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Numer sprawy: DZ/33/2020/PP  
Nr. Arch. DZ/210/467/20 

 

Załącznik nr 3 do Zaproszenia – Wzór umowy- 
zmodyfikowany 

 

UMOWA NR __/DZ/2020/PP 

zawarta w dniu ________.2020 r. („Umowa”), między 

Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul 
Szachowa 1, 04-894 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000023097, nadanym numerze NIP 5250009312 oraz nadanym numerze REGON 000132629, 
reprezentowanym przez: Jerzego Żurka, Dyrektora Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

[...] 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdym z osobna „Stroną”. 

Preambuła 

Zważywszy, że: 

1) Zamawiający, na zamówienie Skarbu Państwa - Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, realizuje prace 
badawczo-rozwojowe w ramach wykonywania jednoźródłowych badań telemetrycznych TV, radia i 
Internetu, w tym przeprowadzenia badania preferencji w zakresie konsumpcji mediów na 
małoskalowym modelu panelu telemetrycznego; 

2) jednym z elementów projektu badawczo-rozwojowego opisanego w pkt 1 jest przeprowadzenie 
eksperymentów związanych z poszukiwaniem skutecznych metod rekrutacji oraz pomiaru, której 
elementem jest wyposażenie Panelistów w określone urządzenia; 

3) Wykonawca w dniu __.06.2020 r. złożył Zamawiającemu ofertę dostawy Urządzeń objętych zakresem 
OPZ, kopia oferty stanowi Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy / Formularz Ofertowy; 

4) Wykonawca prowadzi działalność i posiada wymagane przez Zamawiającego zasoby, środki, wiedzę i 
doświadczenie w zakresie koniecznym i wystarczającym do realizacji dostawy opisanej szczegółowo w 
OPZ na najwyższym profesjonalnym poziomie; 

5) do niniejszej Umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – ze względu na treść przepisu art. 4d ust. 1 pkt 1 wyżej 
wymienionej ustawy; 

Strony postanowiły, co następuje: 

§ 1 Definicje 

Strony nadają wszelkim pojęciom używanym w niniejszej Umowie, w tym również w załącznikach do Umowy 
znaczenie zdefiniowane w Załączniku Nr 1 - Definicje. 
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§ 2. Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron w zakresie zamówienia przez 
Zamawiającego i wykonania przez Wykonawcę w terminach i na zasadach określonych w Umowie dostawy 
smartfonów na potrzeby prac badawczo-rozwojowych, tj. eksperymentów rekrutacyjnych realizowanych 
ramach projektu Telemetria Polska. Szczegółowy zakres przedmiotowej dostawy oraz wymagania 
dotyczące sposobu wykonania zostały szczegółowo opisane w OPZ. 

2. Wykonawca potwierdza, że zna wymagania Zamawiającego oraz potwierdza techniczną możliwość i 
organizacyjną gotowość do wykonania przedmiotu Umowy. 

§ 3. Terminy i miejsce dostawy 

1. Termin realizacji dostawy Urządzeń - 7 dni od daty zawarcia Umowy. 

2. Jako miejsce dostawy Urządzeń Strony uzgadniają m.st. Warszawa. Dokładny adres Zamawiający wskaże 
najpóźniej na jeden Dzień Roboczy przed terminem dostawy. 

3. Strony dopuszczają możliwość wcześniejszej dostawy Urządzeń, po uprzednim obustronnym uzgodnieniu. 

4. Wykonawca oświadcza, iż zna i potwierdza okoliczność, iż terminowość realizacji Umowy ma kluczowe 
znaczenie dla Zamawiającego, w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy w 
terminach w niej wskazanych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w trybie określonym Umową, o wszelkich 
sytuacjach mających wpływ na prawidłowe wykonanie Umowy, w tym w szczególności - zachowanie 
terminów określonych Umową. 

§ 4. Zasady realizacji umowy 

1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada uprawnienia, kompetencje, doświadczenie, potencjał ludzki, 
techniczny, organizacyjny i finansowy oraz wiedzę niezbędne do należytego wykonywania Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania niniejszej Umowy profesjonalnie, z najwyższą starannością 
oczekiwaną od podmiotów profesjonalnych, w dobrej wierze oraz z zachowaniem zasad lojalności, 
poufności i dbałości o interesy Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treścią 
i celem Umowy oraz ogólnie przyjętymi zwyczajami. 

3. Wykonawca zobowiązują się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich problemach w 
realizacji Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych z 
realizacją Umowy, w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac. 

5. Dla celów wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca powołuje Kierowniku Umowy wskazując jego 
następujące dane: 

- _______________, tel.: ________________, e-mail: ________________. 

6. Ze strony Zamawiającego Kierownikiem Umowy, na dzień zawarcia Umowy, jest: 

- Dariusz Gacoń, tel.: 784 036 590, e-mail: d.gacon@il-pib.pl. 

7. Kierownicy Umowy działają w charakterze przedstawicieli danej Strony, w granicach kompetencji 
określonych Umową. Wyznaczenie przez Strony osób na pełnienie funkcji Kierowników Umowy oznacza 
udzielenie pełnomocnictwa do działania w zakresie wyznaczonym w Umowie.  

8. Decyzje podejmowane przez Kierowników Umowy nie mogą być sprzeczne z Umową. 

9. Każda ze Stron ma prawo do zmiany Kierowników Umowy, za uprzednim powiadomieniem drugiej Strony. 
Do czasu doręczenia powiadomienia, wszelkie czynności wykonane przez poprzednią osobę pełniącą 
funkcję Kierownika Umowy, w granicach kompetencji określonych Umową, uważa się za skuteczne. 

10. Kierownik Umowy po stronie Zamawiającego, poza kompetencjami określonymi w innych postanowieniach 
Umowy: 

mailto:mbajda@eurotel.pl
mailto:d.gacon@il-pib.pl
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1) nadzoruje i weryfikuje jakość, kompletność i terminowość dostawy realizowanej przez Wykonawcę, 

2) występuje w imieniu Zamawiającego w ramach wszelkich czynności weryfikacyjnych, kontrolnych i 
odbiorczych określonych w Umowie. 

11. Kierownik Umowy ze strony Wykonawcy, poza innymi kompetencjami określonymi w Umowie: 

1) jest odpowiedzialny za zaplanowanie i realizację dostawy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, 

2) jest odpowiedzialny za nadzór, koordynację i weryfikację jakości, kompletności i terminowości 
dostawy wykonywanej przez Wykonawcę, 

3) jest odpowiedzialny za przygotowywanie wymagane postanowieniami Umowy dokumenty, które będą 
kompletne, wyczerpujące i zawierać będą wszelkie wymagane przez Zamawiającego informacje, 

4) przedstawia Kierownikowi Umowy ze strony Zamawiającego informację o postępach w realizacji 
dostawy Urządzeń oraz istotnych ryzykach, w tym opiniuje oraz zgłasza uwagi, wnioski, rekomendacje 
w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją Umowy, 

5) występuje w imieniu Wykonawcy w ramach wszelkich czynności weryfikacyjnych, kontrolnych i 
odbiorczych określonych w Umowie. 

12. Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznania się z przebiegiem realizacji dostawy Urządzeń. W 
szczególności Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest umożliwić 
przedstawicielom Zamawiającego udział we wszelkich spotkaniach roboczych Wykonawcy, organizować, w 
terminach wskazanych przez Zamawiającego, spotkania mające na celu zdanie relacji z przebiegu realizacji 
Umowy oraz udostępniać i wyjaśniać Zamawiającemu, w formie wskazanej przez Zamawiającego, lub jego 
przedstawicielom wszelkie dane lub informacje pozyskane w trakcie wykonywania Umowy. 

13. Z uwagi na charakter działalności Zamawiającego, pozostaje on uprawniony, w każdym czasie do publikacji 
lub udostępniania, w całości lub w części, informacji dot. realizacji Umowy: osobom trzecim, w 
szczególności szeroko rozumianemu rynkowi mediowemu, mediom, reklamodawcom, domom mediowym, 
instytucjom naukowym, podmiotom zajmującym się badaniem rynku mediowego. Wyżej wskazane 
uprawnienie Zamawiający może wykonywać samodzielnie lub z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji lub 
przekazać jej swoje uprawnienie do samodzielnego wykonywania. 

14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części obowiązków wynikających z Umowy innemu podmiotowi. 
Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcom. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, 
ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

16. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu, na każde żądanie, pełną listę Podwykonawców wraz z 
informacją o ich siedzibie, adresie do doręczeń, numerze KRS lub NIP oraz przedmiocie umowy 
zawartej z Podwykonawcą; 

2) niezwłocznie udzielić Zamawiającemu, na każde żądanie, pełną informację co do treści umów 
zawartych z Podwykonawcą, w szczególności udostępniać kopie lub odpisy tych umów i ich 
załączników; 

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za Urządzenia do chwili odbioru przez 
Zamawiającego. 

§ 5 Odbiory 

1. Wykonanie dostawy Urządzeń w terminach wynikających z Umowy będzie podlegać Odbiorom zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym § 5. 

2. Dostawa Urządzeń polega: 

1) odbiorowi ilościowemu – tj. weryfikacji przez Zamawiającego zgodności z Umową liczby dostarczonych 
nieuszkodzonych Urządzeń w terminie i miejscu określonym w Umowie; 
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2) odbiorowi jakościowemu – tj. potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności dostarczonych Urządzeń 
ze specyfikacją określoną w OPZ. 

3. Realizacja odbioru ilościowego nastąpi poprzez podpisanie Protokołu Odbioru ilościowego w dniu dostawy. 

4. Realizacja odbioru jakościowego nastąpi poprzez podpisanie Protokołu Odbioru jakościowego w terminie 5 
od dnia dostawy, przy czym Zamawiający może w każdym czasie w tym terminie zawiadomić Wykonawcę o 
przedłużeniu terminu odbioru o maksymalnie 14 dni. 

5. Za datę Odbioru uważa się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, chyba że inna data 
została wskazana w Protokole Odbioru. Protokół Odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej wg 
wzoru zawartego w Załączniku nr 5 (Wzór Protokołu Odbioru), pod rygorem nieważności, w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Jedynie podpisany bez zastrzeżeń Protokół Odbioru jakościowego jest podstawą do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury VAT oraz do dokonania zapłaty Wynagrodzenia. 

§ 6 Wynagrodzenie i warunki płatności  

1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie w 
wysokości nie przekraczającej ____________ zł netto (słownie: ____________________________ złotych) 
powiększone o podatek VAT w wysokości ____________ zł (słownie: ____________________________ 
złotych), co łącznie daje kwotę ____________ zł brutto (słownie: ____________________________ 
złotych), która będzie płatna w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokołu Odbioru jakościowego i 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z art. 5 ust. 6, przy czym 
wystawienie przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie do 15 dni po podpisaniu Protokołu Odbioru 
jakościowego. 

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy nie podlega waloryzacji. 

§ 7. Ochrona danych osobowych  

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby wszyscy jego przedstawiciele i pracownicy, których dane są 
przetwarzane przez Zamawiającego w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, zapoznali się z klauzulą 
informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych stanowiącą Załącznik nr 7 do Umowy. 

§ 8. Rozwiązanie Umowy i prawo odstąpienia 

1. Umowa wygasa wskutek wykonania przez Strony swoich zobowiązań. 

2. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia określonego w innych częściach Umowy, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, według jego uznania w całości lub w części, w przypadku 
niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez Wykonawcę, któregokolwiek z zobowiązań w 
terminie określonym w Umowie, po uprzednim pisemnym wezwaniu i bezskutecznym upływie 
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 Dni Roboczych 

- nie później niż w terminie 90 dni od dnia uzyskania wiedzy o zaistnieniu odpowiedniej przesłanki odstąpienia. 

§ 9. Poufność informacji 

1. W ramach realizacji Umowy Strony będą wymieniać informacje uznawane za poufne. Przekazywanie takich 
informacji odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się w trakcie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu: 
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1) zachować w ścisłej tajemnicy informacje dotyczące Umowy przekazane przez drugą Stronę, w 
szczególności wszelkie informacje związane z wykonaniem Umowy oraz informacje techniczne, 
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej Strony, 
niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile powszechnie obowiązujące przepisy 
nie stanowią inaczej; 

2) wykorzystać informacje określone w pkt 1) powyżej jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy; 

3) podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje zgodnie z 
pkt 1) powyżej nie ujawni tych informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom 
trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja 
dotyczy; 

4) ujawniać informacje, o których mowa w pkt 1) powyżej jedynie tym pracownikom, agentom, 
podwykonawcom, przedstawicielom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im 
czynności i tylko w zakresie w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów 
określonych w pkt 2) powyżej; 

5) nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części określonych 
w pkt 1) powyżej informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych w pkt 2) 
powyżej; 

6) przetrzymywać i traktować dokumenty zawierające informacje określone pkt 1) powyżej uzyskane od 
drugiej Strony w sposób zapewniający ich poufność. 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji 
dotyczących drugiej Strony: 

1) które są dostępne publicznie w dniu ich przekazania Stronie otrzymującej lub staną się publicznie 
dostępne w późniejszym terminie w sposób, który nie stanowi naruszenia niniejszej Umowy; lub 

2) wobec których Strona otrzymująca może wykazać, że była w ich posiadaniu lub że były jej znane 
poprzez zapisanie takich informacji w jej dokumentach, na komputerze lub na innych nośnikach 
informacji, przed ich otrzymaniem od Strony ujawniającej, lub które zostały opracowane przez Stronę 
otrzymującą lub na jej rzecz, niezależnie od informacji poufnych jej ujawnionych przez Stronę 
ujawniającą; lub 

3) które Strona otrzymująca jest zobowiązana ujawnić na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej. W każdym takim 
przypadku Strona dokonująca ujawnienia będzie zobowiązana do: 

a) jeżeli nie jest to sprzeczne z prawem – natychmiastowego poinformowania drugiej Strony o 
obowiązku ujawnienia informacji poufnych, na rzecz osób, co do których ujawnienie ma 
nastąpić lub nastąpiło; 

b) ujawnienia tylko takiej części informacji poufnych, jakie jest wymagane zgodnie z 
obowiązującym prawem, w szczególności z uwagi na uprawnienie lub obowiązek 
opublikowania przez Zamawiającego lub Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, w całości lub w 
części, uzyskanych efektów realizacji przedmiotu Umowy w związku z jakimkolwiek 
postępowaniem prawnym lub nakazem sądowym oraz podjęcia wszelkich innych koniecznych 
i możliwych środków w celu zachowania poufności informacji poufnych. 

4) które wolne są od takich ograniczeń, na co Strona ujawniająca wyraziła zgodę na piśmie. 

4. Strony ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku udostępnienia, zawinionego lub 
niezawinionego informacji na temat szczegółów zawarcia Umowy oraz informacji poufnych osobom 
trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.  

5. Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania bądź zaniechania w zakresie ochrony 
informacji poufnych, jak również za działania swoich pracowników, Podwykonawców, przy pomocy których 
jest wykonywany przedmiot Umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 
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6. Nie stanowi naruszenia niniejszego paragrafu opublikowanie lub udostępnianie przez Zamawiającego lub 
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji osobom trzecim, w całości lub w części, uzyskanych wszelkich raportów, 
wyników, danych i informacji pozyskanych w wyniku realizacji Umowy, w szczególności szeroko 
rozumianemu rynkowi mediowemu, mediom, reklamodawcom, domom mediowym, instytucjom 
naukowym, podmiotom zajmującym się badaniem rynku mediowego. 

§ 10. Gwarancja i odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

1. Warunki gwarancji na Urządzenia udzielonej na okres co najmniej 12 miesięcy określa Załącznik nr 6. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
określonych w Umowie na zasadach opisanych w Umowie, a w zakresie nieuregulowanym Umową na 
zasadach ogólnych przewidzianych w przepisach prawa. 

3. Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, do podejmowania czynności w celu ochrony 
Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich powstałymi w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę, jak również wynikającymi z odpowiedzialności 
deliktowej. W każdym wypadku poinformowania przez Zamawiającego o takich roszczeniach, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia stanowiska w przedmiocie ich zasadności, w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od dnia otrzymania takiej informacji od Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, iż w przypadku roszczeń osób trzecich, do których zaspokojenia został wezwany 
Zamawiający, obowiązek podjęcia czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej powstaje pod warunkiem, iż 
Zamawiający: 

1) zezwoli Wykonawcy na podjęcie lub uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających lub na prowadzenie 
obrony przeciwko takiemu roszczeniu, samodzielnie lub wspólnie z Zamawiającym, 

2) przekaże Wykonawcy dostępne mu informacje na temat roszczeń podnoszonych przez podmiot trzeci. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań w stosunku do terminów określonych w § 3 - w wysokości 
0,3% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy w 
wysokości ustalonej na dzień złożenia wezwania do zapłaty kary umownej, z uwzględnieniem części 
wynagrodzenia nieobjętej odstąpieniem – w przypadku odstąpienia częściowego; 

3) w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia określonego w 
Umowie obowiązku zachowania poufności. 

6. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie potwierdzają, że skorzystanie przez Zamawiającego z prawa 
odstąpienia od Umowy, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia od Wykonawcy kar umownych 
oraz że Zamawiający jest uprawniony do kumulatywnego dochodzenia kar umownych z tytułu odstąpienia i 
nienależytego wykonania Umowy.  

7. Wykonawca zgadza się na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

8. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 10, ust 5 pkt 1 umowy nie przekroczy 20 % 
wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie. Równocześnie, w przypadku 
poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej którąkolwiek z kar umownych zastrzeżonych w 
niniejszej Umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, przy czym łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy 
całkowitej wartości Umowy.. 

§ 11. Siła Wyższa 

1. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli 
niewykonanie zostało spowodowane Siłą wyższą. 
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2. Za Siłę wyższą nie uznaje się w szczególności braku środków lub zasobów u Wykonawcy, niedotrzymania 
zobowiązań przez jego kontrahentów oraz brak zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania Umowy, 
wydawanych przez uprawniony do tego organ. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu Siły wyższej i dokonaniu 
stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych jej skutków. Powiadomienia, o którym mowa w 
zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób niezwłocznie po fakcie 
wystąpienia Siły wyższej, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od jej ustąpienia. Na potwierdzenie 
zaistnienia siły wyższej Strony są zobowiązane przedstawić stosowne dowody. 

4. Brak odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań nie ma 
zastosowania w przypadku niezawiadomienia zarówno o zaistnieniu, jak i o ustaniu okoliczności Siły 
wyższej jak również nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 3 powyżej. 

§ 12. Klauzula salwatoryjna 

1. Strony postanawiają, że jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy, w szczególności postanowienia 
dotyczące zakresu obowiązków opisanego w OPZ, okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub, z przyczyn 
niezależnych od Stron, niemożliwe do wykonania, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia 
Umowy, chyba że z okoliczności będzie wynikało, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością lub 
bezskutecznością Umowa ta nie zostałaby zawarta. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Strony będą zobowiązane zawrzeć aneks do Umowy, w 
którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel będzie równoważny lub zbliżony do celu 
postanowienia nieważnego lub bezskutecznego. 

§ 13. Postanowienia końcowe 

1. Strony uzgadniają, że korespondencja w sprawach dotyczących Umowy będzie kierowana na piśmie listem 
poleconym, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną na następujące adresy: 

1) do Zamawiającego: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Aplikacji 
Multimedialnych, Telemetrii i Systemów Inwentaryzacji (Z5), ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawie, mail; 
telemetria@il-pib.pl , +48 22 512 82 55; 

2) do Wykonawcy: ________________________________________________________________. 

2. Strony będą dążyły do wyjaśnienia wszelkich kwestii spornych związanych z Umową w drodze negocjacji. 
Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany przez Strony polubownie w terminie 30 dni od wezwania jedną ze Stron 
przez drugą Stronę do polubownego rozwiązania sporu, wówczas Strony skierują sprawę do sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy 
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.  

4. Nie stanowią zmiany Umowy, dokonywane na podstawie pisemnego powiadomienia drugiej Strony zmiany 
w zakresie: 

1) zmiany wskazanych w komparycji Umowy danych teleadresowych Stron; 

2) zmiany osób wyznaczonych do kontaktu raz osób wskazanych w § 4 ust. 5 i 6. 

5. Formy pisemnej pod rygorem nieważności, oprócz innych przypadków wskazanych w Umowie, wymagają 
ponadto odstąpienie od Umowy w całości lub w części, jej wypowiedzenie, rozwiązanie oraz zrzeczenie się 
jakiegokolwiek roszczenia z niej wynikającego. 

6. Wykonawca może przenieść wierzytelności oraz inne prawa i obowiązki wynikające z Umowy wyłącznie za 
zgodą Zamawiającego, udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności. 

7. Następujące Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 – Definicje; 

2) Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

mailto:telemetria@il-pib.pl
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3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy/Formularz Ofertowy; 

4) Załącznik nr 4 – [POMINIĘTY]; 

5) Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu Odbioru;  

6) Załącznik nr 6 – Warunki gwarancji na Urządzenia; 

7) Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna RODO. 

8. W przypadku rozbieżności między treścią Umowy i Załączników, decyduje treść Umowy. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


