Wydatek współfinansowany w projekcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt realizowany w oparciu o umowę nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 zawartą pomiędzy
Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

UMOWA Nr DZP 362-140/2020
Dla części 1 i 2 zamówienia
W dniu .......................2020 r. w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej
Zamawiającym, posiadającym NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr …………………………………
a
.......................................................................................................................................................
będącym płatnikiem VAT, NIP: ................................., REGON: ………….......................................
wypis z KRS lub innego rejestru właściwego dla Wykonawcy, umowa konsorcjalna, pełnomocnictwo,
stanowi załącznik nr 1 do Umowy
zwanym dalej Wykonawcą, działającym na podstawie
............................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
............................................................................................................................................
zwanych dalej łącznie Stronami,
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa (zwana dalej „Umową”)
następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na sprzedaży i dostawie
Zamawiającemu przez Wykonawcę dwóch pojazdów (część I) 1/ jednego pojazdu (część II) 2 typu
„bus” przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą
załącznik nr 3 do Umowy.
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Część I
część II, niepotrzebne skreślić
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2. Dostarczone pojazdy (część I) /Dostarczony pojazd (część II) 3 posiadać będą (część I)/będzie (część
II) oprócz wyposażenia wymienionego w załączniku nr 2 do Umowy także wyposażenie nie gorsze
niż w standardowej, dostępnej w sprzedaży, wersji danego modelu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do montażu wyposażenia niewystępującego w wersji standardowej
a wymaganego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zaoferowanego w złożonej przez
Wykonawcę ofercie.
4. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo Wyższe dla
gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach projektu
„Uniwersytet dla wszystkich – Level up” nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00.
5. Dla potrzeb Umowy przyjmuje się, iż dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku, który
nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych
od pracy (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1920).
§2
Oświadczenia i obowiązki Stron
1. Wykonawca zobowiązany jest:
1) do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji Umowy;
2) do pozostawania w kontakcie z Zamawiającym oraz udzielania mu wszelkich żądanych
informacji dotyczących realizacji Umowy;
3) niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących
mieć wpływ na jakość lub terminowość realizacji zamówienia lub okolicznościach mogących
utrudnić realizację Umowy;
4) do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów i informacji w posiadanie, których wszedł w
związku z wykonywaniem Umowy;
2. Zamawiający zobowiązany jest:
1) do współpracy z Wykonawcą przy realizacji Umowy;
2) do pozostawania w kontakcie z Wykonawcą oraz udzielania mu wszelkich informacji
niezbędnych do realizacji Umowy;
3) do wypłaty wynagrodzenia za należycie zrealizowany przedmiot Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wykonanie Umowy leży w zakresie jego możliwości i nie istnieją żadne
przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić jego wykonanie.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, przy pomocy których wykonuje
umowę, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca nie może zwolnić się od
odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego
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niepotrzebne skreślić
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wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, poddostawców i
podwykonawców.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji mających
wpływ na realizację Umowy oraz do niezwłocznego udzielania odpowiedzi w formie pisemnej na
zgłaszane przez Zamawiającego wezwania dotyczące realizacji Umowy.
§3
Termin i sposób wykonania Umowy
1. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w terminie 6 tygodni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy tj do dnia ………………
2. Umowę uważa się za wykonaną z dniem podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń
protokołu odbioru pojazdów lub ostatniego z pojazdów jeżeli odbiór poszczególnych pojazdów
odbywał się w różnych terminach (część I) 4./ Umowę uważa się za wykonaną z dniem podpisania
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru pojazdu. (część II) 5
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego lub w inne wskazane
przez Zamawiającego miejsce na terenie m.st. Warszawy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dokładny
termin dostawy i miejsce dostawy zostanie ustalony przez Strony w ramach kontaktów roboczych
na nie mniej niż 4 dni robocze przed proponowanym terminem dostawy.
4. Dostawa może odbyć się w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.
5. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone pojazdy (część I)/dostarczony pojazd (część II) 6 wolne są
(część I)/wolny jest (część II) 7 od wad prawnych i fizycznych, spełniają (część I)/spełnia (część II) 8
warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia, są nowe i nieużywane (część I)/jest nowy i
nieużywany (część II) 9, został wobec każdego z nich (część I)/niego (część II) 10 przeprowadzony
tzw. „przegląd zerowy” oraz każdy z nich 11 jest wyposażony w wymaganą dokumentację w tym w
szczególności: kartę pojazdu, dowód rejestracyjny, książkę gwarancyjną, pełną instrukcję obsługi
w języku polskim, wyciąg ze świadectwa homologacji oraz rejestru przeglądów okresowych,
świadectwa homologacji i instrukcje w języku polskim wszelkiego zamontowanego w pojeździe
wyposażenia a także, jeżeli w stosunku do danego elementu wyposażenia jest to konieczne,
dokumenty potwierdzające przeprowadzenie wymaganego przepisami przeglądu i dopuszczenia
do użytkowania oraz dane adresowe autoryzowanych stacji obsługi świadczących naprawy
gwarancyjne.
część I
część II, niepotrzebne skreślić
6
niepotrzebne skreślić
7
niepotrzebne skreślić
8
niepotrzebne skreślić
9
niepotrzebne skreślić
10
niepotrzebne skreślić
11
w części II usunąć zwrot „każdy z nich”.
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6. Prawo własności pojazdu /pojazdów (w przypadku części 1) przechodzi na Zamawiającego z chwilą
podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru, w którym potwierdza się
jego odbiór.
7. Ryzyka utraty lub uszkodzenia pojazdu przechodzą na Zamawiającego z chwilą przeniesienia jego
własności co oznacza, iż do tej chwili wszelkie ryzyka związane z wykonaniem dostawy, w tym w
szczególności utratą lub uszkodzeniem pojazdu, obciążają Wykonawcę.
8. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru podpisany
przez Krzysztofa Rozeckiego – Kierownika Projektu „Uczelnia dla wszystkich – level up” , w którym
w stosunku do każdego z pojazdów z osobna Zamawiający potwierdzi zgodność wykonania
dostawy z niniejszą Umową wyszczególniając numer VIN każdego z pojazdów.
9. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu dostawy, w szczególności jego niezgodności niniejszą
Umową, uszkodzeń, braku wymaganych dokumentów Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy.
Jeżeli wady stwierdzone zostały jedynie wobec części z dostarczonych pojazdów Zamawiający
odmówi przyjęcia tych z nich wobec których stwierdzono wady. Wykonawca zobowiązany jest
do dostarczenia pojazdu lub pojazdów wolnych od wad w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wad
przez Zamawiającego. Zgłoszenie wad następuje przez ich odnotowanie w protokole odbioru.
§4
Wynagrodzenie
1. Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ……… zł
brutto (słownie: …………) w tym VAT …………… zł (słownie).
2. Ceny jednostkowe poszczególnych pojazdów określone zostały w ofercie Wykonawcy i wynoszą: 12
1)
Pojazd nr 1 ………………..
2)
Pojazd nr 2 ………………..
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszystkie koszty, opłaty i wydatki, które
Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją Umowy.
4. Wysokość wynagrodzenia pomniejsza się o naliczone Wykonawcy kary umowne na co ten wyraża
zgodę. Należne kary umowne mogą zostać potrącone w pierwszej kolejności z wynagrodzenia
Wykonawcy a w drugiej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku
braku możliwości pełnego zaspokojenia należnych kar umownych z bieżących należności lub z
kwoty wniesionego przez Wykonawcę
zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający może ich dochodzić na drodze sądowej.
5. Płatność wynagrodzenia nastąpi z dołu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w
terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Dniem zapłaty jest dzień wydania
polecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wszelkie płatności dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………….
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w przypadku części II ust. 2 zostanie usunięty w podpisywanej umowie.

Wydatek współfinansowany w projekcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt realizowany w oparciu o umowę nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 zawartą pomiędzy
Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru
całego przedmiotu zamówienia lub ostatniego z pojazdów, jeżeli odbiór nastąpił w różnych
terminach.
8. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających
z tej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń wierzytelności własnej z wierzytelności
Zamawiającego.
9. W przypadku wykonawców wspólnie wykonujących umowę w sprawie zamówienia publicznego
wszelkie rozliczenia będą przez Zamawiającego prowadzone wyłącznie z pełnomocnikiem
konsorcjum. W przypadku wykonawców tworzących konsorcjum ilekroć w niniejszym paragrafie
jest mowa o „Wykonawcy” należy przez to rozumieć pełnomocnika konsorcjum.
10. Wykonawca nie może żądać waloryzacji wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lub jego
podwyższenia.
11. Wykonawca potwierdza, -że: jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
12. Wykonawca potwierdza rachunek bankowy, o którym mowa w § 4 ust 6umowy jest rachunkiem
rozliczeniowym, w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo
bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896) oraz jest zawarty i uwidoczniony w wykazie, o którym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz.
106), prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS).
13. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o utracie statusu czynnego podatnika
od towarów i usług lub wykreśleniu z Wykazu jego rachunku bankowego, o którym mowa w § 4
ust.6 umowy, w terminie 24 godzin od chwili odpowiednio utraty statusu czynnego podatnika
podatku od towarów i usług lub wykreślenia jego rachunku z Wykazu.
14. Zamawiający przy dokonywaniu płatności zastosuje mechanizm podzielonej płatności, o którym
mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
§5
Podwykonawcy 13
przedmiot zamówienia siłami

1. Wykonawca wykona
własnymi/z wykorzystaniem
14
podwykonawców.
2. Wykonawca oświadcza, iż podwykonawcy, których zatrudni do wykonywania zamówienia,
posiadają niezbędne umiejętności, uprawnienia, personel i sprzęt do wykonania tych zobowiązań,
oraz że zawodowo trudnią się wykonywaniem czynności objętych umową.
3. Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
i poda firmy podwykonawców, a także nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługę wykonywaną w miejscu

Postanowienia ust. 1 - 7 będą obowiązywały w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania
części zamówienia podwykonawcom.
14
Niepotrzebne skreślić.
13
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podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykaz podwykonawców stanowi
załącznik nr 4 do Umowy.
Pozostałą część zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 3, w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca
odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmieniać podwykonawców. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem możliwości odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku zmiany podwykonawcy,
postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
§6
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca udziela na dostarczone pojazdy (część I)/dostarczony pojazd (część II) 15, w tym
wszelkie zamontowane wyposażenie, gwarancji:
1) serwisowej bez limitu kilometrów na okres …….. miesięcy.
2) na powłoki lakiernicze bez limitu kilometrów na okres ……. miesięcy.
3) na perforację nadwozia limitu kilometrów na okres ……. miesięcy.
Pod pojęciem gwarancji serwisowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1) rozumieć należy gwarancję na
podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu. Termin gwarancji, o których mowa
w ust. 1 rozpoczyna swój bieg z chwilą podpisania protokołu odbioru danego pojazdu.
Wszelkie naprawy gwarancyjne wykonywane będą nieodpłatnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni
roboczych, a jedynie w należycie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu. W
przypadku braku możliwości dokonania naprawy Wykonawca wymieni pojazd na nowy, wolny od
wad w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego usterki. Koszty
związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane adresowe autoryzowanych stacji obsługi
świadczących naprawy gwarancyjne w dniu odbioru pojazdów.
Niepotrzebne skreślić
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5. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 2 lat.
Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli pojazd nie może poruszać się samodzielnie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój
koszt i ryzyko jego transport do autoryzowanej stacji obsługi w terminie nie dłuższym niż 3 dni od
dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Jeżeli usterka uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się pojazdu zaistnieje podczas podróży
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt i ryzyko jego transport do autoryzowanej
stacji obsługi w terminie nie dłuższym niż 3 godziny od chwili zgłoszenia usterki przez
Zamawiającego oraz zapewnić możliwość dokończenia podróży przez osoby znajdujące się w
pojeździe w chwili wystąpienia usterki. Jeżeli naprawa będzie dokonywana poza granicami
Warszawy Wykonawca po jej wykonaniu zobowiązany jest dostarczyć pojazd do siedziby
Zamawiającego chyba, że Zamawiający postanowi inaczej.
8. Wszelkie reklamacje Zamawiający może wnosić bezpośrednio do Wykonawcy albo zgłaszać je do
autoryzowanych stacji obsługi, o których mowa w ust. 4. Reklamację zgłoszoną do autoryzowanej
stacji obsługi uważa się za zgłoszoną do Wykonawcy.
9. Utrata przez Zamawiającego dokumentu gwarancyjnego nie powoduje utraty uprawnień z tytułu
gwarancji.
10. Niezależnie od postanowień ust. 1 – 9 pojazdy objęte będą (część I)/pojazd objęty będzie (część
II) 16 standardową gwarancją producenta na takich samych warunkach i zasadach jak standardowa
wersja pojazdów. Jeżeli postanowienia ust. 1 – 9 są korzystniejsze od warunków gwarancji
standardowej stosuje się w tym zakresie postanowienia niniejszej Umowy z tym, że bieg gwarancji
standardowej rozpoczyna się zawsze zgodnie z ust. 2 zd. 2.
§7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie …………………… w
wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny brutto) co stanowi kwotę ………………………….
zł (słownie: ………………………………………………………………………………).
2. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamówienia tj od terminu w którym mowa § 3 ust. 1 i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane pozostawiając 30 % tytułem rękojmi za wady, która jest
zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§8
Osoby upoważnione
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1. Ze Strony Zamawiającego do bieżących kontaktów we wszystkich sprawach związanych z
wykonywaniem Umowy, upoważniony/a jest ……………………………………………., (email: ……..@...........
, tel. …………….) z którym Wykonawca zobowiązuje się współdziałać.
2. Ze Strony Wykonawcy do bieżących kontaktów we wszystkich sprawach związanych z
wykonywaniem Umowy upoważniony/a jest ……………………………………………., (email: ……..@........... ,
tel. …………….) z którym Zamawiający zobowiązuje się współdziałać.
3. Jako podstawową formę kontaktu Strony ustalają korespondencję prowadzoną drogą
elektroniczną oraz kontakt telefoniczny.
4. Zmiana osób upoważnionych w Umowie do kontaktów nie stanowi zmiany treści Umowy. Każda
ze Stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych teleadresowych oraz osób
upoważnionych do kontaktów, zawiadamiając niezwłocznie o tym na piśmie drugą Stronę. Zmiana
staje się skuteczna z chwilą doręczenia zawiadomienia.
5. Adresem Wykonawcy dla doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z Umową jest:
………………………………………………………………………………………………… W przypadku zmiany adresu do
korespondencji Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o tym
fakcie. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zmianie adresu do
korespondencji, wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy nadana na dotychczasowy
adres znany Zamawiającemu zostanie uznana za skutecznie doręczoną z upływem terminu
powtórnej awizacji.

1.

2.

3.

§9
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) z tytułu rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z powodów, o których mowa w § 10
Umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;
2) z tytułu niedochowania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy w wysokości 400 zł za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
3) z tytułu niedochowania terminu, o którym mowa w § 3 ust. 9 Umowy w wysokości 500 zł za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
4) z tytułu niedochowania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 zdane 1 Umowy w wysokości
250 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
5) z tytułu niedochowania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 3 zdane 2 Umowy w wysokości
500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
6) z tytułu niedochowania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 7 Umowy w wysokości 100 zł za
każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej Strony, gdy do niewykonania
Umowy dojdzie na skutek siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od woli którejkolwiek
ze Stron, którym nie można zapobiec.
Kary umowne określone w ust. 1 obowiązują niezależnie od siebie.
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Sposób nakładania kar umownych ma charakter dyscyplinujący i ma zapewnić prawidłowe
wykonanie Zamówienia, a ich celem nie jest wyłącznie wyrównanie szkód poniesionych w związku
z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem Umowy.
Nałożenie kary umownej następuje na podstawie stosownego oświadczenia Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość
nałożonych kar umownych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość
nałożonej kary umownej.
§ 10
Rozwiązanie umowy
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku gdy:
1) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne,
2) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, stosownie do
postanowień art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części Umowy;
Zamawiający niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 może odstąpić od umowy bez
wyznaczania dodatkowego terminu w całości lub niewykonanej części, jeżeli:
1) opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części przekracza 30 dni;
2) opóźnienie w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 9 przekracza 14 dni.
Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem nieważności i może być złożone w terminie 30 dni od dnia zaistnienia podstawy
odstąpienia jednakże nie później niż w terminie 7 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy w całości lub części nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku zapłaty kar umownych.
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy Wykonawca zachowuje prawo
do wynagrodzenia z tytułu wykonanej należycie części zamówienia.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Umowa zawarta została w formie pisemnej wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

Wydatek współfinansowany w projekcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt realizowany w oparciu o umowę nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 zawartą pomiędzy
Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

2. W sprawach nieuregulowanych Umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie
danych, o których mowa w § 8 Umowy lub w komparycji Umowy. Wszelkie pisma uważa się za
doręczone prawidłowo, jeżeli zostały wysłane na adresy wskazane w komparycji Umowy, chyba że
Zamawiający został poinformowany pismem o zmianie adresu.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz
dwa dla Zamawiającego .
Załącznik nr 1 – dokument rejestrowy
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – oferta wykonawcy
Załącznik nr 4 – wykaz podwykonawców

