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ZAPYTANIE OFERTOWE NR MAB-040-2/19 Z DNIA 11.12.2019 

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 oprogramowania do projektowania układów elektronicznych oraz płytek PCB. 

 
1. Przedmiot zamówienia: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do projektowania układów 
elektronicznych oraz płytek PCB.  

1.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia 
Oprogramowanie powinno zapewniać co najmniej: 
- graficzny edytor schematów elektrycznych, z możliwością tworzenia dodawania elementów oraz ich 
definiowania, 
- export schematu graficznego do min. pdf, 
- projektowanie obwodów PCB od 1 do min 100 warstw, 
- praca z co najmniej 10 000 elementami i połączeniami min. 100 000, 
- projektowanie, edycja układów typu THT, SMD, BGA, 
- tworzenia nowych elementów, umieszczanie ich w bibliotece, eksport/import elementów, 
- ruter półautomatyczny ze sztuczną inteligencją, 
- kompensacja częstotliwościowa połączeń równoległych, 
- analiza typu DRC high speed, 
- moduły do wspomagania projektowania i analizy wysokoczęstotliwościowe DC-drop/DDRx/DRC, 
- możliwość przerywania i korekty pracy routera półautomatycznego i poprawianie pracy po nim 
- określenie i zaawansowanie zarządzanie strategiami w rutowaniu, 
- weryfikacje połączeń, określanie minimalnych odległości od elementów, ścieżek, przelotek,  
- analiza poprawności schematu pcb, wykrywanie zwarć między ścieżkami, nachodzenia elementów, 

 
1 niepotrzebne skreślić 
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analiza odległości między elementami, 
- analizę integralności sygnałowej (signal integrity), 
- wizualizacja 3D projektowanej płytki wraz z elementami, 
- export projektowanie płytki do programów typu CAD (3D), przynajmniej do Solidworks, Siemens NX, 
- symulator układów elektronicznych, SPICE, 
- analizę termiczną układu, uwzgledniającą zarówno parametry temperaturowe elementów, jak i płytki 
i jej konstrukcje. W tym zobrazowanie rozkładu temperatur na płytce pcb, 
- analizę przepływu ciepła przez cały układ, 
- projektowanie układów chłodzących w tym przepływu powietrza chłodzącego układ, 
- export płytki min. w formacie GERBER RX274x, 
- zaawansowane analizy CAM typu DFM, 
- moduł do wspomagania projektowania układów programowalnych typu FPGA, w tym wyboru 
obudów układów, definicji pinów wejść/wyjść. 

1.3. Pozostałe wymagania Zamawiającego: 
- pomoc techniczna on-line w ramach oprogramowania w całym okresie licencji, 
- praca w środowisku Windows 10, 64 bit, 
- licencja na min. 15 stanowisk równolegle pracujących, 
- roczny dostęp do szkoleń on-line w ramach licencji (15 użytkowników), 
- Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy z wykorzystaniem postanowień umowy licencyjnej 
przyjętych przez Wykonawcę, o ile postanowienia te nie będą ograniczać uprawnień Zamawiającego 
wynikających z niniejszego Zapytania ofertowego i załączników do niego. 

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 

90% 90 C= (cena najtańszej oferty/cena badanej 
oferty) * 90 pkt. 

Okres udzielonej 
licencji – D  

10% 10 0 pkt. – licencja 2 lata* 
5 pkt. – licencja 3 lata 
10 pkt. – licencja 4  i więcej lat 

RAZEM 100% 100  ------------------------------------ 

*okres licencji jest liczony od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

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:  

Zamawiający wymaga przekazania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych licencji, upoważnień, 

oświadczeń, kluczy, itp. elementów niezależnie od formy ich funkcjonowania umożliwiających 

Zamawiającemu korzystanie z przedmiotu zamówienia w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 
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Przekazanie zostanie potwierdzone protokolarnie przez Strony. Licencja zostanie udzielona na  okres co 

najmniej 2 lat od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru (kryterium punktowane dodatkowo). 

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, do-
tyczące: 

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 wy-

konania 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 wypadku, 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-040-2/19” 

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. 

9. Termin składania ofert:  

19.12.2019 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: 

mailto:zamowieniaastrocent@camk.edu.pl


 

Międzynarodowa Agenda Badawcza: Centrum Naukowo-Technologiczne Astrofizyki Cząstek 
Zakład AstroCeNT Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN 

4 

a) Formularz ofertowy, 
b) projekt umowy, 
c) formularz ofertowy, 

d) 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 wyniku udzielenia zamówienia publicznego, nie wymagającego stosowania ustawy 

Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

 

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z 

późn. zm.). 

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

§ 2. OŚWIADCZENIA 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w 

§3 niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w 
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zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne 

do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że ma prawo do dostarczania Oprogramowania oraz udzielania licencji. 

§ 3. REALIZACJA UMOWY 

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostarczenie Zamawiającemu oprogramowania zwanego dalej 

„Oprogramowaniem” i  udzieleniu licencji na jego użytkowanie, zgodnie z Zapytaniem Ofertowym oraz 

ofertą złożoną przez Wykonawcę stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do Umowy. 

Zamawiający otrzyma, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy, pomoc techniczną on-

line w ramach oprogramowania w całym okresie licencji. 

2. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich 

odnośnie naruszenia ich praw, w szczególności autorskich, w czasie lub w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jej części.  

3. 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. 

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

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy. 

2. Za termin realizacji zamówienia przyjmuje się datę protokolarnego przekazania Zamawiającemu 

przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych licencji, upoważnień, oświadczeń, kluczy, itp. elementów 

niezależnie od formy ich funkcjonowania umożliwiających Zamawiającemu korzystanie z przedmiotu 

zamówienia. 

3. Dostarczenie przedmiotu zamówienia drogą elektroniczną nie jest tożsame z dostawą w ujęciu 

niniejszej Umowy.  

4. Przez dostawę należy rozumieć pozytywne zakończenie przez Zamawiającego procesu 

weryfikacji przedmiotu zamówienia, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru w trybie § 6 ust. 3. 

5. Zamawiający dokona weryfikacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

dnia przekazania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych licencji, upoważnień, oświadczeń, kluczy, itp. 

elementów niezależnie od formy ich funkcjonowania umożliwiających Zamawiającemu korzystanie z 

przedmiotu zamówienia. 

§ 5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
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wynagrodzenie określone w formularzu ofertowym zawartym w ofercie z dnia …….. r. w 

wysokości: ……… PLN netto (słownie: ……………………..) plus należny podatek VAT …………. PLN, co łącznie 

czyni cenę …………… PLN (słownie: ………………………..). 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 

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

zamówienia. 

§ 6. WARUNKI DOSTAWY 

1. Dostawę oprogramowania Strony potwierdzą protokołem odbioru. Wzór Protokołu Odbioru 

stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego tzn.: osobą wskazaną 

w § 11 ust. 1 lit. a) termin dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym. 

§ 7.GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udzieli …………….. letniej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

2. Bieg terminu gwarancji przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu dokonania przez 

Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń. 

3. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Wykonawca. 

4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przysługują Zamawiającemu 

niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

5. Termin rękojmi jest równy terminowi gwarancji i rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.  

6. Warunki użytkowania Oprogramowania oraz odpowiedzialność Licencjodawcy, w tym warunki 

gwarancji określone są w Umowie Licencyjnej. Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku wystąpienia 

rozbieżności między zapisami Umowy Licencyjnej a niniejszą Umową, zastosowanie znajdą zapisy 

Umowy Licencyjnej. 

§ 8. WARUNKI PŁATNOŚCI 

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 ……………………... 

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

elektronicznego fakturowania - adres PEF / numer PEPPOL: 5250008956 

§ 9. KARY UMOWNE 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar: 

a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia,– kary w wysokości 0,3 % ceny wartości 

brutto wskazanej w § 5 ust. 1 nie dostarczonego w terminie przedmiotu zamówienia za każdy dzień 

opóźnienia; 

b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto określonego w § 5 ust. 1. 

2. W razie niezrealizowania dostawy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, 

Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym 

niż 7 dni od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może odstąpić od 

Umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wezwania mają zastosowanie 

postanowienia ust. 1 lit. a). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone do 4 tygodni od 

dnia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

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

Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kar umownych. 

5. Całkowita wzajemna odpowiedzialność Stron  ograniczona jest do 15% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1. 

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

administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi. 

§ 11. 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. 
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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. 

§ 12. ZAWIADOMIENIA 

1. Jakiekolwiek zawiadomienia lub notyfikacje dokonywane na podstawie niniejszej Umowy mogą być 

doręczone osobiście, za pomocą kuriera, listu poleconego, zwykłego, na adres: 

a) 

Zamawiający:                                                                                                                                                           

………………………………………… 

b) Wykonawca:   

………………………………………… 

2. 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. 

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za całość szkód poniesionych przez Zamawiającego z 

powodu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. 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. 

§ 13. SPORY 

1. Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy 

powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami. 

2. W wypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Wskazana w zdaniu poprzednim jurysdykcja krajowa oraz sąd właściwy, nie uchylają 

postanowień Umowy Licencyjnej na Oprogramowanie w zakresie sposobu rozstrzygania sporów 

powstałych w związku z realizacją Umowy Licencyjnej. 

§ 14. WYPOWIEDZENIE UMOWY 
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1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:   

a) 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.   

§ 15. 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, gdy:  

a) Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem 

szczegółowego uzasadnienia – przekazanego drugiej Stronie. 

§ 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 
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Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe; 

2. Oferta Wykonawcy; 

3. Protokół odbioru. 
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