M. 

Kopernika PAN. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją 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 4 

do Umowy, zatytułowany Klauzula informacyjna RODO. 

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej ani przenieść na nią swoich 

wierzytelności wynikających z Umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3. Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej Umowie jedynie dla jej przejrzystości i nie mają 

one wpływu na jej interpretację. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez Strony  pod 

rygorem nieważności. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

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

jednym dla Wykonawcy. 

 

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

Pieczęć i podpis Wykonawcy Pieczęć i podpis Zamawiającego 

 

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe; 

2. Oferta Wykonawcy; 

3. Protokół odbioru; 

4. Klauzula informacyjna RODO. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY NR …………. z dnia ……………………. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

Dotyczy Umowy nr ………………. z dnia ……………………. Zawartej pomiędzy: 

Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN, z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 18, 00-

716 Warszawa, wpisane do Rejestru instytutów naukowych PAN, pod numerem RIN-III-20/98, NIP 525-

000-89-56, 

a 

………………………….. 

 

W dniu ………………… dostarczono do Zamawiającego dostarczono niżej wymienione elementy: 

Lp. 
Nazwa urządzenia 
-numer seryjny* 

Liczba  Uwagi 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie i 

załącznikach do Umowy. 

 

Wraz z dostawą przekazano wszelką niezbędną dokumentację oraz zrealizowano wszystkie wymagania 

związane z Przedmiotem Umowy, w tym ………………………………………………. 

 

Zamawiający dokonał odbioru wszystkich wymienionych powyżej elementów. 

……………………………, dnia ………………….. 

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

podpis pracownika Wykonawcy podpis pracownika Zamawiającego 
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