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Załącznik do zapytania ……………
UMOWA NA DOSTAWĘ
oprogramowania MATLAB wraz z toolboxami oraz licencjami na potrzeby badań naukowych
zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy:
Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
w Gdańsku, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, wpisanym do Rejestru Instytutów Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie pod numerem: RIN-IV-9/98, NIP: 584-035-78-82, REGON: 000326121
reprezentowanym przez:
1.

________________ – ________________,

2.

________________ – ________________,

zwaną dalej „Zamawiającym”
a
____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
___________, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS __________, NIP
___________, REGON ___________, o kapitale zakładowym ___________, którą reprezentuje:
1.

________________ – ________________,

2.

________________ – ________________,

[Lub wariantowo w przypadku gdy umowę podpisują nie osoby ujawnione w KRS, a pełnomocnik:]
________________ – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,
zwaną dalej „Wykonawcą”.
[Lub wariantowo w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą:]
_________
__________
prowadzącą/cym
działalność
gospodarczą
pod
firmą:
____________________ z siedzibą w ___________, ul. ___________, __-___ __________, NIP
___________, REGON ___________, działając-ą/ym osobiście / któr-ą/ego reprezentuje
___________ ___________ jako pełnomocnik na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,
zwan-ą/ym dalej „Wykonawcą”.
Zamawiający i Wykonawca są również w dalszej części umowy zwani łącznie „Stronami” a każdy
z osobna „Stroną”.
Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”.
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego. Zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania ustawy z
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dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na podstawie art.
4d ust. 1 pkt 1) tejże ustawy.
§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć oprogramowanie
MATLAB wraz z toolboxami (Oprogramowanie) oraz odpowiednimi licencjami
akademickimi (indywidualnymi i sieciowymi) uprawniającymi do korzystania z tego
Oprogramowania (Licencje), na potrzeby badań naukowych, co łącznie stanowić będzie
Przedmiot Umowy.

2.

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy, w tym zakres i ilość udzielanych Licencji zawiera
Załącznik Nr 1- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

3.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Umowy na własny koszt i ryzyko do IMP
PAN, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, które to miejsce Strony ustalają jako miejsce wydania
Oprogramowania wraz z Licencjami.

4.

Wykonawca wraz z Oprogramowaniem dostarczy pełną dokumentację standardowo dostarczaną
przez producentów danego oprogramowania, w tym również dokumentację potwierdzającą
uprawnienia Zamawiającego do zgodnego z prawem, postanowieniami Umowy i
nienaruszającego praw osób trzecich korzystania z Oprogramowania (Licencje). Dostarczona
dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim.

5.

Wykonawca gwarantuje zapewnienie świadczenia usługi asysty (Asysta) bezpośrednio od
producenta Oprogramowania, w sposób profesjonalny zgodnie z standardami obowiązującymi
w branży informatycznej, dla Oprogramowania wymienionego w § 1, ust. 1 Umowy przez
okres, na który udzielane są Licencje tj.:
a) aktualizacji Oprogramowania, w szczególności: dostarczania nowych wersji
Oprogramowania, dostarczania wersji podwyższonych a także nowego Oprogramowania,
będącego kontynuacją linii produktowej wraz z odpowiednimi certyfikatami licencyjnymi,
wydań uzupełniających oraz poprawek programistycznych, bez dodatkowych opłat
licencyjnych,
b) wsparcie w korzystaniu z Oprogramowania, w szczególności: świadczenia pomocy
technicznej w zakresie telefonicznej obsługi zgłoszeń oraz w formie elektronicznej, co najmniej
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy, zapewnienia elektronicznego dostępu do informacji na temat Oprogramowania, wykazu
znanych symptomów lub rozwiązań w języku polskim lub angielskim1.

6.

1

W przypadku, gdyby Wykonawca nie zapewnił świadczenia usługi Asysty bezpośrednio od
producenta Oprogramowania, w sposób profesjonalny zgodnie z standardami obowiązującymi
w branży informatycznej, dla Oprogramowania wymienionego w § 1, ust. 1 Umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczenia tej usługi w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej samodzielnie, w przeciwnym wypadku Zamawiający zleci
wykonywanie tej usługi innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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OŚWIADCZENIA STRON

1.

Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne możliwości techniczne, wiedzę, doświadczenie i
narzędzia, w tym organizacyjne i finansowe, potrzebne do prawidłowej realizacji Umowy ściśle
według wymagań Zamawiającego, w szczególności co do jakości Oprogramowania i
terminowości dostawy oraz zobowiązuje się wykonać Umowę dochowując najwyższej
staranności.

2.

Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Oprogramowanie będzie funkcjonować prawidłowo,
zgodnie z jego specyfikacją i przeznaczeniem.

3.

Zamawiający zobowiązuje się odebrać Przedmiot Umowy oraz zapłacić za niego na zasadach i
w terminach wynikających z Umowy.
§ 3.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy w terminie …. dni od dnia
zawarcia Umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić usługi Asysty przez cały okres, na który udzielane są
Licencje.
§ 4.

WARUNKI DOSTAWY

1.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt i ryzyko Oprogramowania do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego stosownie do § 1.3 oraz do dokonania jego instalacji
na sprzęcie Zamawiającego.

2.

Przyjęcie dostawy do miejsca wskazanego w § 1.3 będzie się odbywać w dni robocze
(rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
– dalej Dni robocze) w godzinach od ……. do ………. W przypadku dostarczenia
Oprogramowania poza dniami i godzinami wskazanymi w zdaniu poprzednim, Zamawiający
ma prawo odmówić przyjęcia dostawy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest
ponownie dostarczyć Oprogramowanie w terminie ustalonym z Zamawiającym.

3.

Awizując dostawę Wykonawca powinien wskazać następujące dane:
1) dane Wykonawcy,
2) termin dostawy,
3) przedmiot dostawy,

4.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odmowy przyjęcia dostawy, gdy Wykonawca nie
dokonał awizowania dostawy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest ponownie
dostarczyć Oprogramowanie w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.
§ 5.
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1.

Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru, podpisanym
przez obie Strony bez zastrzeżeń. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru Oprogramowania
w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości
do odbioru Przedmiotu Umowy drogą mailową lub w formie pisemnej.

2.

Wydanie Przedmiotu Umowy odbywać się będzie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego
oraz Wykonawcy.

3.

Własność i ryzyko utraty i uszkodzenia Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z
chwilą wykonania Przedmiotu Umowy określoną w ust. 6.

4.

Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia uwag drogą mailową lub w formie pisemnej co do
prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni roboczych od
dnia dostarczenia Przedmiotu Umowy. W razie zgłoszenia takich uwag Wykonawca
zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni roboczych od dnia
ich zgłoszenia lub innym uzgodnionym przez Strony.

5.

Po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4,
Strony podpiszą protokół odbioru potwierdzający, że wszystkie wady i nieprawidłowości
zostały w całości usunięte.

6.

Za dzień wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się:
1)

dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 1 –
w przypadku, gdy Zamawiający nie zgłosi uwag co do prawidłowości realizacji Przedmiotu
Umowy,

2)

dzień podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 5 –
w przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag co do prawidłowości realizacji
Przedmiotu Umowy.

7.

Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
kompletną dokumentację standardowo dostarczaną przez producentów danego
Oprogramowania, w tym również dokumentację potwierdzającą uprawnienia Zamawiającego
do zgodnego z prawem, postanowieniami Umowy i nienaruszającego praw osób trzecich do
korzystania z Oprogramowania (Licencje).

8.

W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego dotyczących
prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający
uprawniony jest do odmowy przyjęcia dostawy, która zostanie zwrócona w całości lub części
niezgodnej z Umową do Wykonawcy na jego koszt i ryzyko wraz z protokołem odbioru, na
którym wskazano uwagi Zamawiającego oraz fakturą VAT, jeżeli została przedwcześnie
wystawiona i doręczona przez Wykonawcę.
§ 6.

1.

WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ

Wykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie [***]
(słownie: [***] złotych), w tym wynagrodzenie za udzielenie Licencji w wysokości [***] zł
(słownie: [***] złotych).
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2.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje całość prac i wszelkich kosztów wynikających z
zakresu i sposobu realizacji Przedmiotu Umowy i które zostały określone w Umowie,
Załączniku nr 1 oraz w zapytaniu ofertowym.

3.

Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto i zostanie powiększone o podatek VAT według
stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.

4.

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią podpisanego przez Strony
protokołu odbioru. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie Przedmiotu Umowy
stosownie do postanowień § 5.6. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia
wykonania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

5.

Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze. Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

6.

W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki
za zwłokę w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie.
§ 7.

LICENCJE

1.

Warunki Licencji określa Załącznik nr 3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do
udzielenia Licencji Zamawiającemu.

2.

Udzielenie Licencji następuje z dniem, o którym mowa w § 5.6.

3.

Licencja ma charakter wyłączny / niewyłączny i jest udzielona na czas [***].

4.

Licencja uprawnia Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania przez [***]
użytkowników / na [***] stanowiskach komputerowych.

5.

Jeżeli w okresie trwania Licencji Zamawiający utraci uprawnienie do korzystania
z Oprogramowania lub jego części, bez względu na przyczynę utraty takiego uprawnienia,
Wykonawca niezwłocznie nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) Dni roboczych
od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego na swój koszt i według swego wyboru
wykona którąkolwiek z poniższych czynności naprawczych:

6.

1)

udzieli ponownie nieodpłatnej licencji na takie Oprogramowanie lub jego część,

2)

uzyska dla Zamawiającego nieodpłatne prawo do kontynuowania używania
Oprogramowania,

3)

dokona na swój koszt wymiany Oprogramowania na nienaruszające praw autorskich
lub innych praw osób trzecich, a posiadające te same parametry
i spełniające te same funkcje co Oprogramowanie,

4)

lub zapewni inne rozwiązanie funkcjonalne, pozwalające Zamawiającemu
na nieprzerwane korzystanie z Przedmiotu Umowy w tym samym zakresie.

Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia
Zamawiającego przed jakimikolwiek działaniami osób trzecich zmierzającymi do dochodzenia
swoich praw w zakresie własności intelektualnej Oprogramowania. W przypadku, gdy osoba
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trzecia zwróci się do Zamawiającego z roszczeniami związanymi z Przedmiotem Umowy lub
jego poszczególnymi elementami, Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku
zaspokojenia takich roszczeń oraz pokryje wszelkie uzasadnione, niezbędne koszty, wydatki,
opłaty, wynagrodzenia poniesione przez Zamawiającego w związku z tymi roszczeniami, jak
również pokryje szkodę poniesioną przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca
ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za to, że osoby trzecie nie będą
dochodziły zaspokojenia swoich roszczeń bezpośrednio od Zamawiającego.
§ 8.

ZAKOŃCZENIE UMOWY

1.

Zamawiający, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy.

3.

Nadto Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy w
całości lub w części w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z
możliwością obciążenia karami umownymi w następujących przypadkach:
1)

wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny
z postanowieniami Umowy i nieprzystąpienia do należytego sposobu wykonywania
Umowy w terminie 3 (słownie: trzech) Dni roboczych od pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania;

2)

W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 10
Dni roboczych, Zamawiający może odstąpić od Umowy bez konieczności wcześniejszego
wzywania Wykonawcy do wykonania Umowy.
§ 9. KARY UMOWNE

1.

2.

Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami umownymi:
1)

za niewykonanie Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Umowie, chyba że
Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie w terminie Przedmiotu Umowy– w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 6.1 za każdy dzień opóźnienia,

2)

za nieterminowe usunięcie wad Przedmiotu Umowy dostarczonego Zamawiającemu, chyba
że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 6.1 za każdy dzień opóźnienia,

3)

w razie wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 20 %
wynagrodzenia netto określonego w § 6.1.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych w przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych.

REGON: 000326121

NIP: 584-035-78-82

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: 0409H

POLTAX VAT-5UE: PL5840357882

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
80-231 Gdańsk
ul. J. Fiszera 14
Tel. (centr.): 58 3460881
Tel. (sekr.): 58 3416071

3.

Fax: 58 3416144

e-mail: imp@imp.gda.pl
www.imp.gda.pl

Wykonawca jest uprawniony do obciążenia Zamawiającego następującymi karami umownymi:
1)

w razie wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcą z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego (za wyjątkiem sytuacji określonej w § 8.1 – w wysokości 20 %
wynagrodzenia netto określonego w § 6.1.
§ 10. GWARANCJA JAKOŚCI

1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Oprogramowanie zgodnie z
gwarancją producenta. Bieg gwarancji zaczyna się od dnia, o którym mowa w § 5.6.
Wykonawca zapewnia, że w okresie obowiązywania gwarancji Oprogramowanie, które zostanie
dostarczone Zamawiającemu, będzie wolne od jakichkolwiek wad.

2.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń
o wadach Oprogramowania, diagnostyki wad Oprogramowania, niezwłocznej nieodpłatnej
naprawy lub wymiany wadliwego Oprogramowanie na nowy, wolny od wad oraz udostępniania
aktualizacji Oprogramowania. Jeżeli wymiana pociągać będzie za sobą dodatkowe koszty,
koszty te poniesie Wykonawca.

3.

Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji jakości dostarczono Zamawiającemu
zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad, termin gwarancji jakości biegnie na nowo
od momentu dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

4.

Wykonawca zapewnia, iż wady ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji jakości zostaną
usunięte w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia Wykonawcy
ujawnionych wad, chyba, że Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu, uzasadnione
względami technicznymi lub organizacyjnymi, na które powoła się Wykonawca. Wykonawca
nie ma prawa odmówić spełnienia świadczenia gwarancyjnego.

5.

Zgłoszenie wady dokonywane będzie telefonicznie lub drogą mailową, na dane wskazane w §
11.1.2). Wykonawca zobowiązuje się przyjmować zgłoszenia o wadach w Dni robocze w
godzinach od 8 do 16 . Reklamacja powinna zawierać wstępny opis wady, braków,
nieprawidłowości działania.

6.

Usunięcie wad powinno zostać potwierdzone na adres e-mail wskazany w § 11.1.1).

7.

W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wszystkich zgłoszonych wad
w terminie określonym w ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania., Zamawiający ma
prawo zlecić usunięcie wad osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, informując
Wykonawcę o podjętym działaniu.

8.

[zapis wariantowy:] Aktualizacje Oprogramowania, o których mowa w ust. 2, Wykonawca jest
zobowiązany udostępnić do pobrania ze strony www [***] niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie [***] od dnia wydania aktualizacji przez [***].
§ 11. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY I DORĘCZENIA

1.

Każda ze Stron powołuje swojego przedstawiciela do bieżących kontaktów, który będzie
nadzorować sprawną realizację Umowy:

REGON: 000326121

NIP: 584-035-78-82

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: 0409H

POLTAX VAT-5UE: PL5840357882

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
80-231 Gdańsk
ul. J. Fiszera 14
Tel. (centr.): 58 3460881
Tel. (sekr.): 58 3416071

2.

Fax: 58 3416144

e-mail: imp@imp.gda.pl
www.imp.gda.pl

1)

przedstawicielem Zamawiającego jest [***], tel. [***], e-mail: [***],

2)

przedstawicielem Wykonawcy jest [***], tel. [***], e-mail: [***].

Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
1)

dla Zamawiającego – adres: [***],

2)

dla Wykonawcy – adres: [***].

3.

Zmiana osoby przedstawiciela jest skuteczna dla drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia.
W przypadku zmiany adresu, o którym mowa w ust. 2 Strony zobowiązują się do
niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do doręczeń, pod
rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres.
Zmiana przedstawiciela Strony lub adresu do doręczeń nie stanowi zmiany Umowy.

4.

W przypadku gdy Strona składa oświadczenie w formie pisemnej powinno ono zostać
doręczone za potwierdzeniem odbioru, osobiście lub na adres Strony wskazany w ust. 2. Za
dzień doręczenia korespondencji uważa się dzień odbioru korespondencji przez adresata. W
razie niemożności doręczenia pisma wysłanego przesyłką poleconą lub kurierską z przyczyn
dotyczących Strony będącej adresatem, w szczególności w przypadku odmowy odbioru pisma
przez Stronę lub zmiany adresu, pismo uważa się za skutecznie doręczone w dniu, w którym
zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożono zlecenie
jego doręczenia podmiotowi wykonującemu działalność pocztową (świadczącemu usługi
kurierskie).
§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Wszelkie zmiany Umowy, jak również jej rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie, wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

3.

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień Umowy będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.
§ 13.

ZAŁĄCZNIKI

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:

REGON: 000326121

NIP: 584-035-78-82

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: 0409H

POLTAX VAT-5UE: PL5840357882

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
80-231 Gdańsk
ul. J. Fiszera 14
Tel. (centr.): 58 3460881
Tel. (sekr.): 58 3416071

Fax: 58 3416144

Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna RODO

Załacznik nr 3

Warunki Licencji

e-mail: imp@imp.gda.pl
www.imp.gda.pl

PODPISY:
Zamawiający:
___________________

_____________________

___________________

_____________________

Wykonawca:
___________________

_____________________

___________________

_____________________
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