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Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budŜetu 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 16 grudnia 2014r. 

 
Specyfikacja i 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 w zakresie 

wykonania i dostawy 2 sztuk taperów (ang. tapers), tj. stoŜków łączących 

zapewniających elastyczne połączenie pomiędzy komorą undulatora linii UARPES i 

pierścieniem synchrotronu SOLARIS. 
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1.1.Czynności związane z realizacją zamówienia w imieniu Zamawiającego prowadzone 

będę przez Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (zwane dalej SOLARIS). 

1.2.Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budŜetu 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 – Etap I/ Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1., Rozwój 

ośrodków o wysokim potencjale badawczym. 

2. Wykonawca musi zapewnić realizację  zamówienia w terminie do 8 tygodni od 

podpisania umowy. Szczegółowe warunki i terminy realizacji umowy zawiera wzór 

umowy poniŜej.  

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

najmniej 24 miesięcy od dostawy. 

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

formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów 

Zaproszenia. 

5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 

Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu.. 

6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty lub złoŜyć ofertę 

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

umowy, stanowiące integralną część Zaproszenia. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: na wykonanie i dostarczenie stoŜków 
łączących dla linii UARPES. 

 
Synchrotron Solaris jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego 3 generacji 

bazującym na pierścieniu akumulacyjnym 1.5 GeV, obecnie w fazie budowy w Narodowym 

Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS  w Krakowie. Charakteryzuje się on 

małą emitancją 6 nmrads a maksymalny prąd wiązki elektronów wynosi 500mA. Sieć 

magnetyczna pierścienia składa się z 12 identycznych „komórek" achromatycznych (ang. 

Double-Bend Achromat (DBA)), z których kaŜda jest zrealizowana na bazie jednego, 

Ŝelaznego bloku. Zaprojektowano dwanaście sekcji prostych, kaŜda długości 3335 mm. 

Dziesięć z nich będzie dostępne dla róŜnego rodzaju urządzeń generujących promieniowanie 

elektromagnetyczne (insertion devices). Dla wytwarzania promieniowania o zmiennej 

polaryzacji będą zastosowane undulatory typu APPLE-II. Linia UARPES będzie 

wyspecjalizowaną instalacją badawczą do prowadzenia badań naukowych przy pomocy 

kątowo rozdzielczej spektroskopii fotoelektronów (ARPES).  

 
7.1 Zakres umowy na wykonanie i dostarczenie stoŜków łączących dla linii UARPES 
 
Przedmiotem  postępowania  jest wykonanie i dostarczenie dwóch identycznych stoŜków 

łączących.  Zadaniem stoŜków jest zapewnienie elastycznego połączenia pomiędzy komorą 

undulatora linii UARPES i pierścieniem synchrotronu SOLARIS. StoŜki muszą zostać 

wykonane zgodnie ze standardami UHV i RF jakie przyjmuje się dla pierścieni 

synchrotronów. Rysunki wykonawcze dołączone do niniejszego Zaproszenia zawierają 

kompletny projekt stoŜków łączących oraz instrukcje wykonawcze, jak równieŜ opis 

materiałów, które gwarantują spełnienie powyŜszych standardów. Wykonawca musi 

zrealizować zamawiane  stoŜki łączące  dokładnie wg załączonych rysunków. Obowiązkowe 

jest zastosowanie do budowy zamawianych  stoŜków łączących materiałów certyfikowanych. 
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Certyfikaty uŜytych materiałów zostaną dostarczone Zamawiającemu najpóźniej wraz z 

dostawą. 

 

Wykonawca  zobowiązany jest  przeprowadzić na wykonanych  stoŜkach łączących  
poniŜsze testy w fabryce (FAT): 

-Test sprawdzający dokładność wykonania: wymiary wykonywanych obiektów 

powinny być sprawdzone co do zgodności z projektem w granicach tolerancji I 

odchyleń kątowych podanych na rysunkach projektowych 

- Test szczelności oraz test próŜni ultrawysokiej: obejmujący w szczególności komory 

próŜni ultrawysokiej, zawory, mieszki próŜniowe,  -  wykonany zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w załaczonym dokumencie „Wytyczne dla produkcji i 

czyszczenia urządzeń UHV 2013/SOLARIS/06”. 

7.2.  Zalecenia dotyczące  sposobu wykonania przedmiotu umowy  
Wykonawca musi wykonać przedmiot umowy  stosując  reguły zdefiniowane w załączonym 

dokumencie Wytyczne dla produkcji i czyszczenia urządzeń UHV 2013/SOLARIS/06. UŜycie 

płynów tnących i cieczy smarujących  które mogą spowodować zanieczyszczenia  na 

powierzchniach obrabianych elementów jest niedozwolone. W procesie produkcji mogą być 

stosowane wyłącznie komputerowo sterowane obrabiarki (CNC) pozwalające na wykonanie 

toczenia, frezowania, wiercenia oraz obróbki elektroerozyjnej (EDM).  Maszyna do obróbki 

EDM musi posiadać podstawę o stabilizowanej temperaturze. 

 

7.3 Załączniki:  
1. Załącznik A do Z Rysunki wykonawcze: 1 plik w formacie ZIP 24 plików w formacie 

pdf: 

14284-1-00.pdf 

14284-1-01.pdf 

14284-1-02.pdf 

14284-1-03.pdf 

14284-1-04_1.pdf 

14284-1-04_2.pdf 

14284-1-05.pdf 

14284-1-06.pdf 

14284-1-07.pdf 

14284-1-09.pdf 

14284-1-10.pdf 

14284-1-11.pdf 

14284-1-12.pdf 

14284-1-13.pdf 

14284-1-14.pdf 

14284-1-15.pdf 

14284-1-16.pdf 

14284-1-17.pdf 

14284-1-18.pdf 

14284-1-19.pdf 

14284-1-20.pdf 

14284-1-22.pdf 

14284-1-23.pdf 

14284-1-25.pdf 
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UWAGA: na rysunkach wykonawczych błędnie zaznaczono porty próŜniowe CF-63  i CF-

100 jako współosiowe. StoŜki powinny być wykonane zgodnie z rysunkiem  14284-1-

00A.stp, tzn. tak by osie główne portów CF-63  i CF-100 były przesunięte względem siebie o 

4.15 mm. 

 

2. Załącznik B do Z 1 Plik 14284-1-00A.stp w formacie STEP zawierający kompletny 

projekt 3D stoŜków łączących. 

3. Załącznik C do SIWZ - Wytyczne dla produkcji i czyszczenia urządzeń UHV 

2013/SOLARIS/06 ( 1 plik w formacie PDF zawierający 16 stron). 

7.4 OGÓLNE WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO I DODATKOWE INFORMACJE: 
a) Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały  zakres  

przedmiotu zamówienia. 

b) Całość sprzętu objętego niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy CE. 

c) Dopuszcza się oferowanie wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i elementów 

posiadających co najmniej te same cechy i parametry techniczne jak na poziomie 

określonym w Zaproszeniu. 

d) Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały równieŜ we wzorze umowy 

stanowiącym integralną część Zaproszenia. 

 

4) Wymogi dotyczące doświadczenia Wykonawcy oraz jego potencjału 
technicznego: 
 

4.1 Wymogi dot. doświadczenia Wykonawcy w produkcji podobnych urządzeń. Wraz z 
ofertą naleŜy załączyć wykaz co najmniej 3 dostarczonych podobnych urządzeń wraz z 
referencjami od odbiorców dotyczącymi wszystkich urządzeń z wykazu.   

Wykonawca musi udokumentować wykonanie przynajmniej 3 podobnych urządzeń, tj. 

elementów połączeniowych lub komór w standardzie ultrawysokiej próŜni (UHV) z 

chłodzeniem wodnym, przy czym przynajmniej jedno z tych urządzeń musi zawierać mieszek 

próŜniowy RF (RF bellows) oraz przynajmniej jedno stoŜek przejściowy pomiędzy 

przekrojami  o róŜnym kształcie  (przykładowo pomiędzy przekrojem eliptycznym a 

przekrojem wielokątnym ).   

 

4.2 Wymogi dotyczące infrastruktury jaką Wykonawca musi dysponować aby móc 
zrealizować zamówienie.  Wraz z ofertą naleŜy załączyć wykaz sprzętu dostępnego 
wykonawcy zawierający następujące informacje:   nazwa, producent, model,  tytuł 
prawny  do dysponowania (np. własność, najem, leasing, uŜyczenie, dzierŜawa). 
4.2.1 Wykonawca musi dysponować następującymi urządzeniami/wyposaŜeniem:  

• Stanowisko metrologiczne umoŜliwiające sprawdzenie wymiarów wykonywanych 

elementów 

•  Profilometr umoŜliwiający skanowanie w sposób ciągły 

• Urządzenie umoŜliwiające wygrzewanie ( wewnętrzne powierzchnie stoŜków muszą 

pozostawać w prózni wysokiej) w temperaturze 250 C , przez 24 godz. , wyposaŜone 

w spektrometr masowy RGA pracujący w zakresie co najmnie 1 – 80 AMU 

• Wykrywacz nieszczelności z pompowaniem bezolejowym, o czułości min.  of 5x10E-

12 atmcc/s 

• Urządzenie kalibracyjne dla wykrywacza nieszczelności zapewniające skalibrowany 

naciek w zakresie 10E-8 mbar l/s 

• Urządzenie do pomiaru szorstkości 
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4.2.2 Wykonawca musi dysponować następującymi urządzeniami w celu realizacji 

technik czyszczenia UHV: 

• Myjka ultradźwiękowa, z podgrzewaczem do 60 C 

• Piec do suszenia  

• Piec do wygrzewania elementów w próŜni z pompowaniem bezolejowym 

zapewniający temperaturę wygrzewania do 250 C, wyposaŜony w spektrometr 

masowy (RGA) I głowicę pomiarową próŜni. 

4.2.3 Wykonawca musi dysponować wyposaŜeniem umoŜliwiającym zapakowanie 

komponentów w szczelnych pojemnikach w atmosferze azotu.  

5) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z Wykonawcami. 

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

elektroniczną. 

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

3. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub 

informacje drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

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

treści niniejszego Zaproszenia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

uwzględniając przesłane uwagi moŜe dokonać zmiany treści niniejszego Zaproszenia 

oraz odpowiednio wydłuŜyć termin składania ofert.  

5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upowaŜniony 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  

6) Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę (według wzoru zamieszczonego 

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

skalkulować cenę ryczałtową dla całości przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku 

podpisania jej przez pełnomocnika. 

3. Oferta musi być podpisana i napisana w języku polskim lub angielskim i złoŜona 

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 moŜe zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia z dziedziny nauki, iŜ 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) lub Euro w zaleŜności od waluty złoŜonej oferty. 
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7. W przypadku złoŜenia ofert w róŜnych walutach, tj. w złotych (PLN) i Euro (EUR), 

zamawiający dokona przeliczenia wartości tych ofert na złotówki (PLN) dla celów ich 

oceny i porównania według średniego kursu NBP danej waluty z dnia składania i 

otwarcia ofert. Zamawiający zaznacza, iŜ w odniesieniu do danej oferty obejmującej 

całość zamówienia Wykonawca moŜe złoŜyć ofertę wyłącznie w jednej ze  

wskazanych  walut. 

8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca. 

9. W przypadku gdy oferowany przez Wykonawcę zagranicznego przedmiot zamówienia 

podlega zgodnie z polskim prawem odprawie celnej importowej na terenie Polski 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie kod taryfy celnej oferowanego 
przedmiotu.  

10. Składając ofertę Wykonawca oświadcza iŜ wykona przedmiot zamówienia zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym zaproszeniu wraz z 

załącznikami. 

7) Miejsce oraz sposób, jak i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty naleŜy składać w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

przy ul. Gołębiej 6/2, 31-007 Kraków, II p., w terminie do dnia 22 grudnia 2014r. 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 wykonania 

i sprzedaŜy 2 sztuk taperów (ang.tapers) dla stacji pomiarowej ARPES przy 

synchrotronie SOLARIS w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/N/640/2014”. 

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

istotnych elementach złoŜonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu 22 grudnia 2014r. o 

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

Kraków, II p. 

8) Opis sposobu obliczenia ceny. 
1. Cenę ryczałtową oferty naleŜy podać w złotych polskich (PLN) lub Euro (EUR), 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 Ŝadnych przedpłat ani zaliczek  na poczet realizacji przedmiotu 

zamówienia, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy. 

9) Opis czynności i kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród waŜnych ofert złoŜonych w 

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

szczególności cenę, warunki gwarancji, termin realizacji oraz oferowane parametry 
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techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia oraz zaoferowane, ewentualnie, w 

cenie oferty dodatkowe opcje lub wyposaŜenie. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złoŜonych ofert, jak równieŜ 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 moŜe odrzucić ofertę, w szczególności jeŜeli została złoŜona po upływie 

terminu składania ofert lub jest niezgodna z wymaganiami Zaproszenia, bądź 

zaistnieją inne uzasadnione okoliczności powodujące, iŜ jest ona niezgodna z 

obowiązującymi  przepisami. 

5. Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności 

jeŜeli nie zostanie złoŜona Ŝadna oferta, lub wszystkie złoŜone oferty zostaną 

odrzucone, albo cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający 

moŜe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bądź zaistnieją inne uzasadnione 

okoliczności skutkujące niewaŜnością umowy w sprawie zamówienia z dziedziny 

nauki. 

6. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli 

oferty, o rozstrzygnięciu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne. 

10) Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy.  

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złoŜyć: 

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 złoŜony wraz z ofertą (w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów 

działających wspólnie dotyczy to kaŜdego 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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11) Wzór umowy. 
 

 
 

                 
 

Zamówienie jako Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
(nr umowy o dofinansowanie: POIG.02.01.00-12-213/09) 

 
UMOWA 

 
Umowa zawarta w Krakowie w dniu ………………… pomiędzy: 
Uniwersytetem Jagiellońskim z siedzibą przy ul. Gołębiej 24, 31-007 Kraków 
(Polska), zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez: 

Prof. dr hab. Marka Stankiewicza – Dyrektora Centrum Promieniowania 

Synchrotronowego SOLARIS, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez Rektora UJ w dniu 16 czerwca 2010 r. 

przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ 

a 

……………………………………………………..  
 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
reprezentowaną przez: 
…………………………. 
 
 
wspólnie zwanymi "Stronami". 
 

Niniejsza umowa została zawarta w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do składania 

ofert w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki (t.j.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.) 
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§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY i  ZOBOWIĄZANIA 
1. Powodem zawarcia niniejszej Umowy jest budowa nowego synchrotronu, który będzie 

zainstalowany w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, 

budowanym w Krakowie w Polsce. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, szczegółowe informacje o źródle 

finansowania dostępne są na stronie: www.poig.gov.pl 
2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie i dostawa 2 szt. taperów (ang.tapers), tj. 

stoŜków łączących, zapewniających elastyczne połączenie pomiędzy komorą undulatora 

linii UARPES i pierścieniem synchrotronu SOLARIS. 

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawarty jest w zaproszeniu do składania ofert wraz 

z załącznikami. 

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

działania w celu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust.2 powyŜej. 

4. Wykonawca oświadcza, iŜ wykona Przedmiot Umowy przy uŜyciu najwyŜszej jakości 

materiałów i najwyŜszych standardów wykonania, w umówionych terminach oraz przy 

zachowaniu naleŜytej staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez 

niego działalności oraz szczególne właściwości techniczne Przedmiotu Umowy opisane w 

Zaproszeniu do złoŜenia ofert oraz  w ofercie Wykonawcy.  

5. Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i zasoby 

niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

6. Integralną częścią niniejszej umowy jest treść Zaproszenia do składania ofert oraz 

oferta Wykonawcy.   

§ 2 
DEKLARACJA INTENCJI 

Strony biorą pod uwagę, Ŝe ciągły rozwój i zmiany w technologiach synchrotronowych 

mogą tworzyć nowe sytuacje (okoliczności faktyczne) nieopisane i nieuregulowane 

wyraźnie przez niniejszą Umowę mogące mieć wpływ na sposób realizacji niniejszej 

Umowy. W takim przypadku Strony będą dąŜyć do wspólnego porozumienia w trakcie jej 

trwania w związku z zaistnieniem ww. okoliczności oraz wymaganiami drugiej Strony. 

Niniejsza Umowa oparta jest na obustronnym wzajemnym zaufaniu Stron. 

§ 3 
WALUTA I WARTOŚĆ KONTRAKTU 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe (maksymalne) za 

prawidłowo wykonany i odebrany Przedmiot Umowy w wysokości 

……………………….. PLN/Euro netto plus naleŜny podatek VAT w stawce …..% w 

wysokości ………………………..  , co daje razem kwotę ……………………….. zł 

brutto.  

2. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Polski, oraz gdy 

dostarczany przez niego przedmiot umowy nie podlega zgodnie z obowiązującymi 

przepisami odprawie celnej na terenie Polski, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie netto, zaś, naleŜny podatek od towarów i usług VAT w 

stawce …. % Zamawiający zapłaci na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
1
 

                                            

1 JeŜeli dotyczy. 
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3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Polski oraz gdy 

dostarczany przez niego przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

podlega odprawie celnej na terenie Polski, Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia oraz pokrycia kosztów odprawy celnej w imporcie na terenie Polski 

na własny koszt, w tym pokrycia ewentualnego cła oraz VAT na warunkach Delivered 

Duty Paid Kraków zgodnie z standardami Incoterms 2010. Wykonawca zobowiązany 

jest równieŜ zapewnić bezpieczny transport przedmiotu umowy z miejsca odprawy 

celnej do siedziby SOLARIS w Krakowie.
2
   

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyŜej, obejmuje wszelkie płatności 

naleŜne Wykonawcy, w tym takŜe wszelkie opłaty licencyjne na rzecz osób trzecich, 

koszty opakowania, bezpiecznego transportu, ubezpieczeń, dokumentacji, testów  

u Wykonawcy (FAT), gwarancji, opłat i zgłoszeń celnych oraz innych kosztów, jakie 

Wykonawca musi ponieść dla zrealizowania Przedmiotu Umowy.  

§ 4 
TERMIN ORAZ WARUNKI WYKONANIA UMOWY  

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany i dostarczony do Zamawiającego na adres ul. 

Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo przedłuŜenia terminu dostawy 

przedmiotu umowy w uzasadnionych jego potrzebami przypadkach wynikających z 

realizacji  budowy synchrotronu, jednak nie dłuŜej niŜ do 31 marca 2015 r. Wykonawca 

nie moŜe Ŝądać dodatkowego wynagrodzenia za przedłuŜenie terminu, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim.     

3. Dostawa przedmiotu umowy zrealizowana będzie w formule Delivered Duty Paid 

(DDP Kraków) zgodnie z regulacjami Incoterms 2010. 

4. Przedmiot Umowy musi być dostarczony w odpowiednim opakowaniu, 

zabezpieczającym zawartość przed uszkodzeniem w trakcie transportu. 

5. Najdalej wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu odpowiedni dokument gwarancyjny, instrukcję/instrukcje eksploatacji 

przedmiotu umowy po Polsku lub Angielsku, wymagane przez Zamawiającego w 

Zaproszeniu do złoŜenia ofert certyfikaty uŜytych materiałów, oraz pozostałe wymagane 

dokumenty. 

6. Dostawę uznaje się za zakończoną w całości po przeprowadzeniu kontroli zgodności 

dostarczonego przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

Zaproszeniu, oraz z ofertą Wykonawcy, potwierdzonej protokołem odbioru podpisanym 

przez Zamawiającego. Kontrola, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie 

przeprowadzona najdalej w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy. 

§ 5 
OSOBY KONTAKTOWE 

1. Osoba upowaŜniona do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy Ze strony 

Zamawiającego jest ………………….., e-mail: , tel: ………….. 

2. Osobą upowaŜnioną do kontaktów po stronie Wykonawcy będzie: …………………,  

e-mail: ………………………..….., telefon komórkowy: ……………………………. . 

§ 6 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

                                            

2 JeŜeli dotyczy. 
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1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

po dostawie przedmiotu umowy potwierdzonej protokołem odbioru bez zastrzeŜeń 

podpisanym przez Zamawiającego. 

2. Płatność zostanie dokonana w ciągu 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez 

Zamawiającego protokół odbioru bez zastrzeŜeń.  

3. Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem z rachunku 

bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

4. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego. 

5. JeŜeli Wykonawca nie będzie się wywiązywał ze swych zobowiązań wynikających z 

Umowy, w szczególność dostarczy przedmiot umowy nieodpowiadający jej warunkom, 

Zamawiający ma prawo do wstrzymania części lub całości płatności. 

§ 7 
FAKTUROWANIE 

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

 PL 675-000-22-36. 

2. Wykonawca jest podatnikiem VAT na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  

i posiada Numer rejestru VAT: ………………………………. 

3. Na fakturze jako kupującego naleŜy wskazać: 

Uniwersytet Jagielloński 

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków 

NIP: PL 675-000-22-36. 

4. Na fakturze naleŜy wskazać formułę i miejscowość dostawy tj. DDP Kraków oraz 

termin płatności tj. 30 dni od  doręczenia faktury Zamawiającemu. 

5. W przypadku Wykonawcy z poza terenu Polski na fakturze naleŜy równieŜ wskazać 

wagę netto towaru oraz jego kod taryfy celnej.  

6. Faktury naleŜy wystawić w formie pisemnej oraz przesłać na adres wskazany w § 11 

ust. 2 pkt a).   

§ 8 
GWARANCJA 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Umowy bez wad i usterek. 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z 

przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez 

Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, pod warunkiem, Ŝe wady te ujawnią 

się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy objęty gwarancją przez 

okres …………… lat liczonych od daty dostawy całości przedmiotu  umowy zgodnie z § 

4 ust. 6 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji 

określonych przez producenta/Wykonawcę w zapisach kart gwarancyjnych i/lub 

instrukcjach eksploatacji dostarczonych przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę bez zbędnej zwłoki w jednej lub kilku z 

następujących form: na piśmie, poprzez e-mail, telefonicznie lub faxem o wszelkich 

usterkach powstałych w Przedmiocie Umowy. 

5. W przypadku stwierdzenia w okresie trwania gwarancji wad i/lub usterek w 

przedmiocie umowy, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę poprzez e-mail, 

telefon, fax lub listownie. Wykonawca zobowiązany jest podjąć niezbędne działania 
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mające na celu naprawę wadliwej części przedmiotu umowy nie później niŜ w ciągu 3 dni 

roboczych (tj. bez sobót, niedziel i świąt w RP), licząc od dnia zgłoszenia. Wszelkie 

naprawy gwarancyjne powinny być zrealizowane w ciągu 3 tyg. od daty przyjęcia 

zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku gdy ze względu na charakter wady/usterki 

naprawa gwarancyjna nie moŜe być dokonana ww. terminie, Strony ustalą nowy termin 

przy czym nie moŜe on być dłuŜszy niŜ 6 tygodni. W przypadku gdy naprawa nie jest 

moŜliwa, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nowy stoŜek.  

6. Wszelkie naprawy gwarancyjne realizowane będą przez producenta lub autoryzowany 

przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy.  

7. W przypadku, gdy jakikolwiek element był juŜ naprawiany, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo Ŝądania od Wykonawcy jego nieodpłatnej wymiany na nowy wolny od wad i 

usterek, jeŜeli ulegnie on ponownej wadzie i/lub usterce.  

8. W przypadku konieczności naprawy Przedmiotu Umowy poza siedzibą 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty z tym związane, 

w szczególności koszty transportu do miejsca naprawy i z powrotem, koszt wymiany 

części, oraz wszelkie inne koszty naprawy. 

9. Jeśli Wykonawca nie wypełni swoich zobowiązań z tytułu gwarancji, o których mowa 

powyŜej, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad (usterek) w drodze naprawy, na 

ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na 

podstawie umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangaŜować innego 

Wykonawcę do usunięcia wad (usterek), a Wykonawca zobowiązany jest pokryć 

związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z dowodem 

zapłaty. 

10. Okres gwarancji na kaŜdą część Przedmiotu Umowy, określony w ust. 2 powyŜej, 

będzie automatycznie przedłuŜony o okres naprawy, tj. okres pomiędzy powiadomieniem 

o wadzie i/lub usterce oraz usunięciem tej wady i/lub usterki (poprzez naprawę lub 

wymianę elementu). 

§ 9 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC OSÓB TRZECICH 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za rekompensatę wszelkich szkód osobowych 

oraz materialnych, które mogą powstać w stosunku do osób trzecich spowodowanych 

przez Wykonawcę w związku i przy  realizacji niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iŜ posiada waŜną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

§ 10 
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. 

§ 11 
KORESPONDENCJA 

1. Zaleca się, aby wszelka korespondencja kierowana była w formie pisemnej. 

2. Wszelkie doręczenia winny być dokonywane na poniŜsze adresy Stron: 

a) Uniwersytet Jagielloński - Centrum Promieniowania Synchrotronowego 

ul. Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków, Poland  
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 oraz 

b) ……………………………………………………. 

3. Strony zobowiązują się do kaŜdorazowego powiadamiania się listem poleconym o 

zmianie adresu swojej siedziby w ciągu 7 dni od zaistnienia tej zmiany, pod rygorem 

uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres. 

§ 12 
PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIAZKÓW 

1. 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. W szczególności Wykonawcy nie 

przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na 

przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy takŜe w przypadku zmiany formy 

prawnej Wykonawcy. 

§ 13 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

a. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczności 

leŜących o stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy 

ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

b. opóźnień w dostawie przedmiotu umowy przekraczających 7 dni kalendarzowych w 

stosunku do terminu określonego  w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia netto Wykonawcy ustalonego  w § 3 ust. 1, za kaŜdy dzień opóźnienia, 

licząc od pierwszego dnia opóźnienia w stosunku do terminów wskazanych w § 4 ust. 1 

niniejszej umowy. Łączna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji 

przedmiotu umowy nie moŜe być większa niŜ 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy, 

c. opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia netto Wykonawcy ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kaŜdy 

dzień opóźnienia liczony od terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 8 umowy, ale 

nie więcej niŜ 10% łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z 

naleŜnej do zapłaty faktury. 

3. Wykonawca ma prawo naliczenia kary umownej, a Zamawiający zobowiązany jest do 

jej zapłaty, za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z wyłącznej winy 

Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy ustalonego zgodnie 

z § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Na Ŝądanie Wykonawcy Zamawiający zapłaci odsetki umowne w wysokości 8% w 

skali roku, liczone od kwoty nie zapłaconej w terminie zgodnie z § 6 ust. 2 niniejszej 

umowy.  

5. Jeśli Wykonawca stwierdzi, Ŝe dostawa nie będzie moŜliwa (lub jest to 

prawdopodobne) w ustalonym terminie, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 

powiadomić o tym Zamawiającego. Strony uzgodnią wówczas nowy termin dostawy, przy 

czym Zamawiający nie traci swoich uprawnień do naliczania kar umownych. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego ponad zastrzeŜone kary umowne. 

§ 14 
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ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający moŜe 

odstąpić od umowy, w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

poniŜszych okoliczności: 

a. w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego wobec Wykonawcy, 

b. Wykonawca dostarcza/ył  przedmiot umowy nieodpowiadający warunkom umowy lub 

przekroczył terminy realizacji umowy o 14 dni, i w dodatkowym, wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, nie wykonał umowy zgodnie z jej zapisami. 

2. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od 

umowy z winy Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

niewaŜności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Strony zastrzegają sobie moŜliwość częściowego odstąpienia od umowy. W 

przypadku częściowego odstąpienia od Umowy, Zamawiający zapłaci za dotychczas 

zrealizowaną i wolną od wad cześć Przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony, zachowują prawo egzekucji kar 

umownych. 

§ 15 
SIŁA WYśSZA 

1. W przypadku niemoŜliwości realizacji zobowiązań wynikających z przedmiotowej 

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

moŜna było przewidzieć (siła wyŜsza), 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 moŜliwa na skutek siły 

wyŜszej, która dotknęła podwykonawców Wykonawcy.  

3. JeŜeli na skutek działania siły wyŜszej Umowa nie jest realizowana przez okres 

dłuŜszy niŜ 14  dni, kaŜda ze Stron jest uprawniona do jednostronnego rozwiązania 

Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji, poprzez złoŜenie drugiej Stronie 

stosownego oświadczenia na  piśmie. 

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

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

§ 16 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe zgodnie z jego najlepszą wiedzą wykonanie jego 

zobowiązań wynikających z Umowy nie narusza praw własności intelektualnej osób 

trzecich. 

2. 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. 

§ 17 
SPORY 

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

rozwiązywać na drodze polubownej. 
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2. JeŜeli porozumienie nie moŜe zostać osiągnięte w trybie określonym w ust. 1, 

wszelkie spory wynikające z Umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd polski właściwy 

miejscowo dla siedziby  Zamawiającego. 

3. Ewentualna niewaŜność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa 

na waŜność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują niewaŜne 

postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się prawo polskie, w 

szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. 

2014 poz. 121 z późn. zm.). 

§ 18 
ZMIANY I UZUPEŁNIENIA 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem niewaŜności i muszą zostać podpisane przez upowaŜnionych 

przedstawicieli zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcy, z zastrzeŜeniem ust. 3 

poniŜej. 

2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy, przy zachowaniu ryczałtowego 

charakteru  wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez podpisanie aneksu do umowy, w 

następujących przypadkach: 

a. zmiany terminów realizacji umowy poprzez ich wydłuŜenie ze względu na przyczyny 

spowodowane przez siłę wyŜszą, o której mowa w § 16. 

b. wydłuŜenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłuŜenia jej przez 

producenta/Wykonawcę, 

c. aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów, 

3. Nie wymaga aneksu do umowy zmiana terminu realizacji umowy poprzez jego 

wydłuŜenie ze względu na przyczyny leŜące po stronie Zamawiającego, w szczególności 

wskazane w § 4 ust. 2. Zamawiający poinformuje o takiej zmianę Wykonawcę nie później 

niŜ do 7 tygodni od daty podpisania umowy.   

§ 19 
PODPISANIE UMOWY 

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

2. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch (2)  

w języku polskim i dwóch (2) w języku angielskim, po jednym w kaŜdej wersji językowej 

dla kaŜdej ze Stron. W przypadku wystąpienia rozbieŜności pomiędzy wersjami, wersja 

angielska jest wiąŜąca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 w zakresie 

wykonania i sprzedaŜy 2 sztuk taperów (ang.tapers) dla duŜej stacji pomiarowej ARPES 

przy synchrotronie SOLARIS w Krakowie, nr sprawy CRZP/UJ/N/640/2014, składamy 

poniŜszą ofertę: 

 

1) oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną kwotę netto 

……………………….………… PLN lub EUR,*, plus naleŜny podatek VAT w 

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

…..........................….......................................................PLN lub EUR *), 

2) oferujemy termin realizacji przedmiotu umowy w terminie do 8 tygodni od daty 

podpisania umowy, 

3) oferujemy termin płatności wynoszący do 31 dni liczony od doręczenia faktury, 

odpowiednio dla wymagań określonych w Zaproszenia, 

4) oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do złoŜenia 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,  

 

 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 



Specyfikacja i Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonania i sprzedaŜy 2 sztuk taperów (ang.tapers), tj. 

wysoko zaawansowanych apertur próŜniowych dla wiązki elektronów, dla potrzeb linii badawczej UARPES w 

ramach projektu Narodowe Centrum Promieniowania Elektromagnetycznego dla celów badawczych (etap I), 

współfinansowanego przez UE w ramach POIG.               Nr sprawy: CRZP/UJ/N/640/2014 
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5) oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty 

jej otwarcia,  

6) oświadczamy, iŜ oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i 

warunkami określonymi przez Zamawiającego w Zaproszenia,  

 

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

 

8) 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 ........................................... 2014 roku. 

 

 

 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 


