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DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

ul. Gołębia 6/2 , 31-007 Kraków 

tel. +4812-432-44-50, faks +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; 

e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl 

http://zamowienia.uj.edu.pl/ogloszenia.php  
 

                       
Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,  

Projekt nr POIG.02.01.00-12-213/09 

pn. /Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów 

Badawczych/ 

Priorytet  2. Infrastruktura sfery B+R  

Działanie 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym 

 

Kraków, dnia 6 lipca 2015r. 

 

Zaproszenie do składania ofert zwane dalej „Zaproszeniem” lub „Z”  

 

1) Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. 

1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 

2. Jednostka prowadząca sprawę: 

2.1 Dział Zamówień Publicznych UJ, ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków; 

2.1.1 tel. +4812-432-44-50; faks +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14;  

2.1.2 e-mail: bzp@uj.edu.pl  

2.1.3 strona internetowa: www.uj.edu.pl 

2.1.4 miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: 

http://zamowienia.uj.edu.pl/ogloszenia.php  

2) Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki prowadzone jest w trybie 

procedury ogłoszenia zaproszenia do składania ofert w oparciu o przepisy ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z  2014 r., poz. 1620), 

oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 poz. 121 z 

późn. zm.). 

2. Do czynności podejmowanych przez Podmiot zamawiający, zwany dalej 

Zamawiającym i Podmiot zainteresowany, zwany dalej Wykonawcą, w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia stosuje się zapisy opisane w niniejszym Zaproszeniu.  

3) Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy dla wykonania 

oraz dostawy urządzeń mikrofalowych dla potrzeb synchrotronu SOLARIS, CPS UJ 

w Krakowie. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1 do niniejszego 

zaproszenia (1 plik pdf zawierający 36 stron). 
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3. Wykonawca musi zapewnić realizację  zamówienia w terminie do 9 tygodni od dnia 

podpisania umowy. Zamawiający zakłada, że dostawa zostanie zrealizowana nie 

później niż do dnia 11 września 2015 r. Przy czym, gdyby z uwagi na nieprzewidziane 

okoliczności (np. przedłużające się postępowanie zakupowe) dostawa przypadała na 

okres późniejszy niż 11 września 2015 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

odpowiednio unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, odstąpienia od 

podpisania umowy, lub też ograniczenia zakresu dostawy do tych elementów, które 

mogą być dostarczone w ww. terminie. Szczegółowe warunki i terminy realizacji 

umowy zawiera wzór umowy poniżej.  

2.1. W przypadku uzyskania zgody na przedłużenie okresu realizacji projektu 

SOLARIS, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ostatecznego terminu 

realizacji zamówienia po dokonaniu uzgodnień z wykonawcą. 

4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot umowy objęty gwarancją na okres co 

najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu Zamówienia przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca powinien przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w 

formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów 

Zaproszenia. 

6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 

Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu.. 

7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty lub złożyć ofertę 

odpowiadającą jego treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór 

umowy, stanowiące integralną część Zaproszenia. 

8. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV: 31711422-7 Urządzenia mikrofalowe.  

4) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 

do porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Dopuszcza się możliwość porozumiewania się w formie pisemnej lub drogą 

elektroniczną. 

2. Zaleca się porozumiewanie drogą elektroniczną na adres poczty email bzp@uj.edu.pl . 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub 

informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Przed złożeniem ofert Wykonawcy mogą przesyłać Zamawiającemu uwagi co do 

treści niniejszego Zaproszenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

uwzględniając przesłane uwagi może dokonać zmiany treści niniejszego Zaproszenia 

oraz odpowiednio wydłużyć termin składania ofert.  

5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest: 

5.1 w zakresie formalnym i merytorycznym – Wojciech Kochan, tel. kom. 0-601-

430-990; 

5.2 tel. +4812-432-44-50; faks +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14;  

5.3 e-mail: bzp@uj.edu.pl  

5.4 strona internetowa: www.uj.edu.pl  

5.5 miejsce publikacji ogłoszeń i informacji: 

http://zamowienia.uj.edu.pl/ogloszenia.php  

5) Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (według wzoru zamieszczonego 

poniżej), która musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia i winien 

skalkulować cenę ryczałtową dla całości przedmiotu zamówienia. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku 

podpisania jej przez pełnomocnika. 

3. Oferta musi być podpisana i napisana w języku polskim i złożona powinna być w 

formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w Zaproszeniu. 

4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez 

osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

5. Podmiot zainteresowany może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia z dziedziny nauki, iż informacje związane z tym zamówieniem 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 

1503 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione. 

6. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych 

polskich (PLN). 

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

8. Składając ofertę Wykonawca oświadcza iż wykona przedmiot zamówienia zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym zaproszeniu wraz z 

załącznikami. 

6) Miejsce oraz sposób, jak i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

przy ul. Gołębiej 6/2, 31-007 Kraków, II p., w terminie do dnia 14 lipca 2015 r. do 

godziny 11:00, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres bzp@uj.edu.pl z 

oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem 

przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie „Oferta w zakresie urządzeń 

mikrofalowych dla synchrotronu SOLARIS, nr sprawy CRZP/UJ/N/222/2015”. 

2. Ogłoszenie informacji o złożonych ofertach i zaoferowanych cenach oraz innych 

istotnych elementach złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14 lipca 2015 r.  o 

godzinie 11:05 w Dziale Zamówień Publicznych UJ, przy ul. Gołębiej 6/2, 31-007 

Kraków, II p. 

7) Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cenę ryczałtową oferty należy podać w złotych polskich (PLN) i wyliczyć na 

podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, uwzględniając doświadczenie i 

wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia (m.in. pakowanie, transport, ubezpieczenie, testy FAT, 

przetestowanie i inne), podatki, koszty gwarancyjne w miejscu dostawy oraz rabaty, 

upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić.  

2. Sumaryczna cena ryczałtowa wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji 

Wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu 

oferty. 

3. Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawców 

mających siedzibę poza granicami Polski doliczy do przedstawionych cen podatek 

od towarów i usług VAT oraz ewentualnego cła, który ma obowiązek zapłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Nie przewiduje się waloryzacji ceny, przy czym wyliczona cena będzie  ceną 

ryczałtową za całość przedmiotu zamówienia. 

5. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek  na poczet realizacji przedmiotu 

zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy. 

8) Opis czynności i kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w 

postępowaniu, biorąc przy ocenie i porównaniu złożonych ofert pod uwagę w 

szczególności cenę, warunki gwarancji, termin realizacji oraz oferowane parametry 

techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz zaoferowane, ewentualnie, w 

cenie oferty dodatkowe opcje lub wyposażenie. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert, jak również negocjować treść ofert z 

zachowaniem zasad przejrzystości oraz uczciwego traktowania Wykonawców. 

3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 

oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z wymaganiami Zaproszenia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 

Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Zamawiający może odrzucić ofertę, w szczególności jeżeli została złożona po upływie 

terminu składania ofert lub jest niezgodna z wymaganiami Zaproszenia, bądź 

zaistnieją inne uzasadnione okoliczności powodujące, iż jest ona niezgodna z 

obowiązującymi  przepisami. 

5. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności 

jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta, lub wszystkie złożone oferty zostaną 

odrzucone, albo cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź zaistnieją inne uzasadnione 

okoliczności skutkujące nieważnością umowy w sprawie zamówienia z dziedziny 

nauki. 

6. Zamawiający zakłada że dostawa zostanie zrealizowana nie później niż do dnia 11 

września 2015 r. Przy czym gdyby z uwagi na nieprzewidziane okoliczności (np. 

przedłużające się postępowanie zakupowe) dostawa przypadała na okres późniejszy 

niż 11 września 2015 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiednio 

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, odstąpienia od podpisania 

umowy, lub też ograniczenia zakresu dostawy do tych elementów, które mogą być 

dostarczone ww. terminie. 

7. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o rozstrzygnięciu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne. 

9) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy.  

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć: 

1.1 aktualną kopię dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego, tj. w 

szczególności odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o ile dokument ten nie 

został on złożony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów 

działających wspólnie dotyczy to każdego z nich), w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego (do wglądu). 

2. Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na swojej stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i 

nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo 

informację o nieudzieleniu tego zamówienia. 
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10) Wzór umowy.  

 

 

 

                 
Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,  

Projekt nr POIG.02.01.00-12-213/09 

 

 

UMOWA 

 

 

Umowa zamówienia publicznego zawarta dnia ………………… w Krakowie 

pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Jagiellońskim  

z siedzibą przy ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków (Polska),  

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „SOLARIS”. 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………….. 

przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ 

a 

 

……………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………. 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

Niniejsza umowa została zawarta w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania 

ofert na podstawie art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j.Dz. U. z  2014 r. poz.1620), a także w 

oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2014 

poz. 121 z późn. zm.). 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY i  ZOBOWIĄZANIA 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa niżej wymienionych urządzeń mikrofalowych:   

 

Nazwa urządzenia Szt. Cena jedn. netto Wartość netto 

Czas 

dostawy w 

dniach 

liczony od 

daty 

podpisania 

umowy 

(nie 

później niż 

do dnia 

11.09.2015 

r.) 

 4    

 3    

 3    

 2    

 2    

 2    

 2    

 10    

 1    

 2    

 2    

 2    

 6    

 10    

 8    

 8    

 8    

 4    

 4    

 4    

 2    

 2    

 8    

 8    

 2    

 4    

 2    

 6    

 10    
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Cena całkowita netto umowy ………………………  

 

Szczegółowy opis Przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku Nr 1 do Umowy 

„Przedmiot zamówienia” (specyfikacja techniczna). 

2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wszystkie niezbędne 

działania w celu wykonania Przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej. 

3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczy Przedmiot Umowy w umówionych terminach 

oraz przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie z wymaganą specyfikacją 

techniczną stanowiącą Załącznik Nr 1 do Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i zasoby 

niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy. 

§ 2 

HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY 

1. Dostawa Przedmiotu umowy do Zamawiającego zostanie zrealizowana w częściach w 

terminie do 9 tygodni od dnia jej podpisania, z zachowaniem poszczególnych terminów 

dostawy wskazanych w tabeli w § 1 ust. 1 umowy.  

2. Dostarczając Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty 

wymagane zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy (w języku polskim lub angielskim) 

oraz podpisane protokoły dostawy w dwóch egzemplarzach, zawierający odpowiednio 

listę dostarczonych dokumentów oraz urządzeń wraz z ich nazwami, liczbą oraz 

numerami seryjnymi. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy oraz podpisze 

protokół odbioru w ciągu 3 dni roboczych (tj. bez sobót, niedziel i świat obowiązujących 

w RP) od dnia dostawy.  

3. Zamawiający ma prawo zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy, określonego w § 1 

ust. 1 umowy, w przypadku niemożności jego dostarczenia w terminie do dnia 11.09.2015 

r. Rezygnacja nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Wykonawcy w formie 

pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Wykonawcy wskazany w § 10 ust. 2 lit b) 

umowy oraz e-mailem. Wykonawca nie może wysuwać żadnych roszczeń z tytułu 

rezygnacja z realizacji części Przedmiotu umowy przez Zamawiającego, a w 

szczególności żądać zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ……………… za część 

Przedmiotu zamówienia, w stosunku do którego dokonano rezygnacji. 

§ 3 

WARUNKI I ADRES DOSTAW 
1. Dostawa i instalacja przedmiotu umowy będzie dokonana w formule DAP Kraków 

(Delivered at Place) zgodnie z regulacjami Incoterms 2010, na adres:  

Centrum Promieniowania Synchrotronowego UJ 

Ul. Czerwone Maki 98 

30-392 Kraków, POLAND 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczny transport Przedmiotu umowy do 

Zamawiającego. Przedmiot Umowy musi być dostarczony w bezzwrotnych opakowaniach 

zabezpieczających zawartość przed uszkodzeniem w trakcie transportu oraz 

wyposażonych we wskaźniki wstrząsów.  
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§ 4 

OSOBY KONTAKTOWE 

1. Osoba upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego w sprawach 

technicznych związanych z projektowaniem oraz wykonaniem przedmiotu umowy jest 

pracownik SOLARIS: Pan Paweł Borowiec, e-mail: pawel.borowiec@uj.edu.pl, phone: 

+48 12 664 54 61. 

2. Osobą upoważnioną do kontaktów po stronie Wykonawcy będzie: 

…………………………. e-mail: …………………., mobile ………………………….. 

§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonany i odebrany  Przedmiot Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w całkowitej maksymalnej wysokości wynoszącej 

………………. PLN (słownie: ……………………………………) plus należny podatek 

VAT w wysokości ……………… (słownie: ……………………………………), zgodnie 

z wyliczeniem wskazanym w § 1 ust. 1 umowy.   

2. W przypadku Wykonawcy nie będącego podatnikiem VAT w Polsce, należny podatek 

od towarów i usług VAT w stawce 23 % pokryje Zamawiający na konto właściwego 

Urzędu Skarbowego w Polsce. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie płatności należne 

Zamawiającemu, w tym także wszelkie opłaty licencyjne na rzecz osób trzecich, 

przygotowanie do pracy, koszty opakowania, bezpiecznego transportu, ubezpieczeń, 

dokumentacji, gwarancji, oraz innych kosztów, jakie Wykonawca musi ponieść dla 

zrealizowania Przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone w częściach odpowiednio 

po dostawie danej części Przedmiotu umowy oraz biorąc pod uwagę ceny jednostkowe 

wskazane w § 1 ust. 1 umowy.  

5. Płatność zostanie dokonana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury pod warunkiem podpisania protokołu odbioru przez 

Zamawiającego.  

6. W przypadku doręczenia faktury przed podpisaniem odpowiedniego protokołu 

odbioru, termin płatności będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru przez 

Zamawiającego. 

7.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy, zostanie zapłacone przelewem z rachunku 

bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

8. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego.  

9. Jeżeli w trakcie dostawy lub testów Przedmiotu umowy, okaże się, iż przedmiot 

umowy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji technicznej, Zamawiający ma 

prawo do wstrzymania całości lub części płatności. 

§ 6 

FAKTUROWANIE 

1. Zamawiający jest podatnikiem VAT i posiada NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej):  

PL 675-000-22-36. 

2. Wykonawca jest/nie jest podatnikiem VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i 

posiada Numer rejestru VAT: ……………………… 

3. Na fakturze jako kupującego należy wskazać: 

Uniwersytet Jagielloński 

ul. Gołębia 24 

31-007 Kraków 
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NIP: PL 675-000-22-36 

4. Na fakturze należy wskazać termin płatności tj. 14 dni od  doręczenia  faktury 

Zamawiającemu, a w przypadku Wykonawcy z innych krajów UE, również wagę netto i 

kod taryfy celnej dostarczonego przedmiotu umowy.  

5. Faktury należy wystawić w formie pisemnej oraz przesłać na adres wskazany w § 10  

ust. 2 lit.a) Umowy.   

§ 7 

GWARANCJA 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy wolny od wad i  usterek 

oraz zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 

2. Zamawiający zapewnia, iż nie dokona żadnych modyfikacji przedmiotu umowy bez 

pisemnej zgody Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się przestrzegać warunków 

eksploatacji określonych w kartach gwarancyjnych i/lub instrukcjach obsługi 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy lub dostarczy przedmiot umowy 

objęty gwarancja jego producenta przez okres …. m-c  na wypadek wad/usterek 

niezwiązanych z nieprawidłowym jego użytkowaniem przez Zamawiającego, liczony od 

dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, na piśmie lub przez  

e-mail, o wszelkich usterkach powstałych w Przedmiocie Umowy w okresie gwarancji. 

5. W odpowiedzi Wykonawca wskaże adres na jaki należy przesłać przedmiot umowy w 

celu dokonania naprawy gwarancyjnej. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym 

Przedmiocie Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany wadliwego 

elementu na własny koszt. Serwis gwarancyjny powinien być zrealizowany niezwłocznie, 

jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia o wadzie/usterce, chyba że 

Strony uzgodnią inny właściwy termin. Do ustalonych terminów nie wlicza się sobót, 

niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest również pokryć koszty transportu  do miejsca 

świadczenia usługi gwarancyjnej i z powrotem. W przypadku, gdy jakikolwiek element 

był już naprawiany, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy jego 

nieodpłatnej wymiany na wolny od wad jeżeli ulegnie on ponownej usterce. 

7. Jeśli Wykonawca nie wypełni swoich zobowiązań w terminie określonym  w ust. 5, 

Zamawiający może: 

a. wskazać w formie pisemnej odpowiedni według siebie dodatkowy termin do 

wykonania zobowiązania Wykonawcy, lub 

b. żądać obniżenia ceny przedmiotu umowy lub zlecić naprawę podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, lub 

c. odstąpić od umowy w całości lub wybranej części.  

8. Jeśli Wykonawca nie wypełni swoich zobowiązań we wskazanym dodatkowym 

terminie zgodnie z ust. 7 lit. a  powyżej, Zamawiający będzie uprawniony odpowiednio do 

działań wskazanych w ust. 7 lit. b i c powyżej.  

9. Okres gwarancji na każdą część Przedmiotu umowy, określony  

w ust. 3 będzie automatycznie przedłużony o okres naprawy tj. okres pomiędzy 

powiadomieniem o usterce oraz usunięciem tej usterki (poprzez naprawę lub wymianę 

elementu). 

§ 8 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC OSÓB TRZECICH 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za rekompensatę wszelkich szkód 
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osobowych oraz materialnych, które mogą powstać w stosunku do osób trzecich 

spowodowanych przez Wykonawcę w związku i przy realizacji niniejszej Umowy. 

§ 9 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania  podwykonawców jak za 

działania lub zaniechania własne. 

2. Umowy z podwykonawcami dotyczące wykonania Przedmiotu umowy nie mają 

wpływu na zobowiązania Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego wynikające z 

niniejszej Umowy. 

§ 10 

KORESPONDENCJA 

 Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie prowadzona w formie pisemnej 

lub mailowej. 

 Wszelkie doręczenia winny być dokonywane na poniższe adresy Stron: 

a) Uniwersytet Jagielloński  

Centrum Promieniowania Synchrotronowego 

ul. Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków 

e-mail: pawel.borowiec@uj.edu.pl, mail@synchrotron.pl 

oraz 

……………………………… 

 Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o 

zmianie adresu swojej siedziby, lub  adresu wskazanego w ust.2 powyżej,  w ciągu 7 

dni od zaistnienia tej zmiany, pod rygorem uznania za skutecznie doręczona 

korespondencje wysłana pod dotychczas znany adres. 

§ 11 

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIAZKÓW 

Prawa i zobowiązania Stron wynikające z przedmiotowej Umowy nie mogą zostać 

przeniesione lub w inny sposób przekazane przez jedną ze Stron na rzecz osób trzecich 

bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Strona może odstąpić od 

Umowy, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących 

okoliczności: 

a) w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do drugiej  Strony; 

b) w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 3. 

c) w przypadku niemożności realizacji dostawy całości lub części przedmiotu umowy w 

terminie do 11 września 2015 r. 

2. Strona odstępująca od Umowy powinna określić od jakiej daty odstąpienie jest 

skuteczne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w odniesieniu 

do konkretnej części Przedmiotu umowy, zatrzymując własność pozostałych części 

Przedmiotu umowy. W zakresie w jakim Strona nie odstąpiła od Umowy w mocy 

pozostają wszelkie postanowienia Umowy, w szczególności dotyczące wynagrodzenia i 

gwarancji. 

3. Strona, która zamierza powołać się na okoliczności wskazane powyżej, zobowiązana 

jest do niezwłocznego pisemnego  poinformowania o tym drugiej Strony. Odstąpienie od 

mailto:pawel.borowiec@uj.edu.pl
mailto:mail@synchrotron.pl
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umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

§ 13 

SIŁA WYŻSZA 

1. W przypadku niemożliwości realizacji zobowiązań wynikających z przedmiotowej 

Umowy w związku z okolicznościami, na które Strony nie mają wpływu i których nie 

można było przewidzieć (siła wyższa), Strony są zwolnione z wszelkich wzajemnych 

zobowiązań, w tym z odpowiedzialności za poniesione szkody albo są uprawnione do 

zmiany terminów wykonania Umowy. 

2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio w przypadku, jeśli 

realizacja zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nie jest możliwa na skutek siły 

wyższej, która dotknęła podwykonawców Wykonawcy.  

3. Jeżeli na skutek działania siły wyższej Umowa nie jest realizowana przez okres 

dłuższy niż 14 dni, każda ze Stron jest uprawniona do jednostronnego rozwiązania 

Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji, poprzez złożenie drugiej Stronie 

stosownego oświadczenia na  piśmie. 

4. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony   

o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

§ 14 

KARY i ODSETKI UMOWNE 

1. Strony zastrzegają sobie prawo naliczenia kar i odsetek umownych w niżej 

wymienionych wypadkach. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z tytułu opóźnienia w 

dostawie całości lub części przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu umowy w stosunku do którego 

skorzystano z prawa odstąpienia, jednak nie więcej niż 10% netto umowy.  

3. W przypadku zwłoki w dostawie części lub całości przedmiotu zamówienia w 

stosunku do terminu o którym mowa w tabeli w § 1 ust. 1 umowy, Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonego przedmiotu umowy, za 

każdy dzień zwłoki. 

4. Jeśli Wykonawca stwierdzi, że dostawa przedmiotu umowy nie będzie możliwe (lub 

jest to mało prawdopodobne) w ustalonym terminie, Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.  

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1, w 

stosunku do terminu płatności wynikających z umowy, Zamawiający zapłaci na żądanie 

Wykonawcy odsetki umowne za każdy dzień opóźnienia w wysokości  8 % rocznie, od 

kwoty wynagrodzenia, które nie zostało zapłacone w terminie. 

§ 15 

PRAWA AUTORSKIE I PATENTY 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowiązuje się naprawić wszystkie szkody 

wynikające z wszelkich naruszeń praw autorskich, praw patentowych lub innych praw 

własności intelektualnej, które mogą wynikać z wykonania niniejszej Umowy, a które nie 

wynikają z  winy  Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie patentów lub praw 

autorskich wynikających z niezatwierdzonych przez Wykonawcę zmian Przedmiotu 

umowy. 

§ 16 

SPORY 



Zaproszenie do złożenia oferty dla dostawy urządzeń mikrofalowych, w ramach projektu Narodowego Centrum 

Promieniowania Elektromagnetycznego dla Celów Badawczych, współfinansowanego przez UE w ramach 

POIG, dla CPS UJ w Krakowie.  

Znak: 80.272.222.2015  Nr sprawy: CRZP/UJ/N/222/2015 

__________________________________________________________________________________________ 

Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 

ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków; tel. +4812-432-44-50, faks +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; 

e-mail: bzp@uj.edu.pl        www.uj.edu.pl          http://zamowienia.uj.edu.pl/ogloszenia.php  Strona 12 z 15 

1. Spory, które mogą wyniknąć w związku z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się 

rozwiązywać na drodze polubownej. 

2. Jeżeli porozumienie nie może zostać osiągnięte w trybie określonym w ust. 1, 

wszelkie spory wynikające z Umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby  Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się prawo polskie. 

§ 17 

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA 
Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą zostać podpisane przez upoważnionych 

przedstawicieli zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy. 

 

§ 18 

PODPISANIE UMOWY 

1. Niniejsza Umowa obowiązuje od daty jej podpisania przez obie Strony Umowy. 

2. Umowa została sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  

w języku polskim, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 

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

Zamawiający       Wykonawca 
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FORMULARZ OFERTY 

_______________________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY – Uniwersytet Jagielloński  

ul. Gołębia 24, 31 – 007 Kraków; 
Jednostka prowadząca sprawę – Dział Zamówień Publicznych UJ 

ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków 

________________________________________________________________ 

Nazwa (Firma) Wykonawcy –  

 

…………………………………………………………………………………., 

Adres siedziby –  

 

……………………………………………………………………………………, 

Adres do korespondencji –  

 

……………………………………………………………………………………, 

 

Tel. - ......................................................; faks - ......................................................; 

 

 

E-mail: ..............................................................; 

 

 

NIP - .................................................; REGON - .................................................; 

 

Nawiązując do ogłoszonego zaproszenia na wyłonienie Wykonawcy dla wykonania oraz 

dostawy urządzeń mikrofalowych dla potrzeb synchrotronu SOLARIS CPS UJ w 

Krakowie, składamy poniższą ofertę: 

 

1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto 

……………………….………… PLN,*, plus należny podatek VAT w wysokości 

…....... * %, co daje kwotę brutto …...............................PLN *  (słownie : 

…..........................….......................................................PLN *), zgodnie z poniższym 

wyliczeniem: 

2) oświadczamy, że wybór naszej oferty, której przedmiotem jest towar / usługa * o 

nazwie/rodzaju ……………………… *, stanowiąc czynność podlegającą 

opodatkowaniu podatkiem VAT 
1
 o wartości netto wskazanej pkt 1) Formularza Oferty 

NIE BĘDZIE / BĘDZIE * powodował u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług VAT. Jednocześnie jest nam wiadome, że 

ww. przypadku, Zamawiający doliczy do wskazanej wartości netto oferty doliczy 

należny podatek od towarów i usług VAT, 

 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

                                            
1 Dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów (usług), a także towarów (usług) 

objętych mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem VAT. 
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Nazwa urządzenia Szt. 
Cena jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Czas dostawy w 

dniach liczony od daty 

podpisania umowy 

(nie później niż do 

dnia 11.09.2015 r.) 

 4    

 3    

 3    

 2    

 2    

 2    

 2    

 10    

 1    

 2    

 2    

 2    

 6    

 10    

 8    

 8    

 8    

 4    

 4    

 4    

 2    

 2    

 8    

 8    

 2    

 4    

 2    

 6    

 10    

 4    

 8    

 6    

 2    

 4    

 8    

Cena całkowita netto umowy ………………  

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 
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3) oferujemy termin realizacji przedmiotu umowy w terminie 9 tygodni od daty 

podpisania umowy, 

4) oferujemy termin płatności wynoszący do 14 dni liczony od doręczenia faktury, 

odpowiednio dla wymagań określonych w Zaproszenia, 

5) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do złożenia ofert, w 

szczególności zawartym w nim wzorem umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia 

wraz załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i 

zasadami postępowania,  

6) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty 

jej otwarcia,  

7) oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i 

warunkami określonymi przez Zamawiającego w Zaproszenia,  

8) oferujemy usługi gwarancyjne przez okres …………………...* 

9) oferta liczy ........................* kolejno ponumerowanych kart, 
 

Uwaga! Miejsca wykropkowane i/lub oznaczone „*” we wzorze formularza oferty i wzorach jego 

załączników Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio do ich treści wypełnić lub skreślić. 

 

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 2015 roku. 

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

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 


