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      Numer Sprawy: ZPU/19/2018                               Puławy, dnia 03.07.2018 r.                      
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
na dostawę i montaż elementów ogrodzenia automatycznych stacji meteorologicznych  

dla IUNG – PIB w Puławach w podziale na 5 części.   
 

I. Tryb postępowania:  
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity ( Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm. ) oraz art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się 
 

II. Dane dotyczące Zamawiającego: 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 
24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8          
 

III. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami  w przedmiotowym postępowaniu są:   
Maciej Zakiewicz - dział zamówień publicznych 
tel. 81 / 47 86 990, 81 / 47 86 993  fax. 81 / 47 86 w.900, e-mail: dzp@iung.pulawy.pl 
 

IV. Przedmiot zamówienia:  
 
Dostawa i montaż elementów ogrodzenia automatycznych stacji meteorologicznych dla IUNG – PIB w 
Puławach w podziale na 5 części.   

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów ogrodzenia 5 automatycznych stacji meteorologicznych dla 
Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach. Stacje 
zlokalizowane są na dzierżawionych przez Instytut gruntach rolniczych w województwie wielkopolskim, łódzkim i kujawsko-
pomorskim.  

W województwie wielkopolskim  stacje zlokalizowano w miejscowościach Giewartów i Polskie Olędry, w województwie łódzkim 
w miejscowościach Dobra i Bratoszewice i w województwie kujawsko-pomorskim w miejscowości Królikowo. Cztery stacje 
automatyczne z w/w lokalizacji będą ogrodzone poprzez wydzielenie przestrzeni tzw. ogródka meteorologicznego o 
wymiarach 7,50m x 7,50m , zabetonowanie słupków w wykopanych w gruncie otworach (bez wykonywania podmurówki) oraz 
montaż prefabrykowanych paneli i furtki .  

W miejscowości Bratoszewice zakres prac obejmuje uzupełnienie ogrodzenia poprzez montaż paneli i furtki na istniejących 
gotowych słupkach. Zamontowane poprzednio elementy ogrodzenia zostały zdemontowane  w sposób „nieuprawniony” przez 
nieznanego sprawcę. 

Zamawiający przewiduje wykorzystanie systemowego ogrodzenia z użyciem paneli typu 3D zabezpieczonych antykorozyjnie 
poprzez ocynkowanie ogniowe. Zamocowanie paneli i furtki do słupków zostanie wykonane z użyciem śrub z nakrętkami 
samozrywalnymi, uniemożliwiającymi „nieuprawniony” demontaż ogrodzenia.  
Szczegóły zamówienia zawarto w  Załączniku Nr 2 . Opis przedmiotu zamówienia.  
 
Przedmiot zamówienia składa się z V części : 
1. Część I – dostawa i montaż elementów ogrodzenia automatycznej stacji meteorologicznej należącej do IUNG – PIB 

 w miejscowości – Giewartów,  kod pocztowy – 62-402,  gmina – Ostrowite,  powiat – słupecki, woj. – wielkopolskie, 

2. Część II – dostawa i montaż elementów ogrodzenia automatycznej stacji meteorologicznej należącej do IUNG – PIB    
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 w miejscowości – Dobra,   kod pocztowy – 98-160, gmina – Sędziejowice,  powiat – łaski, województwo – łódzkie,  

3. Część III – dostawa i montaż elementów ogrodzenia automatycznej stacji meteorologicznej należącej do IUNG – PIB   

 w miejscowości – Polskie Olędry,  kod pocztowy – 63-330, gmina – Dobrzyca,  powiat – pleszewski,  

 województwo – wielkopolskie,  

4. Część IV – dostawa i montaż elementów ogrodzenia automatycznej stacji meteorologicznej należącej do IUNG – PIB   

 w miejscowości – Królikowo,  kod pocztowy – 89-207, gmina – Szubin,  powiat – nakielski,  

 województwo – kujawsko-pomorskie 

5. Część V – dostawa i montaż elementów ogrodzenia automatycznej stacji meteorologicznej należącej do IUNG-PIB   

 w miejscowość – Bratoszewice,  kod pocztowy – 95-011, gmina – Stryków,  powiat – zgierski,  

 województwo – łódzkie,  

 
W przedmiotowym postępowaniu  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .  
 
 
 

V. Termin wykonania zamówienia: 
Termin realizacji: 4 tygodnie od podpisania umowy . 
 

VI. Sposób oceny ofert 
 

Nr kryterium Nazwa kryterium Waga 

I Cena oferty brutto 100 

 
I.   Opis kryterium cena  
Pod kryterium cena - rozumie się wartość wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia (również dostawa, 
transport, rozładunek). Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena oferty brutto w złotych polskich, na którą składa się 
cena netto + należny podatek VAT, nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 
 
W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 
 
                                                      cena oferty najkorzystniejszej 
                                                 -------------------------------------------------- x 100  = liczba punktów, gdzie: 
                                                             cena oferty badanej 
 
100  - waga kryterium nr 1 - cena 
Oferta najkorzystniejsza - przedstawiająca najniższą cenę otrzyma w tym kryterium 100 pkt.  
 
Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans cen (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone 
kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 

VII. Sposób obliczenia oceny oferty 
1.  Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o 

cenach towarów i usług (Dz. U. 204, poz. 915 ). Jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która Zamawiający 
obowiązany jest zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę, w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz 
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 
towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją i wykonaniem zamówienia 
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili składania ofert. Cena obejmuje wszystkie należności, związane z wykonaniem umowy, 
do których poniesienia jest zobowiązany Wykonawca, w tym w głównej mierze transport i dostawa związana do miejscu 
wskazanego przez Zamawiającego. 
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3.  Wykonawca podaje cenę jednostkową netto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada   
zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. Jeżeli wykonawca zaproponuje w 
ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie, zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty. 

 
VIII. Zapłata ceny / Rozliczenie umowy 
1. Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
2. Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą przelewu. 

 
IX. Wymagania dotyczące złożenia oferty:  
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  w zamkniętej kopercie. 
2. Kopertę  opatrzyć napisem: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy w 

Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy – „Oferta na dostawę i montaż elementów ogrodzenia 
automatycznych stacji meteorologicznych dla IUNG – PIB w Puławach w podziale na 5 części” (ZPU/19/2018 - 
nie otwierać do dnia 12.07.2018 r. do godz. 10.30”. 

3. Termin złożenia oferty do dnia 12.07.2018 roku - godz. 10.00 
4. Miejsce złożenia oferty:  SEKRETARIAT GŁÓWNY INSTYTUTU w Puławach. 
5. Termin otwarcia ofert: 12.07.2018 roku godz. 10.30. 

 
X. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

1.   Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu. 
2.   Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników postępowania, którzy 

złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. 
 

XI. Dokumenty wymagane:  
1. Wypełniony druk oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 
2. Parafowany opis przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 2 
3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
4. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 

dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo 
notarialnie poświadczonej kopii. 
 

XII. Informacje końcowe:  
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują, poza wyjątkami przewidzianymi w treści niniejszego zaproszenia, drogą elektroniczną lub faksem. 
2. W przypadku wątpliwości, Zamawiający wyznacza termin na składanie pytań do dnia 09.07.2018r. godz. 12:00. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. 

Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert. Dokonane zmiany Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom oraz zamieści na 
stronie internetowej Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty. 
 

XIII.  Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 
1. Druk oferty – załącznik nr 1 
2. Opis przedmiotu zamówienia  – załącznik nr 2 
3. Wzór umowy – załącznik nr 3 

 
XIV.  Klauzula informacyjna RODO związana z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut 
Badawczy w Puławach 24-100 Puławy ul. Czartoryskich 8, tel. 81/47860700, fax 81/47860900; 

1.2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytucie 
badawczym w Puławach jest Pani Julita Grzegórska, kontakt: adres e-mail: jgrzegorska@iung.pulawy.pl, tel. 
81/4786738; 
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1.3   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w pkt IV zaproszenia, prowadzonym w trybie określonym w pkt. 
I zaproszenia. 

1.4  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

1.5  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

1.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

1.7  W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 
do art. 22 RODO; 

1.8  Posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
1.9 Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

 
W imieniu Zamawiającego 

 
                    Specjalista                                                  W zastępstwie  Kierownika Działu                                                            Główny Księgowy 
                  Maciej Zakiewicz                                                          Katarzyna Plis                                                               mgr Barbara Jóźwicka-Kozak 
       …………………………………                               ……………………………………..                            ……………  …………………………………. 
                   /sporządził/                                                     /zaakceptował/                                      /zatwierdził/ 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** 
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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Numer Sprawy: ZPU/19/2018          Załącznik Nr 1 do zaproszenia z dnia 03.07.2018r  

     
 
 
................................................                         data............................. 
  pieczęć firmowa wykonawcy 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

na dostawę i montaż elementów ogrodzenia automatycznych stacji meteorologicznych  
dla IUNG – PIB w Puławach w podziale na 5 części. 

 
 

I. Dane dotyczące wykonawcy: 
Nazwa.................................................................................................................................................... 

Siedziba.................................................................................................................................................. 

NIP.................................................................... REGON....................................................................... 

Sąd/Organ rejestrowy:........................................................................................................................... 

Nr w Rejestrze KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.............................................................. 

Telefon...............................................................Fax.............................................................................. 

e-mail.................................................................  

Osoby uprawnione do reprezentowania firmy (ujawnione w rejestrze lub ewidencji oraz upoważnione do podpisania 

umowy): .............................................................................................................................. 

Nazwa Banku:........................................................................................................................................ 

Nr konta:................................................................................................................................................. 

II. Dane dotyczące zamawiającego: 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach –                             ul. 
Czartoryskich 8, 24-100 Puławy 
 

III. Zobowiązania wykonawcy: 
Po uzyskaniu wszelkich informacji niezbędnych do oceny ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą 
wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, tj. Dostawa i montaż 
elementów ogrodzenia automatycznych stacji meteorologicznych dla IUNG – PIB w Puławach w podziale na 5 części, 
w pełnej zgodności z wymienionymi poniżej dokumentami oraz zasadami określonymi w zaproszeniu za cenę 
oferty:  
 
**Dla Części I  -  
Łączna wartość zamówienia: 
cena oferty  netto ...........................................  zł 
(słownie: ..............................................................................................................................................................) 
podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł 
Cena oferty brutto  ........................................ zł 
(słownie:................................................................................................................................................................) 
 
** Dla Części II  -  
Łączna wartość zamówienia: 
cena oferty  netto ...........................................  zł 
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(słownie: ..............................................................................................................................................................) 
podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł 
Cena oferty brutto  ........................................ zł 
(słownie:................................................................................................................................................................) 
 
** Dla Części III  -   
Łączna wartość zamówienia: 
cena oferty  netto ...........................................  zł 
(słownie: ..............................................................................................................................................................) 
podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł 
Cena oferty brutto  ........................................ zł 
(słownie:................................................................................................................................................................) 
 
**Dla pakietu IV –  
Łączna wartość zamówienia: 
cena oferty  netto ...........................................  zł 
(słownie: ..............................................................................................................................................................) 
podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł 
Cena oferty brutto  ........................................ zł 
(słownie:................................................................................................................................................................) 
 
** Dla Części V  -  
Łączna wartość zamówienia: 
cena oferty  netto ...........................................  zł 
(słownie: ..............................................................................................................................................................) 
podatek VAT …..%, tj. ..................................... zł 
Cena oferty brutto  ........................................ zł 
(słownie:................................................................................................................................................................) 
 
Termin realizacji: 4 tygodnie od podpisania umowy . 
 
1. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zaproszeniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń 

oraz, że otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.  
2. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 

faktycznym. 
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
4. Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty 

– deklarujemy gotowość jej podpisania w  miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 
5. Oświadczamy, że wykonawca jest:   

□   mikroprzedsiębiorstwem* 
(* mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR) 

□  małym* 
(* małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR) 

□  średnim przedsiębiorstwem* 
(* przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR) 
6.  Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach od ……… 

do……..….*., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., poz. 1503, z późn. zm.) i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. 

          (Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). 

7.   Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO** wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*** 
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8.    Ofertę niniejszą składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach.  
 

Załącznikami do niniejszej oferty są : 

1. .................................................... 

2. ................................................... 

3. ................................................... 

4. .................................................. 

      
 
 
 

 

           ........................................................ 
(czytelny podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 
* zaznaczyć właściwe.  
** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 
04.05.2016, str.1).   

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 
informacyjnego, stosownie do art.13 lub 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie). 
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Znak sprawy:  ZPU/19/2018                                                        załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia 03.07.2018                                         

 
UMOWA - WZÓR Nr……/2018 

zawarta w dniu ……… 2018 roku w Puławach     
 
pomiędzy: Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytutem Badawczym  
z siedzibą w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, NIP 716-000-42-81, Regon: 000079295, 
zarejestrowanym pod Nr KRS: 0000149666 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej w treści niniejszej umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym 
przez: 
 

1. Dyrektor IUNG – PIB - prof. dr hab. Wiesław Oleszek 

2. Główna Księgowa - Barbara Jóźwicka – Kozak 

 
a firmą …………..(kod pocztowy ……………….., Regon: …………,  NIP …………………, zarejestrowaną pod  Nr 
KRS: …………….. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla ………, …………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
zwaną dalej w tekście umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez: 
 

1. ……………………………………… - …………………………………. 

2. ……………………………………… - …………………….…………… 

 
Niniejszą umowę strony zawierają na podstawie  art. 4  pkt 8  ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo  
zamówień  publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i zgodnie rozstrzygniętym postępowaniem na 
dostawy środków czystości dla IUNG-PIB w Puławach. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Na podstawie oferty z dnia ……………… r. Zamawiający, zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania   
ogrodzenie dla IUNG – PIB w Puławach automatycznych stacji meteorologicznych z materiałów 
wykonawcy. .  

2.    Przedmiot zamówienia składa się z V części : 
1) Część I – dostawa i montaż elementów ogrodzenia automatycznych stacji meteorologicznych 
należącej do IUNG – PIB w miejscowość – Giewartów,  kod pocztowy – 62-402,  gmina – Ostrowite,  
powiat – słupecki, województwo – wielkopolskie, ** 

2) Część II – dostawa i montaż elementów ogrodzenia automatycznych stacji meteorologicznych 
należącej do IUNG – PIB  miejscowość – Dobra,   kod pocztowy – 98-160, gmina – Sędziejowice,  
powiat – łaski, województwo – łódzkie, ** 
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3) Część III – dostawa i montaż elementów ogrodzenia automatycznych stacji meteorologicznych 
należącej do IUNG – PIB miejscowość – Polskie Olędry,  kod pocztowy – 63-330, gmina – Dobrzyca,  
powiat – pleszewski, województwo – wielkopolskie, ** 

4) Część IV – dostawa i montaż elementów ogrodzenia automatycznych stacji meteorologicznych 
należącej do IUNG – PIB miejscowość – Królikowo,  kod pocztowy – 89-207, gmina – Szubin,  powiat – 
nakielski,  województwo – kujawsko-pomorskie** 

5) Część V – dostawa i montaż elementów ogrodzenia automatycznych stacji meteorologicznych 
należącej do IUNG miejscowość – Bratoszewice,  kod pocztowy – 95-011, gmina – Stryków,  powiat – 
zgierski, województwo – łódzkie, ** 

Szczegółowy zakres prac określony został w  załączniku Nr 1- Opis przedmiotu zamówienia 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z należytą starannością, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej  i sztuki budowlanej, obowiązującymi aktualnymi przepisami i polskimi normami 
przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, przy użyciu sprzętu, urządzeń  i materiałów o jakości 
odpowiadającej warunkom określonym w polskich normach.  

3. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co, do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). Montaż urządzeń wykonać w oparciu o fabryczną dokumentację 
techniczno-ruchową i opis obsługi. 

§ 2 
Terminy realizacji przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wymienione w §1 objęte niniejszą umową w terminie do 4 
tygodni od podpisania umowy . 

2. O dokładnym terminie odbioru Wykonawca poinformuje Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. 

3. Potwierdzeniem wykonania umowy będzie protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i  
Zamawiającego. 

4. Za dzień wykonania postanowień Umowy uważa się datę określoną w protokole podpisanym przez 
bezpośredniego użytkownika, stwierdzającym odbiór wykonanych prac. 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 Umowy dla:  

1) Część I.- w kwocie netto: ……………….zł,  (słownie: ………………….groszy),VAT ….% tj………………. 
zł , wynagrodzenie brutto wynosi: ……………………..zł (słownie: 
……………………………………….grosze). ** 

2) Część II w kwocie netto: ………………zł,  (słownie: ……………………………groszy ),VAT ….% tj. 
……………………..zł , wynagrodzenie brutto wynosi: ………………….zł     (słownie : 
……………groszy). ** 
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3) Część III w kwocie netto: ………………zł,  (słownie: ……………………………groszy ),VAT ….% tj. 
……………………..zł , wynagrodzenie brutto wynosi: ………………….zł (słownie : 
………………groszy). ** 

4) Część IV w kwocie netto: ………………zł,  (słownie: ………………………groszy ),VAT…..% tj. 
……………………..zł , wynagrodzenie brutto wynosi: ………………….zł (słownie : 
………………groszy). ** 

5) Część V ………….. w kwocie netto: ………………zł,  (słownie: ……………………………groszy ),VAT 
….% tj. ……………………..zł , wynagrodzenie brutto wynosi: ………………….zł (słownie : 
………………groszy). ** 

2. Powyższa kwota obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem zamówienia. 

3. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegało zmianom w trakcie realizacji niniejszego 
zamówienia.  

4. Wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy dokonywane będą przelewem na jego konto podane na prawidłowo 
wystawionej fakturze VAT w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, przy czym faktura nie może być wystawiona 
wcześniej niż po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy. Ustala się, że 
datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

5. Po podpisaniu protokołu odbioru robót ewentualne dalsze roszczenia Wykonawcy nie będą uwzględniane.  

6. Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

§ 4 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:  

1) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1 niniejszej Umowy, w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
opóźnienia, z zastrzeżeniem ust. 3,  

2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za 
wykonanie umowy określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek. 

3) odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto za wykonanie umowy określonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 

1) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 
za wykonanie umowy określonego w § 3 ust.1 z wyjątkiem przypadku określonego w ust.5. 

3. Zapłata wymienionych w § 4 kar umownych, nie zwalnia Stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań 
wynikających z zapisów Umowy. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła warunki Umowy w terminie 14 dni od daty 
wystąpienia z żądaniem zapłaty.  
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5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach 
ogólnych. 

§5 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty 24 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego i 
Wykonawcę protokołu odbioru.  

2. Wykonawca udziela rękojmi na wykonane roboty na okres wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego 
liczony od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru.  

 
§ 6 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, 
Strony oświadczają, że są wzajemnie dla siebie administratorami danych osobowych, a dane osobowe 
przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze współpracy, na podstawie RODO. Dane 
osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania 
dokumentacji związanej ze współpracą, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami. Każda ze stron posiada prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W umowach z 
podwykonawcami Wykonawca zawrze stosowne klauzule umowne zobowiązujące podwykonawców do stosowania 
RODO.  

§ 7 
Podwykonawstwo 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie własnymi siłami, bez udziału podwykonawców 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sporne sprawy będą starały się rozstrzygać we własnym zakresie i 
dopiero gdy nie będzie to możliwe, sprawy konfliktowe będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla  siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.   

3. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egz. po 1  egz. dla każdej ze Stron.  

 
 
         WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY 
 
 
**  niepotrzebne skreślić       


