
 

 

 

   Warszawa, 12.10.2016 roku 

 

 

Zapytanie ofertowe na realizację usług badawczych w projekcie 

Neuronalne korelaty syndromu poznawczo - uwagowego (nr umowy UMO-2015/17/B/HS6/04157).  

WPs-2/09/2016 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

 

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa 

REGON 24000001258 

NIP: 525-001-12-66 

fax (22) 635-79-91 

www.psych.uw.edu.pl 

e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl 

Osoba do kontaktów w sprawie zapytania:  

Małgorzata Dragan 

Telefon: (22) 55 49 761 

e-mail: malgorzata.dragan@psych.uw.edu.pl 

 

2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie obejmuje wykonanie na rzecz Wydziału Psychologii UW zadań wykonawcy w projekcie 

badawczym NCN nr UMO-2015/17/B/HS6/04157 pt. „Neuronalne korelaty syndromu poznawczo – 

uwagowego”.  

 

Zakres zamówienia: 

Część 1.Przeprowadzenie badania metodą CAWI (okres trwania: pierwszy kwartał roku 2017) 

 

a) zrekrutowanie losowo - kwotowej reprezentatywnej próby osób w przedziale wiekowym 18-50 

(N=1200) mieszkających w Warszawie lub najbliższych okolicach; kwoty do: wieku, płci, wykształcenia;  

b) realizacja badania według narzędzi badawczych dostarczonych wykonawcy przez zamawiającego 

metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Każda osoba badana ma odpowiedzieć na około 

100 pytań. Ankieta będzie zawierała również podstawowe pytania o cechy demograficzne uczestników 

badania, czas jej realizacji wyniesie około 45 minut;  

c) przekazanie bazy danych w formacie SPSS, bez kodowania; 

d) organizacja partycypacji w kolejnych etapach badania uczestników po uprzednim wyselekcjonowaniu 

ich przez zamawiającego spośród przebadanych przez wykonawcę osób (w tym potwierdzenie braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w badaniu rezonansem magnetycznym, aranżacja spotkań w ramach 

kolejnych faz realizacji projektu wg wskazań zamawiającego, wypłata wynagrodzeń za poświęcony czas 

gwarantujących zakładany wskaźnik uczestnictwa). 

 

Od oferenta oczekujemy spełnienia minimalnych wymagań, którymi są:  

1. Przedstawienie opisu stosowanych przez firmę procedur realizacyjnych i kontroli jakości pracy 

ankieterów spełniających standardy ESOMAR. 

http://www.psych.uw.edu.pl/


 

 

 

2. Potencjalny wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji badań naukowych 

opartych o losowy dobór próby liczącej nie mniej niż 800 osób; 

3. Dysponowanie zespołem badawczym kierowanym przez kierownika projektu - psychologa 

posiadającego doświadczenie w realizacji badań naukowych;  

4. Dysponowanie zapleczem technicznym i zasobami ludzkimi niezbędnymi do przeprowadzenia 

rekrutacji respondentów do badań naukowych dotyczących funkcjonowania psychologicznego 

(poznawczo-emocjonalnego) oraz z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego   

5. Posiadanie opracowanych metod motywowania respondentów;  

6. Posiadanie opracowanych metod kontroli jakości badania. 

 

Część 2. Przeprowadzenie badania z wykorzystaniem MRI 3T (okres trwania: pierwszy kwartał roku 

2017, po przeprowadzeniu Części I zamówienia) 

 

a) wykonanie badań naukowych z wykorzystaniem skanera rezonansu magnetycznego o mocy 3 Tesla 

(MRI 3T) oraz specjalistycznej aparatury do prezentacji bodźców. Planowane jest wykonanie badań na 90 

osobach. Badanie pojedynczej osoby będzie się składać z: 

- sekwencji strukturalnej T1w, 

- sekwencji funkcjonalnej EPI, 

Całkowity czas badania jednej osoby wyniesie około 1,5 godziny.  

Od oferenta oczekujemy dysponowania wyspecjalizowanym zapleczem technicznym do prowadzenia 

badań oraz urządzeniami do prezentacji bodźców w modalności wzrokowej i słuchowej. Oferent 

powinien zatrudniać osoby mające wieloletnie doświadczenie w prowadzaniu prac naukowych z 

wykorzystaniem metody strukturalnego oraz funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. 

 

Więcej informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać kierując zapytanie na adres 

malgorzata.dragan@psych.uw.edu.pl 

 

  

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – styczeń-marzec 2017 (zamawiający zastrzega sobie 

prawo do przesunięcia terminu o miesiąc, przesunięcie na późniejszy termin) 

  

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta na realizację Części I zamówienia powinna obejmować*: 

1) zestawienie całkowitych cen realizacji zamówienia, informację o czasie realizacji zamówienia oraz 

informację o akceptacji warunków umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SOPZ, przedstawioną na 

formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SOPZ, 

2) informację o liczbie osób zalogowanych w panelu ,z którego pozyskiwana będzie próba badanych 

3) oświadczenie o liczbie realizowanych badań naukowych 

4) opis sposobu organizacji i zarządzania badaniem zapewniający prawidłową, sprawną i terminową 
realizację przedmiotu zamówienia. W opisie powinny znaleźć się: 

a) opis metodyk i technik zarządzania, zapewniających sprawną i terminową realizację przedmiotu 

zamówienia,  

b) opis metod przedstawiania respondentom materiału w sposób zapewniający minimalizowanie znużenia 

zadaniem, 

c) opis potencjalnych zagrożeń prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia,  

d) opis sposobów przeciwdziałania wskazanym zagrożeniom prawidłowej i terminowej realizacji 

przedmiotu zamówienia, 

e) opis procedury kontroli jakości badania oraz opis odsetek uczestników badania, których udział zostanie 

sprawdzony w ramach takiej kontroli, 

f) załączony aktualny panelbook, zgodnie z wytycznymi ICC/ESOMAR, 

g) skan lub kserokopię zaświadczenia o wpisie do CEIDG (jeśli dotyczy), 



 

 

 

h) skan lub kserokopię zaświadczenia o posiadaniu numeru REGON (jeśli dotyczy), 

i) skan lub kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP (jeśli dotyczy). 

 

Oferta na realizację Części II zamówienia powinna obejmować*: 

1) zestawienie całkowitych cen realizacji zamówienia, informację o czasie realizacji zamówienia oraz 

informację o akceptacji warunków umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SOPZ, przedstawioną na 

formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do SOPZ, 

2) oświadczenie o liczbie realizowanych badań naukowych 

3) skan lub kserokopię zaświadczenia o wpisie do CEIDG (jeśli dotyczy), 

4) skan lub kserokopię zaświadczenia o posiadaniu numeru REGON (jeśli dotyczy), 

5) skan lub kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru NIP (jeśli dotyczy). 

 

* W przypadku składania oferty na obie części zamówienia nie ma konieczności dublowania 

dokumentów konkursowych 

Oferty można wysyłać pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.dragan@psych.uw.edu.pl 

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 26.10.2016. do godziny 10.00. 

 

7. OCENA OFERT 

i) Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w pkt. 4. 

ii) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami: 

 Kryterium  Waga 

Część I 

  Waga  

  Część II 

1 Cena zamówienia brutto  

 

50    60 

2 Czas realizacji usługi 20    20 

3 Wielkość panelu osób badanych   20    0 

4 Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (liczba zrealizowanych 

badań) 

10   20  

 RAZEM 100 100 

 

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane. 

Komisja wybierze oferenta, który uzyska największą liczbę punktów. 

 

8. DODATKOWE INFORMACJE 

i) W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa (wzór 

umowy na realizację części I stanowi Załącznik nr 2 zaś wzór umowy na realizację części 

II stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) . 

ii) Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty cząstkowej - wyłącznie na całą część 

I, wyłącznie na całą część II lub oferty na całość zamówienia. 

iii) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji 

umowy z najlepszymi oferentami. 

iv)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy. 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1. Wzór oferty 

WZÓR 

Wykonawca: 

Adres Wykonawcy: 

 

 Całkowita cena netto za 

realizację zamówienia –

łącznie za całość (w zł) 

VAT Całkowita cena brutto 

za realizację 

zamówienia –łącznie za 

całość (w zł) 

Część 1.Przeprowadzenie 

badania metodą CAWI 

   

Część 2. Przeprowadzenie 

badania z wykorzystaniem 

MRI 3T 

   

Łącznie    

 

Czas potrzebny na realizację Części I zamówienia:............... dni roboczych* 

Czas potrzebny na realizację Części II zamówienia:............... dni roboczych* 

Wielkość panelu osób badanych ........................................................... 

Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych (liczba zrealizowanych badań)............................... 

Sprzedawca akceptuje warunki umowy realizacji Badania I zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do 

Zapytania ofertowego nr WPs- 2/09/KS* 

Sprzedawca akceptuje warunki umowy realizacji Części II zamówienia stanowiącej załącznik nr 3 do 

Zapytania ofertowego nr WPs- 2/09/KS* 

 

 

 

………………………………                                                ….………………………….. 

        Miejscowość i data                                                          Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 

 

*skreślić zdanie jeżeli nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2. Wzór umowy - Przeprowadzenie badania metodą CAWI 

 

Umowa nr 

 

W dniu ................. w Warszawie pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie , 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, NIP 525-001 -12-66,  nr REGON 000001258 reprezentowanym 

przez:  dr hab. Ewę Czerniawską Dziekana Wydziału Psychologii zwaną dalej Zamawiającym 

a 

………………….., ul. ……………………………………………….…., 

………………………………………………….., posiadającym numer REGON: …………………….. 

oraz NIP: ……………………….., reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………………………….…….,  zwanym dalej 

Wykonawcą,  

w trybie art. 4d pkt.1.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy realizację zadań w projekcie badawczym pt. Neuronalne korelaty 

syndromu poznawczo-uwagowego (nr umowy UMO-2015/17/B/HS6/04157).  

2. Zakres zadań obejmuje przeprowadzenie badania metodą CAWI w tym:  

a) zrekrutowanie losowo - kwotowej reprezentatywnej próby osób w przedziale wiekowym 18-50 

(N=1200) mieszkających w Warszawie lub najbliższych okolicach; kwoty do: wieku, płci, wykształcenia;  

b) realizację badania według narzędzi badawczych dostarczonych wykonawcy przez zamawiającego 

metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Każda osoba badana ma odpowiedzieć na około 

100 pytań. Ankieta będzie zawierała również podstawowe pytania o cechy demograficzne uczestników 

badania, czas jej realizacji wyniesie około 45 minut;  

c) przekazanie bazy danych w formacie SPSS, bez kodowania; 

d) organizację partycypacji w kolejnych etapach badania uczestników po uprzednim wyselekcjonowaniu 

ich przez zamawiającego spośród przebadanych przez wykonawcę osób (w tym potwierdzenie braku 

przeciwwskazań do uczestnictwa w badaniu rezonansem magnetycznym, aranżacja spotkań w ramach 

kolejnych faz realizacji projektu wg wskazań zamawiającego, wypłata wynagrodzeń za poświęcony czas 

gwarantujących zakładany wskaźnik uczestnictwa). 

3. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do bazy danych na następujących polach eksploatacji: publikacje naukowe oraz popularno-

naukowe; wystąpienia publiczne na konferencjach naukowych oraz w programach publicystycznych; 

analizy wtórne przeprowadzane przez innych badaczy oraz materiały promocyjne. 

  

§2 

Terminy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.03.2017 r. 

 2. W imieniu Wykonawcy osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy jest 

………………………………………………………………               

 

 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie zadań Wykonawcy  wynosi   ……………………… zł 

(słownie:……………………………………………………………………. ).  



 

 

 

2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania niniejszej 

umowy. 

3. Wynagrodzenie  nie może ulec zwiększeniu. 

 

§4 

Odbiór 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy jest                 dr 

Małgorzata Dragan. 

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie od 03.04.2017 r. do 07.04.2017 r.  w Warszawie, na 

Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

3. Potwierdzeniem przyjęcia wykonania przedmiotu umowy jest przekazanie  bazy danych oraz 

podpisanie przez strony protokołu jej odbioru, sporządzonego na dzień odbioru przedmiotu umowy, 

w przypadku gdy przy odbiorze stwierdzono braki lub wady, na dzień uzupełnienia braków i 

usunięcia wad. Protokół odbioru stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

4. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony stwierdzą wady lub błędy, Wykonawca zobowiązany 

jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie strony. 

§5 

Warunki płatności 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy całość wynagrodzenia po podpisaniu protokołu 

odbioru na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu. 

2. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy,  

numer rachunku bankowego 

…………………………………………………………………………………….. 

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za 

każdy dzień opóźnienia.   

 

§6 

 Dane osobowe  

1. Usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy, wymagające przetwarzania danych osobowych, 

świadczone będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz wewnętrznymi regulacjami 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zostaje niniejszym upoważniony do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu 

wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 

 

 

 

§7 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający 

ma prawo do naliczenia następujących kar umownych: 

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego  

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

b) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy inne niż opisane w pkt 1, w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego  w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

c) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  



 

 

 

2.  Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności: 

1) stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy, 

2) zwłoka w przekazaniu przedmiotu umowy przekraczająca 30 dni. 

3.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej bezpośrednio przy zapłacie faktury 

VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy. 

4.  Zamawiający zachowuje prawo do odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest 

niższa niż wartość powstałej szkody.  

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przekazać osobom trzecim uprawnień lub obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe sądy. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze       stron. 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3. Wzór umowy - Przeprowadzenie badania z wykorzystaniem MRI 3T 

 

Umowa nr 

 

W dniu ................. w Warszawie pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie , 

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, NIP 525-001 -12-66,  nr REGON 000001258 reprezentowanym 

przez:  dr hab. Ewę Czerniawską Dziekana Wydziału Psychologii zwaną dalej Zamawiającym 

a 

………………….., ul. ……………………………………………….…., 

………………………………………………….., posiadającym numer REGON: …………………….. 

oraz NIP: ……………………….., reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………………………….…….,  zwanym dalej 

Wykonawcą,  

w trybie art. 4d pkt.1.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy realizację zadań w projekcie badawczym pt. Neuronalne korelaty 

syndromu poznawczo-uwagowego (nr umowy UMO-2015/17/B/HS6/04157).  

2. Zakres zadań obejmuje wykonanie badań naukowych z wykorzystaniem skanera rezonansu 

magnetycznego o mocy 3 Tesla (MRI 3T) oraz specjalistycznej aparatury do prezentacji bodźców. 

Planowane jest wykonanie badań na 90 osobach. Badanie pojedynczej osoby będzie się składać z 

sekwencji strukturalnej T1w oraz sekwencji funkcjonalnej EPI. Całkowity czas badania jednej osoby 

wyniesie około 1,5 godziny.  

3. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do bazy danych na następujących polach eksploatacji: publikacje naukowe oraz popularno-

naukowe; wystąpienia publiczne na konferencjach naukowych oraz w programach publicystycznych; 

analizy wtórne przeprowadzane przez innych badaczy oraz materiały promocyjne. 

            §2  

Terminy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.03.2017 r. 

 2. W imieniu Wykonawcy osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy jest 

………………………………………………………………               

 

§3 

Wynagrodzenie 

4. Całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie zadań Wykonawcy  wynosi   ……………………… zł 

(słownie:……………………………………………………………………. ).  

5. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania niniejszej 

umowy. 

6. Wynagrodzenie  nie może ulec zwiększeniu. 

 

 

 

§4 

Odbiór 

5. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy jest                 dr 

Małgorzata Dragan. 



 

 

 

6. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie od 03.04.2017 r. do 07.04.2017 r.  w Warszawie, na 

Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

7. Potwierdzeniem przyjęcia wykonania przedmiotu umowy jest przekazanie  bazy danych oraz 

podpisanie przez strony protokołu jej odbioru, sporządzonego na dzień odbioru przedmiotu umowy, 

w przypadku gdy przy odbiorze stwierdzono braki lub wady, na dzień uzupełnienia braków i 

usunięcia wad. Protokół odbioru stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

8. Jeżeli przy odbiorze przedmiotu umowy strony stwierdzą wady lub błędy, Wykonawca zobowiązany 

jest do nieodpłatnego ich usunięcia w terminie uzgodnionym protokolarnie przez obie strony. 

§5 

Warunki płatności 

 

5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy całość wynagrodzenia po podpisaniu protokołu 

odbioru na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu. 

6. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy,  

numer rachunku bankowego 

…………………………………………………………………………………….. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za 

każdy dzień opóźnienia.   

 

§6 

 Dane osobowe  

3. Usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy, wymagające przetwarzania danych osobowych, 

świadczone będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz wewnętrznymi regulacjami 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zostaje niniejszym upoważniony do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu 

wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§7 

Kary umowne 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający 

ma prawo do naliczenia następujących kar umownych: 

d) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego  

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

e) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy inne niż opisane w pkt 1, w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego  w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

f) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

2.  Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w szczególności: 

1) stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy, 

2) zwłoka w przekazaniu przedmiotu umowy przekraczająca 30 dni. 

3.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej bezpośrednio przy zapłacie faktury 

VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy. 

4.  Zamawiający zachowuje prawo do odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość kar umownych jest 

niższa niż wartość powstałej szkody.  

 

 

 

 



 

 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

6. Wykonawca nie może przekazać osobom trzecim uprawnień lub obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności 

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

9. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe sądy. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze       stron. 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

 

 


