
 

Załącznik nr 3  
 

Umowa Nr ................................................... 
(projekt umowy) 

 
zawarta w dniu ................................... roku, w Warszawie pomiędzy: 

 
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk (Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa) NIP: 525-000-92-75, 
REGON  000326061 reprezentowanym przez: Dyrektora Instytutu Fizyki PAN - ...................................., 
zwanym dalej „Zamawiającym ", 

 
a 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
 

 
w dalszej części Umowy zwaną „Wykonawcą". 

 
zwanymi dalej łącznie „Stronami", zwana dalej „Umową" o następującej treści: 

 
Niniejsze zamówienie publiczne nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), stosownie do art. 4 pkt 8. Zamówienia udzielono zgodnie z 
§ 2 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2018 Dyrektora Instytutu Fizyki PAN w Warszawie w sprawie 
regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, finansowane ze 
środków statutowych, projektów badawczych, środków Unii Europejskiej oraz innych niezdefiniowanych. 
 
Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 
4.3. Międzynarodowe Agendy Badawcze w ramach projektu Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu 
i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną, w programie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Grant w programie 
Międzynarodowe Agendy Badawcze (konkurs nr 2/2015) nr projektu MAB/2017/1.  

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie dla Zamawiającego usługi polegającej na pomocniczym działaniu 
zakupowym określonym w art. 15 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych dla zamówień publicznych podlegających ustawie Pzp o szacunkowej wartości nie 
przekraczającej kwoty określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

2. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleci a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i 
przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówienia publicznego w ilości minimalnie 1 (jednego) i 
maksymalnie 3 (trzech) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.   

3. Zamawiający zleci Wykonawcy przygotowanie i przeprowadzenie danego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego drogą mailową na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę przesyłając 
Wykonawcy, w szczególności informację o szacowanej wartości zamówienia oraz opis przedmiotu 
zamówienia. 

4. Termin realizacji zlecenia rozpoczyna swój bieg od momentu przesłania zlecenia Wykonawcy. 
 

5. Zakres Przedmiotu umowy w części dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie 
zamówienia publicznego, obejmuje w szczególności: 

a) sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem opisu przedmiotu 
zamówienia, oraz istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru\ umowy - w 
porozumieniu z Zamawiającym, 

b) określenie w porozumieniu z Zamawiającym - zgodnie z ustawą Pzp i rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane – oświadczeń lub dokumentów, jakie mają 
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

a) przygotowanie kompletnej treści ogłoszenia o zamówieniu, 



 

b) udział przedstawicieli Wykonawcy w komisji przetargowej oraz sporządzanie na bieżąco pisemnego 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, 

c) otwarcie, badanie i ocena złożonych ofert, 
d) ocenę spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

oraz badanie i ocenę ofert, oraz przedstawienia kierownikowi zamawiającego propozycji 
wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty a także 
występowania z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

e) przygotowywanie pism, wezwań, odpowiedzi na zapytania wykonawców, informacji i zawiadomień, 
niezbędnych do należytego wykonania Przedmiotu umowy lub które wynikają z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, 

f) przyjęcie pełnomocnictwa określonego w art. 15 ust. 3 w zakresie Art. 15 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla poszczególnych zleconych postępowań. 

6. Przeprowadzenie szacowania wartości przedmiotu zamówienia oraz przygotowanie opisu przedmiotu 
Zamówienia pozostaje po stronie Zamawiającego. 

7. Umowę z wykonawcami wybranymi w wyniku przeprowadzenia postępowania w ramach niniejszego 
zamówienia zawiera Zamawiający. 

8. Do obowiązków Wykonawcy nie należy reprezentacja Zamawiającego przez Krajową Izbą Odwoławczą 
lub sądem powszechnym.  

9. Przedmiot umowy jest wykonywany do osiągnięcia rezultatu, tj. zakończenia zleconego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

10. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwa określonego w art. 15 ust. 3 w zakresie art. 15 
ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie11 publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 
ze zm.) dla poszczególnych zleconych postępowań. 

 
 

§ 2 
Wymagania wobec Wykonawcy 

1. Wykonawca udzieli na żądanie Zamawiającego ustnych lub pisemnych informacji na temat stanu 
postępowań przez niego prowadzonych oraz przewidywanych terminów wykonania określonych 
czynności. 

2. W przypadku uzasadnionej niemożności dokonania określonych czynności spośród opisanych w § 1 ust. 5 
niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego. 

3. Wykonawca dysponuje niezbędnym wykształceniem oraz doświadczeniem i umiejętnościami 
pozwalającymi Wykonawcy na wykonywanie przedmiotu umowy w sposób profesjonalny. 

4. Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą obejmującej swoim zakresem przedmiot umowy. 
5. Strony mają obowiązek współpracować przy realizacji niniejszej Umowy. 

 
§ 3 

Okres obowiązywania umowy 
Umowę zawiera się na czas oznaczony od dnia podpisania do dnia 30 marca 2019 r. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie świadczeń objętych Umową, Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie za 

przygotowanie i przeprowadzenie 1 (jednego) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
podlegającego ustawie Pzp o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w 
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp (cena jednostkowa) w wysokości 
………………………… zł brutto (słownie: ………………………………). 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w częściach odpowiadających kwotowo iloczynowi liczby zamówień 
publicznych będących przedmiotem zleceń Zamawiającego i ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 1. 

3. Podane w ofercie wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania 
zamówienia, w tym m.in.: koszt robocizny, koszty materiałów, sprzętu, narzędzi i urządzeń użytych do 
świadczenia usługi, koszty odzieży, koszty transportu, dojazdu do miejsca świadczenia usługi, wszelkie 
koszty utrudnień związanych z realizacją umowy, zysk, narzuty, ewentualne opusty, ubezpieczenia, oraz 
pozostałe składniki cenotwórcze, wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT i inne należności 
publicznoprawne. 



 

 
§ 5 

Warunki płatności 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie przez Zamawiającego za wykonanie poszczególnych 

świadczeń określonych w § 1 ust. 2 i 3 Umowy, tj. po wyborze wykonawcy. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane poleceniem przelewu na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu każdorazowo fakturę VAT do 7 dnia, po wykonaniu danego 
świadczenia. 

4. Za dzień płatności faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin 
uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w 
ostatnim dniu terminu płatności. 

 
§ 6 

Odpowiedzialność wykonawcy 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i jego pracownikom, 

osobom trzecim, spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług będących 
przedmiotem niniejszej Umowy, a także za powstałe w związku z wykonywaną przez niego usługą, z 
wyłączeniem zdarzeń będących wynikiem siły wyższej lub powstałych z wyłącznej winy Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w ramach 
świadczenia usługi polegającej na pomocniczym działaniu zakupowym. 

3. Wykonawca bez zgody na piśmie Zamawiającego nie może powierzyć czynności określonych w niniejszej 
umowie osobie trzeciej. 

 
§ 7 

Nadzór prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy i ocenę jakości wykonywanych prac 

związanych z przedmiotem umowy są: 
1) po stronie Zamawiającego: 

...................................................tel. ........................ 
2) po stronie Wykonawcy: 
...................................................tel. ........................ 

2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy i wymaga pisemnej zgody drugiej 
Strony. Zmiana w powyższym zakresie jest skuteczna z datą jej zatwierdzenia. 

 
§ 8 

Polisa 
1. Wykonawca w okresie realizacji umowy będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) oraz 
zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej przez cały czas trwania umowy, 
na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie (kopia polisy wraz z kopią dowodu jej opłacenia 
stanowi załącznik Nr 3 do umowy). 

2. W przypadku polisy opłacanej w ratach, Wykonawca każdorazowo dostarczy niezwłocznie 
Zamawiającemu potwierdzenie jej opłacenia. 

3. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność 
polisy do dnia ustalonego przez Strony, w aneksie do niniejszej umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, 
podlega on również ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych 
osób. 

5. Wykonawca bez wezwania na 2 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy dostarczy Zamawiającemu 
kopię polisy (podpisaną za zgodność) obejmującą nowy okres, wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. 

 
§ 9 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 
1. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem 15 dniowego okresu wypowiedzenia. 



 

2. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 
3. Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia: 

1) w przypadku przeniesienia wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy przez Wykonawcę na 
rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego, w terminie 15 dni od dnia powzięcia 
informacji o powyższej okoliczności, 

2) w przypadku gdy, Wykonawca nie rozpoczął wykonywania danego świadczenia i nie kontynuuje jej 
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres 5 dni, 

3) w przypadku gdy, Wykonawca przerwał wykonywanie danego świadczenia i przerwa ta trwa dłużej 
niż 5 dni, 

4) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu w przypadku 
nieotrzymania środków budżetowych koniecznych do realizacji umowy od dysponenta odpowiedniego 
stopnia, w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

5. W przypadku opisanym w § 9 ust. 3 i ust. 4 Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za 
wykonaną część umowy. 

6. W przypadku konieczności odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający może wyznaczyć odpowiedni termin zakończenia realizacji umowy, do którego 
Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot umowy. 

7. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodnym porozumieniem Stron bez zachowania 
okresów wypowiedzenia. 

§ 10 
Obowiązki zamawiającego 

1. W celu wykonania niniejszej umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych i stosownych 
pełnomocnictw. 

2. Zamawiający oświadcza, że będzie przekazywał Wykonawcy wszystkie dokumenty i informacje 
niezbędne do prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 

3. Dokumentacja przetargowa będzie przechowywana, po zakończeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, u Zamawiającego. 

4. Zamawiający ponosić będzie koszty opłat skarbowych, administracyjnych oraz koszty kosztorysu 
inwestorskiego i inne niezbędne do zrealizowania postępowania przetargowego lub ofertowego tj. mapy, 
wypisy, zezwolenia, ekspertyzy. 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą 

umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
§ 12 

Załączniki do umowy 
 Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 
1. Załącznik nr 1 do umowy - Wymagania jakie musi spełniać Wykonawca. 
2. Załącznik nr 2 do umowy- Formularz ofertowy. 

 
 
 
 

Zamawiający: Wykonawca: 


