Załącznik nr 5 – Wzór umowy

UMOWA NR ………… zawarta w dniu …..… we Wrocławiu
(dalej zwana jako: „Umowa”) pomiędzy:
QNA Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy
53-235, przy ul. Grabiszyńskiej 214 lok. 47, miejscowość Wrocław, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla
Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000653994, o kapitale zakładowym w wysokości 102.000,00 PLN, NIP 8943091948,
REGON 366131307,
Miejsce realizacji projektu oraz adres korespondencyjny:
Wrocławski Park Technologiczny (bud. Delta)
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
reprezentowana przez:
1. Artura Podhorodeckiego - Prezesa Zarządu,
2. Mateusza Bańskiego - Wiceprezesa Zarządu,
zwaną dalej „Zamawiającym” lub „QNA” a
………………, z siedzibą w ………………………, kod pocztowy ……………, przy ul. ……………………., miejscowość
……, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
…………………, …………….., pod nr KRS ………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………….PLN, NIP
………….., REGON ……………….,
(firma i dane Wykonawcy)
reprezentowaną przez:
1. ………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”,
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łącznie zwanymi jako „Strony”, a każda z nich z osobna „Stroną” o następującej treści:
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu
o zamówienie w trybie zapytania ofertowego na podstawie Wytycznych Ministerstwa Rozwoju
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, do którego nie ma
zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I:
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe, realizowane przez przedsiębiorstwa.
Tytuł projektu „Fluorescencyjny tusz bazujący na półprzewodnikowych kropkach kwantowych
przeznaczony do drukowania wysokorozdzielczego”, numer umowy o dofinansowanie POIR.01.01.0100-0210/19-00.
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.

Na podstawie oferty wybranej w postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca
zobowiązuje się wynająć i dostarczyć do miejsca realizacji projektu przez Zamawiającego oraz
zainstalować, skonfigurować i uruchomić:
1) Wiskozymetr – 1 szt., zwany dalej „Wiskozymetrem”, „Urządzeniem” lub „Przedmiotem
Umowy”, którego parametry techniczno-eksploatacyjne określone zostały w Zapytaniu
ofertowym nr ZO/2/QNA/P2/2020 z dnia …………………… oraz w ofercie Wykonawcy z dnia
…………………… i które stanowią odpowiednio Załącznik 1 i Załącznik 2 do niniejszej Umowy.
Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie przez Wykonawcę – na koszt i ryzyko Wykonawcy
– dostarczone, uruchomione i zainstalowane we wskazanym przez Zamawiającego miejscu
realizacji projektu tj.:
Wrocławski Park Technologiczny (bud. Delta)
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław, zwanego dalej „MRP”.

3.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami, personelem, doświadczeniem, potencjałem
ekonomicznym, technicznym i organizacyjnym niezbędnymi do należytego wykonania Umowy
oraz osobami, które w jego imieniu będą wykonywać przedmiot Umowy, a osoby te posiadają
odpowiednie przygotowanie, doświadczenie, wiedzę oraz wszelkie niezbędne, wymagane
prawem uprawnienia. W szczególności Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:
●
●
●
●
●

posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację Przedmiotu Umowy;
dysponuje potencjałem technicznym umożliwiającym realizację Umowy;
dysponuje potencjałem osobowym umożliwiającym realizację Umowy;
pozostaje w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację Umowy;

przy czym powyższe oświadczenia uważa się za złożone przez Wykonawcę w dniu podpisania
Umowy jak i przez cały okres jej obowiązywania.
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4.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wynajęty Przedmiot Umowy spełnia łącznie wszystkie
poniższe wymagania:
a) jest dopuszczony do obrotu i używania, kompletny i gotowy do funkcjonowania bez
konieczności zakupienia jakichkolwiek części, części eksploatacyjnych i zużywalnych, wolny od
wad fizycznych i prawnych, skalibrowany, ubezpieczony, a także, że zapewnia bezpieczeństwo
obsługujących pracowników i wymagany poziom sprawności technicznej;
b) posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty lub dokumenty równoważne;
c) nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu
sprowadzenia na polski obszar celny;
d) Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wynajęty Przedmiot Umowy w ciągu 7 poprzednich lat
nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub dotacji z krajowych środków
publicznych;
e) nadaje się do wykorzystania zgodnie z celami, przeznaczeniem i parametrami określonymi
w Zapytaniu ofertowym (Załącznik 1 do Umowy);
f) może być używany zgodnie ze swoim celem i przeznaczeniem przez Zamawiającego w MRP;
g) posiada kompletną i aktualną Dokumentację (zgodnie z definicją poniżej);
h) oprogramowanie Przedmiotu Umowy (w tym ewentualna licencja na to oprogramowanie)
umożliwia pełne korzystanie z takiego oprogramowania przez Zamawiającego zgodnie
z przedmiotem niniejszej Umowy.

5. W odniesieniu do ubezpieczenia o którym mowa w ust. 4 a) powyżej, Wykonawca zobowiązany
jest do przedstawienia Zamawiającemu – w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy –
ważnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą i odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej Umowy, opiewającą na
minimum wartość rynkową Przedmiotu umowy . Koszty ubezpieczenia zawarte są w wynagrodzeniu
określonym w §3 Umowy.
6. Zawarcie umowy ubezpieczenia nie wyłącza ani nie ogranicza bezpośredniej odpowiedzialności
Wykonawcy za powstałe szkody. Wykonawca jest zobowiązany do kontynuowania ubezpieczenia na
w/w warunkach przez cały okres realizacji umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca
przedstawi mu aktualne polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie (kontynuowanie) w/w
umów ubezpieczenia
§ 2 WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1.

Z zastrzeżeniem §5 Umowy, Umowa zostaje zawarta na okres:
a) Wiskozymetr od ……. do ………. tj. 18 miesięcy

2.

3.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Urządzenie do MRP, zainstalować i uruchomić je
w terminie:
a) Wiskozymetr w dniu ………….
W tym celu Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia MRP w godzinach od 9:00 do
16:00 w wyżej wymienionych dniach.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z Przedmiotem Umowy:
a) instrukcję obsługi,
b) niezbędne materiały eksploatacyjne zapewniające pełną sprawność i funkcjonalność
urządzenia,
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c) dokumenty gwarancyjne producenta lub Wykonawcy,
zwane dalej łącznie „Dokumentacją”.
4.

Wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy na własny koszt będzie wykonywał
wszystkie niezbędne czynności o charakterze serwisowym i konserwacyjnym w taki sposób, by
Przedmiot Umowy był przez cały czas w pełni sprawny i możliwy do wykorzystania zgodnie z jego
przeznaczeniem i zgodnie z Umową, przy czym:
a) Wykonawca w okresie najmu zapewni i przeprowadzi przynajmniej jeden autoryzowany
przegląd Przedmiotu umowy wraz z jej kalibracją i wymianą części zużywalnych, po upływie 12
miesięcy od rozpoczęcia wynajmu.

5.

W przypadku awarii, gdy czas jej usunięcia wyniesie więcej niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia
awarii przez Zamawiającego (przez usunięcie awarii rozumie się doprowadzenie Przedmiotu
Umowy, który uległ awarii, do stanu sprzed awarii), Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
urządzenia zastępczego, o parametrach równoważnych do parametrów niesprawnego urządzenia
w terminie do 7 dni roboczych od stwierdzenia liczby dni koniecznych do przywrócenia
Przedmiotu Umowy do stanu sprzed awarii.

6.

W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania Umowy więcej niżeli 3 awarii Urządzenia,
Wykonawca dokona wymiany na urządzenie o parametrach równoważnych do parametrów
niesprawnego Urządzenia w terminie 7 dni od zdiagnozowania trzeciej awarii.

7.

Zgłoszenie awarii przez Zamawiającego odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej na
adres …………………………… . Maksymalny czas reakcji serwisu Wykonawcy wynosi do …... godzin od
zgłoszenia awarii, („reakcja serwisu” rozumie się postawienie diagnozy przez Wykonawcę
w zakresie stwierdzonych usterek i terminu naprawy).

8.

Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać Przedmiotu Umowy do
użytkowania osobom trzecim, ani go podnajmować. Za „osoby trzecie” nie uważa się
pracowników oraz współpracowników Zamawiającego.

9.

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie Przedmiotu Umowy
wyłącznie w przypadku, gdy będzie używał go w sposób sprzeczny z Umową albo jego
właściwościami lub przeznaczeniem określonymi w Dokumentacji.

10. Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu Urządzenia zostanie przeprowadzony przez Strony
odbiór Przedmiotu Umowy wymagający formy pisemnego protokołu odbioru podlegającego
podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron, w którym zostanie
potwierdzona zgodność Przedmiotu Umowy z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym
i w ofercie Wykonawcy. Przedmiotem odbioru będzie również Dokumentacja Urządzenia. Wzór
protokołu odbioru zawiera Załącznik 3 do niniejszej Umowy.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie
stwierdzonych wad; albo
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z Urządzenia zgodnie
z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
12. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia
wad.
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§ 3 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy w całym okresie Umowy o którym mowa w §2 ust. 1 Umowy,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości ……….. PLN netto (słownie:
……………. złotych i 00/100), plus podatek VAT według stawki 23%, ………………….. PLN brutto
(słownie: ……………. złotych i 00/100).
2. Na wynagrodzenie wskazane w ust. 1 składają się:
i)

Wiskozymetr 1 szt. …………………… PLN netto miesięcznie (słownie złotych:
………………………………………………………………………… 00/100), plus podatek VAT według stawki
23% o wartości …………………… PLN, co daje miesięczne wynagrodzenie brutto w kwocie
…………………… PLN. W razie zmiany stawek podatku VAT stawka podatku i kwota brutto ulegną
odpowiedniej zmianie.

3. Wynagrodzenie będzie płatne w miesięcznych okresach rozliczeniowych z dołu, na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę w następnym miesiącu kalendarzowym obejmującej cały
poprzedni miesiąc kalendarzowy korzystania z Przedmiotu Umowy.
4. Zapłata czynszu dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
…………………………………………………………. w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty ceny uważa się dzień obciążenia kwotą
ceny rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Czynsz najmu, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest rozumiany jako wynagrodzenie
ryczałtowe, stałe za korzystanie z Przedmiotu Umowy – nie podlegające zmianie. Wynagrodzenie
to uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu należytego wykonania
niniejszej Umowy oraz obejmuje spełnienie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń i obowiązków
określonych w niniejszej Umowie i w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy i osób, którymi się
on posługuje w celu należytego wykonania niniejszej Umowy. Wszelkie czynności, obowiązki lub
zobowiązania Wykonawcy wynikające lub związane z niniejszą Umową objęte są wynagrodzeniem
określonym w §3 Umowy i Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia o jakiekolwiek inne
płatności z jakiegokolwiek tytułu. W szczególności, ale bez ograniczenia, Wykonawcy nie
przysługuje roszczenie o waloryzację wynagrodzenia.
6. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

§ 4 KARY UMOWNE
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,2% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto o której mowa w §3 ust. 1 – za każdy
dzień opóźnienia w dostarczeniu i uruchomieniu Przedmiotu umowy względem terminu
określonego w § 2 ust. 2a) Umowy;
b) w wysokości 0,1% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto o której mowa w §3 ust. 1 – za każdy
dzień opóźnienia w wykonaniu czynności określonych w § 2 ust. 6 Umowy;
c) w wysokości 10% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto o której mowa w §3 ust. 1 – w
przypadku odstąpienia od Umowy w całości przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca.
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2.

Kary umowne przewidziane w ust. 1 powyżej mają charakter kumulatywny. Zamawiający ma
prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

3.

Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej
noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia
roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na
zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej
wystawienia przez Zamawiającego.
§ 5 ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od Umowy
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w
którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu.

2.

Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli opóźnienie wykonania obowiązków przez
Wykonawcę przekroczy 7 dni, w stosunku do terminów określonych w §1 ust. 5, §2 ust. 2, §2 ust.
6 lub §2 ust. 11a) Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w
którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu.

3.

Zamawiający może ponadto rozwiązać niniejszą Umowę w każdym czasie, ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego w razie osiągnięcia satysfakcjonujących dla Zamawiającego efektów
przed upływem normalnego czasu trwania Umowy albo w razie stwierdzenia, iż dalsze
wykonywanie Przedmiotu Umowy nie jest konieczne lub jest bezcelowe z naukowego lub
ekonomicznego punktu widzenia.

4.

Zamawiający może ponadto rozwiązać niniejszą Umowę w każdym czasie, ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie
projektu przez Instytucję Pośredniczącą lub jeżeli z jakichkolwiek innych przyczyn finansowanie w
ramach lub w związku z projektem zostanie zawieszone, ograniczone lub anulowane lub jeżeli
Wykonawca stał się niewypłacalny, złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub
postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy prawo restrukturyzacyjne lub też
został postawiony w stan likwidacji.

5.

W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy wynagrodzenie o którym mowa
w §3 ust. 2 jest należne Wykonawcy tylko proporcjonalnie za okres rzeczywistego trwania
Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego z tytułu
wcześniejszego odstąpienia lub rozwiązania Umowy.

6.

Odstąpienie lub rozwiązanie Umowy na podstawie niniejszego §5 nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań. Odstąpienie od lub rozwiązanie Umowy nie
dotyczy zapisów §6 Umowy, które pozostają w mocy aż do upływu terminu przewidzianego w §6
ust. 7 Umowy.

7.

Po zakończeniu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany odebrać – na własny koszt i ryzyko –
Przedmiot Umowy z MRP. Przedmiot Umowy powinien znajdować się w stanie niepogorszonym
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– za wyjątkiem normalnego zużycia w tym zużycia wynikającego z korzystania z Przedmiotu
Umowy na podstawie niniejszej Umowy.

§ 6 ZACHOWANIE TAJEMNICY

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje przekazane lub
uzyskane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie od Zamawiającego w związku z
wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy, zarówno oznaczone jako poufne, jak i nie
oznaczone jako poufne, a których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę.
2. Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie możliwe działania w celu zabezpieczenia
tajności informacji poufnych oraz zapobieżenia udostępnienia informacji poufnych do
publicznej wiadomości oraz osobom nieupoważnionym. Wykonawca zobowiązuje się
przekazywać informacje poufne wyłącznie osobom dla których znajomość danych
informacji poufnych jest niezbędna do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę
niniejszej Umowy, które to osoby muszą zostać przez Wykonawcę zobowiązane są do ich
zachowania w poufności w identycznym zakresie jak określony zapisami niniejszej
Umowy.
3. Wykonawca uprawniony jest do ujawniania informacji, które zgodnie z prawem:
1) zostały niezależnie uzyskane od działającej w dobrej wierze strony trzeciej bez
obowiązku zachowania poufności;
2) były w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy;
3) stały się publicznie znane w inny sposób niż w wyniku naruszenia obowiązku
zachowania tajemnicy wynikającego z niniejszej Umowy.
4. Za informacje poufne nie będą uznawane informacje jawne z mocy samego prawa lub do
ujawnienia których Wykonawca zostanie zobowiązany prawomocnym orzeczeniem sądu
lub ostateczną decyzją właściwego organu administracji publicznej.
5. Obowiązki w zakresie ochrony informacji poufnych wynikające z niniejszej Umowy trwają
przez okres obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez okres 10 lat od daty jej
rozwiązania lub wygaśnięcia.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W sprawach niniejszą Umową nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.

Jeśli rozwiązanie sporu w drodze negocjacji nie będzie możliwe spór zostanie rozstrzygnięty przez
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

4.

Strony dopuszczają zmiany w Umowie w razie:
a) zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, miejsca realizacji projektu);
b) uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych,
gospodarczych, czy politycznych);
c) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu
umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez niego należytej staranności lub okoliczności niezależnych od Zamawiającego,
skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w
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szczególności takich jak zaistnienie siły wyższej; w przypadku zmiany terminu realizacji
Przedmiotu Umowy, o którym mowa, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż
o czas trwania tych okoliczności, przy czym przedłużenie terminu nie ma żadnego wpływu na
wysokość wynagrodzenia określonego w §3 Umowy;
d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy związana z rezygnacją z części zadań badawczych, których
wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych zadań;
e) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności
zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości niniejszego
zamówienia;
f) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami
nadzorującymi realizację Projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie;
g) obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego;
h) okoliczności siły wyższej;
i) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
j) Zamawiający dopuszcza przedłużenie i skrócenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku
wystąpienia sytuacji, której Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć lub z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy;
k) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający
zostanie zobowiązany; niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż
wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych; W/w przypadki nie mogą
wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia;
l) zmiany urządzeń na nowsze o takich samych lub lepszych parametrach technicznych z
zastrzeżeniem, że zmiana nie może spowodować: podwyższenia ceny, wzrostu wartości
Umowy, obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na
podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy.
5.

Zmiany określone w ust. 4 pkt a) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia
drugiej Strony. Zmiany określone w ust.3 pkt od b) do l) wymagają formy pisemnego aneksu z
podpisami obydwu Stron pod rygorem nieważności.

6.

Wykonawca nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. Czynność
prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić wyłącznie po
uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

7.

W sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy Wykonawca powołuje koordynatora w
osobie ………………………………………… (e-mail: ……………………….) , a Zamawiający koordynatora w
osobie: Monika Czarnecka (monika.czarnecka@qnatechnology.com.pl). Żaden z koordynatorów
nie jest uprawiony do składania oświadczeń woli w imieniu którejkolwiek ze Stron.

8.

Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.

9.

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy, a 1 dla Zamawiającego.
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Załączniki do Umowy:
1.

Zapytanie ofertowe nr ..…. z dnia …… wraz z załącznikami

2.
3.

Oferta Wykonawcy z dnia …… wraz z załącznikami
Wzór protokołu odbioru
Wykonawca

……………………………………………

Zamawiający

……………………………………………
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Wrocław, dnia …………………

Wzór protokołu odbioru

Zamawiający:
QNA Technology Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 214 lok. 47
53-235 Wrocław
Miejsce realizacji projektu, dalej „MRP”:
Wrocławski Park Technologiczny (bud. Delta)
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław

Wykonawca:
………………………………………..
………………………………………...
………………………………………...
(nazwa i adres)

na podstawie zawartej umowy nr ………………………………..……...... z dnia…………………………
przekazuje następujący sprzęt:
Lp.

Nazwa/typ urządzenia

Ilość (szt.)

Numer fabryczny

Strony stwierdzają, że sprzęt dostarczony dnia ……………….………., jest kompletny,
skonfigurowany, zainstalowany w „MRP” i po uruchomieniu pracuje prawidłowo.

Uwagi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Wykonawca dostarczył Zamawiającemu razem ze sprzętem:
a) instrukcję obsługi,
b) niezbędne materiały eksploatacyjne zapewniające pełną sprawność i funkcjonalność

urządzenia,
c) dokumenty gwarancyjne producenta lub Wykonawcy,

Instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia dokonał w dniu
………………………… przedstawiciel Wykonawcy …………………………………………………………..… .

Wykonawca

………………………………………………….
(data i podpis)

Zamawiający

………………..……………………………….
(data i podpis)
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