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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy – ZO 7/2020/STER CPP/ZK 

 

Umowa dostawy nr 2020/………../STER CPP/ZK 

 

zawarta w Gdańsku w dniu ......................... pomiędzy:  
 

1. BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, 
80-299, ul. Nowy Świat 38 c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr KRS 0000432307, NIP 5862278701, 

REGON 221740579, reprezentowaną przez komplementariusza: 
BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 80-299, ul. Nowy Świat 
38 c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr KRS: 0000399806, NIP: 5862274229, REGON: 221548221, 

reprezentowaną przez: 
Krzysztofa Kaweckiego - Prezesa Zarządu, uprawnionego do jego samodzielnej reprezentacji zwaną w 
dalszej części Umowy Zamawiającym, 

a      

 

2. ................................................................................ z siedzibą w …………………….., adres: 

…………………………………………………………………………………., wpisaną/ym do Rejestru 
Przedsiębiorców CEIDG*/KRS pod numerem* ………………………………., NIP, 

………………………….., REGON: ……………... 
reprezentowanym/ą przez1

: 

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

zwanym/ą w dalszej części Umowy Wykonawcą,  

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie Zapytania Ofertowego nr 
7/2020/STER CPP/ZK zgodnego z zasadą konkurencyjności została zawarta Umowa z Wykonawcą o treści 
następującej: 

 

§ 1 

[OŚWIADCZENIA] 
 

1. Zamawiający oświadcza, że realizuje Projekt: „Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem” w 
ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa „Wsparcie 
prowadzenia prac B + R przed przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” finansowanego, który jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej jako: Projekt) oraz 

zapewnia, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych lub faktycznych, które uniemożliwiałyby zawarcie 
przez Zamawiającego niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie Przedmiotu Umowy – 

będącego jednocześnie przedmiotem Zamówienia w ramach rozstrzygniętego postępowania o udzielenie 
zamówienia w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z ww. Zapytaniem ofertowym, oraz jest w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy. 
 

§ 2 

[PRZEDMIOT UMOWY] 

 

1. W związku z realizacją Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, Przedmiot niniejszej 

Umowy obejmuje: realizację przez Wykonawcę dostawy towarów według zakresu określonego w 
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
(stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy) tj. elementów z grupy „Automatyka przemysłowa - 

II” w zakresie następującym: 
1) CZĘŚĆ …………….. - ……………………………………………………………………….. 

                                                           
1 Reprezentacja powinna być zgodna z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, który zawiera dane obowiązujące na dzień zawarcia Umowy.  
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2) CZĘŚĆ …………….. - ………………………………………………………………………..  
dalej jako: Przedmiot umowy/Przedmiot zamówienia. 

2. Oferta Wykonawcy złożona celem realizacji Przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami stanowi Załącznik 
nr 2 do Umowy. 

3. Według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV odpowiadający Przedmiotowi Umowy to: kod główny: 
31100000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory, 31600000-2 Sprzęt i aparatura 
elektryczna. 

4. Dodatkowe kody CPV dla zamówienia objętego niniejszym Zapytaniem ofertowym m.in.: 
 31110000-0 Silniki elektryczne, 

 30237475-9 Czujniki elektryczne, 

 31121110-4 Przekształtniki mocy, 
 31600000-2 Sprzęt i aparatura 

elektryczna, 

 31682210-5 Aparatura i sprzęt sterujący, 
 38412000-6 Termometry,  

 32570000-9 - Urządzenia łączności, 
 32580000-2 Sprzęt do obsługi danych. 

5. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przez niego w wykonaniu niniejszej Umowy przedmiot zamówienia 
posiada wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty i spełnia wszelkie wymogi wynikające z odpowiednich 

przepisów oraz ustanowionych norm jakościowych. 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczone towary spełniają wymagania techniczne określone w ramach opisu 
Przedmiotu zamówienia, są fabrycznie nowe, posiadają nienaruszone cechy pierwotnego opakowania (jeżeli 
dotyczy).  

 

§ 3 

[TERMIN, MIEJSCE WYKONANIA, ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY] 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Zamówienia maksymalnie w terminie 

……………………………………….. dni roboczych od dnia podpisania Umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego z Zamawiającym. W przypadku gdy ostatni dzień  
………………..- dniowego terminu ustalonego w zdaniu poprzedzającym przypadnie na dzień wolny od 
pracy – dostawa będzie zrealizowana w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy. 

2. Dostawa odbędzie się w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8.00 do 14.00. Dokładna 
data i godzina dostarczenia Przedmiotu Zamówienia zostanie ustalona przez Wykonawcę z Zamawiającym w 
drodze korespondencji e-mail, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, Zamawiający wskaże również 
osobę z imienia i nazwiska, która dokona odbioru Przedmiotu zamówienia w jego imieniu i podpisze 
Protokół zdawczo - odbiorczy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Zamówienia na adres siedziby Zamawiającego, tj. 
BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa., ul. Nowy Świat 38 c, 80-

299 Gdańsk. 
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot zamówienia zgodnie z następującymi warunkami: 

1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć elementy konstrukcyjne fabrycznie nowe, nie noszące 
znamion ich użycia, niezniszczone, nieuszkodzone, pełnowartościowe. 

2) Elementy zostaną dostarczone przez Wykonawcę wg ich klasyfikacji w Szczegółowym opisie 
Przedmiotu Zamówienia, wg ilości wskazanej w Tabeli, w oryginalnych opakowaniach, dodatkowo 

zabezpieczonych opakowaniem wykonanym albo z folii przemysłowej albo wykonanym z 
kartonu, przy czym każdy element winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem 
przez cały czas dostawy i transportu do Zamawiającego – ryzyko i odpowiedzialność z tytułu 
uszkodzenia elementów w transporcie i podczas ich wyładunku ponosi Wykonawca, oraz 

3) Wykonawca do każdego rodzaju elementów dostarczonych w zestawach o określonej ilości, 
wykonanych ze wskazanego materiału przedłoży także certyfikaty i atesty potwierdzające ich jakość i 
zgodność ze wskazaną w Tabeli normą jakościową (jeżeli norma taka została podana dla danego 
elementu w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego: Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia). 

5. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie odbioru technicznego Przedmiotu 
zamówienia na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego lub 

upoważnionego pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości i kompletności dostawy. Wzór Protokołu 
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

6. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy nie spełnia wymogów 
określonych w SIWZ. Brak odbioru Przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego powoduje zwłokę 

Wykonawcy. 
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7. Wykonawca zapewnia właściwy sposób transportu towarów objętych niniejszą Umową celem zachowania 
nienaruszalności, jakości, funkcjonalności, parametrów oraz wymaganego przez Zamawiającego stanu 
towarów. 

8. Koszty załadunku towaru do transportu, koszty transportu oraz koszty prawidłowego rozładunku towarów 
objętych niniejszą Umową dostawy, ponosi w pełni Wykonawca. 

9. Odpowiedzialność z tytułu wyboru podmiotów realizujących czynności związane z prawidłowym i 
terminowym dostarczeniem towarów objętych niniejszą Umową, stanowiących Przedmiot zamówienia oraz z 
tytułu prawidłowego wykonania powierzonych im zadań – wobec Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

 

§ 4  

[RĘKOJMIA ZA WADY TOWARÓW] 

 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na zasadach opisanych poniżej, 
na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego.  

2. Okres rękojmi za wady wynosi 24 miesiące – zgodnie z art. 568 k.c. i jest liczony od dnia wykonania 

Przedmiotu umowy – dostarczenia towarów.  
3. Rękojmia za wady obejmuje zapewnienie Wykonawcy, że towary stanowiące Przedmiot zamówienia: 

1) posiadają parametry techniczne zgodne z tymi określonymi w treści Zapytania ofertowego. 
2) są fabrycznie nowe, w pełni funkcjonalne, nieuszkodzone, pełnowartościowe. 

4. W ramach rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych elementów (towarów) i 
pokrycia kosztów wymiany wadliwych elementów (kosztów materiału, towaru, transportu, itp.), a 
Zamawiający zgłosić Wykonawcy reklamację pisemną (uznaje się także za pisemną, reklamacje przesłaną za 
pośrednictwem wiadomości e-mail).  

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę każdorazowo o wadzie towaru najpóźniej w terminie 10 dni od daty jej 
wykrycia – za pośrednictwem korespondencji e-mail ……………………………….. lub pisemnie pod adres 

Wykonawcy.  

6. Termin realizacji reklamacji (wymiany towaru) wynosi ……….. dni i rozpoczyna się z dniem 
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego), a kończy z dniem 
przekazania Przedmiotu umowy wolnego od wad Zamawiającemu.  

7. Z tytułu wymiany towarów wadliwych na nowe całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  
8. Z czynności odbioru Przedmiotu umowy wolnego od wad w związku ze złożoną reklamacją przez 

Zamawiającego, zostanie spisany protokół zdawczo – odbiorczy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 
nr 2 do niniejszej Umowy, odpowiednio uzupełniony o informacje właściwe dla reklamacji.  

9. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy towaru wolnego od wad w terminie określonym w ust. 6 niniejszego 
paragrafu, Zamawiający może zlecić dostarczenie takiego towaru osobie trzeciej, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

10. Niezależnie od uprawnień określonych w niniejszej Umowie, Zamawiającemu przysługują wszystkie prawa z 
tytułu rękojmi za wady określone w kodeksie cywilnym.  

 

§ 5 

[WYNAGRODZENIE] 

 

1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 tj. dostawy towarów według zakresu 
określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia tj. elementów z grupy „Automatyka 
przemysłowa” wg dokumentacji technicznej Zamawiającego Wykonawcy należne jest wynagrodzenie 
odpowiednio z tytułu realizacji:  
1) CZĘŚĆ ………….. - ………………………………………………………………, w wysokości 

………………………….. zł netto (słownie: ……………….... zł), powiększone o należny podatek 
VAT; 

2) CZĘŚĆ ………….. - ………………………………………………………………, w wysokości 
………………………….. zł netto (słownie: ……………….... zł), powiększone o należny podatek 
VAT; 

co stanowi wynagrodzenie w łącznej wysokości: ………………………….. zł netto (słownie: 
……………….... zł), powiększone o należny podatek VAT. 

2. Cena towarów objętych niniejszą Umową nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy. 
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony Protokół zdawczo – odbiorczy, którego 

wzór  stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.  
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4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie poprawnej pod względem formalno-rachunkowym faktury, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni do wpłynięcia 
poprawnej faktury do Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wyczerpuje w całości roszczenia 

Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy i obejmuje wszystkie koszty, jakie mogą powstać w 
związku z realizacją Umowy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B + 
R przed przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania przemysłowe 
i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” finansowanego, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

§ 6 

[KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE] 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia zawinionej szkody wyrządzonej Zamawiającemu lub osobom 

trzecim w trakcie realizowania Przedmiotu Umowy lub w związku z realizacją tej Umowy. 
2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę tj.: 

1) uchybienia termonowi dostawy wskazanemu w § 3 Umowy ust. 1 lub innym terminom wynikającym z 
niniejszej Umowy (np. reklamacyjnych) - Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia; 

2) zrealizowania Przedmiotu umowy w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w 
Zapytaniu ofertowym oraz w niniejszej Umowie (dostarczenie elementów nieodpowiadających 
Przedmiotowi umowy, uchybienie obowiązkom procedury reklamacji, inne działania lub zaniechania 
Wykonawcy prowadzące do nienależytego wykonania Umowy) - Wykonawca zobowiązany będzie do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości odpowiadającej kwocie 10% 
wynagrodzenia brutto z tytułu wykonania niniejszej Umowy za każde stwierdzone naruszenie; 

3) uchybienia obowiązkowi poufności danych i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych, 00/100), 

4) uchybienia obowiązkowi ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z niniejszą Umową - 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 
proporcjonalnej do stopnia zawinienia w powstaniu naruszenia. 

3. W przypadku opóźnienia w realizacji swych obowiązków przez Wykonawcę, gdy Zamawiający nie będzie 
mógł czekać na działanie Wykonawcy, a zwłoka trwać będzie ponad 3 dni – Zamawiający zamówi tożsame 

usługi dostawy towaru od innego dostawcy na koszt Wykonawcy. 

4. W przypadku niewykonania Umowy w całości Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w 
wysokości odpowiadającej kwocie 50 % wynagrodzenia brutto przewidzianego niniejszą Umową.  

5. Z tytułu odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% odpowiadającej kwocie 
50 % wynagrodzenia brutto przewidzianego niniejszą Umową.  

6. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania z tytułu 
naprawienia szkody przez Wykonawcę na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku 

opóźnienia w płatności wynagrodzenia, ponad ostateczny termin wskazany w § 5 ust. 5 umowy. 

 

§ 7 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, lub od części niniejszej Umowy w 
drodze jednostronnego oświadczenia woli: 

1) W razie wystąpienia 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 zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu.  Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.  
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2) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 
przerwał realizację Umowy i jej nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiającego, przy czym wezwanie 

może być skierowane drogą elektroniczną na adresy wskazane w § 11 ust. 2 pkt. 2) niniejszej Umowy 

lub ustnie. 

3) W przypadku, gdy Wykonawca pomimo uprzednich wyrażonych zastrzeżeń Zamawiającego i 
wezwania do prawidłowej realizacji Umowy, nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami 

umownymi,  

4) W przypadku gdy, Zamawiający nie otrzymał dofinasowania do Projektu lub środki zostały cofnięte z 
przyczyn niezależnych od Zamawiającego, także z powodu siły wyższej i istotnej zmiany warunków 
rynkowych, 

5) W razie likwidacji firmy Wykonawcy lub złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości. 
2. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego lub nie będzie uznany za naruszającego 

postanowień Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków 
wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem 
działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od Stron, które 
uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć, 

oraz którym nie mogły zapobiec, a także ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością.  
3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o fakcie wystąpienia siły 

wyższej, udowodnienia tych okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie 
zdarzenia mającego cechy siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na przebieg realizacji 
Projektu.  

4. Odstąpienie od Umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 

[POUFNOŚĆ INFORMACJI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH] 
 

1. Informacje Poufne w niniejszej Umowie oznaczają wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności 
Zamawiającego, a w szczególności: 
1) informacje handlowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, prawne oraz wszelkie inne 

informacje posiadające dla Zamawiającego wartość gospodarczą, które jednocześnie mogą stanowić 
tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego,  

2) informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od 
sposobu ich ujawnienia Wykonawcy (Otrzymującemu) lub osobie trzeciej będącej podwykonawcą bądź 
działającej w imieniu Wykonawcy (Otrzymującego), przez Zamawiającego, w szczególności: na 
piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków przekazywania informacji i 
danych, w tym środków komunikacji elektronicznej (e-mail, skype, itp.). 

2. Przez pojęcie „tajemnicy przedsiębiorstwa” zgodnie z Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 

16 kwietnia 1993 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 10 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

3. Obowiązkiem poufności, w ramach niniejszej Umowy objęte są: 

1) wszelkie informacje, dane, dokumenty, lub materiały, które zostaną mu udostępnione, ujawnione lub 
powierzone w ramach świadczenia usług na rzecz Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową,  

2) wszelkie informacje, dane, dokumenty, rysunki techniczne, lub materiały do których Wykonawca 
będzie mieć dostęp w ramach współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej Umowy, a w 
szczególności informacje, dane, dokumenty lub materiały dotyczące realizacji Projektu, know-how, 

rozwiązań technicznych i technologicznych, opracowanych metod, statystyk, analiz, ekspertyz, badań, 
testów, raportów, wynalazków i pomysłów, 

3) wszelkie inne informacje w postaci pisma, dźwięku, obrazu itp., których Zamawiający nie ujawnił 
publicznie, a które przedstawił Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy oraz ewentualnie 

pomocniczo, celem jej prawidłowego wykonania, co do których Zamawiający nie zastrzegł wprost 
obowiązku poufności. 

4. Wykonawca (Otrzymujący)  zobowiązany jest do zachowania obowiązku poufności informacji wskazanych 
w ust. 1-3 niniejszego paragrafu.  

5. Wykonawca (Otrzymujący) zobowiązany jest do przedsiębrania wszelkich działań, celem spełnienia 
obowiązku poufności wynikającego z niniejszej Umowy, w szczególności do podjęcia w stosunku do osób 
trzecich środków ostrożności zapewniających odpowiednią ochronę przeciwko nieupoważnionemu 
ujawnieniu, kopiowaniu lub wykorzystaniu informacji poufnych oraz do poinstruowania wszystkich 
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pracowników, współpracowników i podwykonawców mających styczność z Informacjami poufnymi w 
ramach niniejszej Umowy, o obowiązku zachowania poufności. 

6. Wykonawca (Otrzymujący) ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, 
współpracowników, podwykonawców, którzy uzyskali dostęp do Informacji poufnych, w tym za ujawnienie, 
kopiowanie lub wykorzystanie przez nich Informacji poufnych w sposób niezgodny z niniejszą umową. 

7. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca (Otrzymujący) przekaże listę osób, które miały dostęp do 
Informacji Poufnych objętych poufnością w ramach niniejszej Umowy (w formie pisemnej).   

8. Wykonawca (Otrzymujący) upoważniony będzie do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie uprawnionym 
organom władzy państwowej, na ich wyraźne, pisemne i prawnie uzasadnione żądanie, zawiadamiając 
niezwłocznie Zamawiającego o otrzymaniu takiego żądania. 

9. Wykonawca (Otrzymujący) ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającemu  poprzez ujawnienie, 
niezabezpieczenie, wykorzystanie, kopiowanie, udostępnienie obowiązku poufności wynikającego z 
niniejszej umowy przez Wykonawcę (Otrzymującego), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną 
w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każde ujawnione naruszenie w zakresie 

obowiązku poufności. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. 

10. Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

11. Wykonawca uprawniony jest do wykorzystywania informacji udostępnionych przez Zamawiającego 
wyłącznie do realizacji niniejszej Umowy. Wykorzystanie przez Wykonawcę informacji poufnych 
udostępnionych przez Zamawiającego w sposób i w celu innym niż określony w niniejszej Umowie 
skutkować będzie odpowiedzialnością Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania niniejszej Umowy.  

12. Obowiązek poufności informacji nie dotyczy danych/informacji: 
1) publicznie dostępnych, 
2) które były w posiadaniu Wykonawcy (Otrzymującego) lub były mu znane przed ich uzyskaniem od 

Zamawiającego, o czym Wykonawca (Otrzymujący) poinformuje Zamawiającego na piśmie 
niezwłocznie po otrzymaniu Informacji Poufnej w rozumieniu niniejszej Umowy, 

3) wyraźnie wyłączonych z obowiązku poufności, na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. 
13. Wykonawca w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy 

i/lub w toku jej realizacji, nawet pomocniczo, niezwiązanych bezpośrednio z Przedmiotem zamówienia, a 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy 

przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy, jej wygaśnięcia, rozwiązania.  

14. Obowiązek zachowania poufności informacji określony niniejsza Umową nie jest ograniczony terytorialnie. 
15. Dane osobowe Wykonawcy oraz osób działających w jego imieniu przetwarzane będą przez Zamawiającego 

celem realizacji niniejszej Umowy i jej rozliczenia.  

16. Zamawiający zapewnia, że dane przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, nie ulegają 
profilowaniu. 

17. Wykonawca zobowiązany jest poinformować swoich współpracowników i pracowników, o zasadach 
przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z treścią Klauzuli informacyjnej zawartej w 

Załączniku nr 4 niniejszej Umowy. 

18. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą o której mowa w ustępie poprzedzającym i akceptuje jej 
treść, i zobowiązuje się także dochować wszelkich obowiązków i procedur w zakresie prawidłowego i 
bezpiecznego przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z niniejszą Umową.  

 

§ 9 

[DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 
 

1. W zakresie realizacji Projektu oraz jego kontroli Wykonawca jest zobowiązany: 
1) w związku z kontrolą lub audytem Projektu, a ramach którego realizowany jest Przedmiot Umowy będzie 

zobowiązany na żądanie podmiotów prowadzących kontrolę lub audyt do udzielenia dodatkowych 
informacji lub wyjaśnień związanych z realizacją niniejszej Umowy, 

2) przekazywać Zamawiającemu kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub innych 
równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące, jeżeli wyniki kontroli dotyczą 
Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentów, 

3) do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji wszelkich danych 
związanych z realizacją Przedmiotem Umowy, w szczególności oryginałów dokumentów księgowych, 
protokołów odbioru dokumentujących wykonanie Przedmiotu Umowy lub innych dokumentów 
potwierdzających jego wykonanie, przez okres 3 lat od dnia zakończenia Projektu, tj. co najmniej do dnia 
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30.11.2024 r. Okres ten może ulec zmianie, o czym Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 
mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg Przedmiotu Umowy.  

 

§ 10 

[WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY] 
 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.   
2. Żadna ze Stron nie będzie, bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony, cedować praw i/lub 

obowiązków z niniejszej Umowy ani w całości ani w części na podmiot trzeci.  
3. Niniejsza umowa jest wiążąca dla Stron i ich następców prawnych. 

 

§ 11 

[DORĘCZENIA] 
 

1. Wszelkie oświadczenia Stron, zawiadomienia, winny pod rygorem nieważności zachować formę pisemną. 
2. Do bieżących kontaktów w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Strony wskazują osoby: 

1) ze strony Zamawiającego:  
Lucyna Formela, email: lucyna.formela@botatechnik.pl, tel. 539-523-525, 

2) ze strony Wykonawcy:  

(imię i nazwisko) …………………, email: …………. tel. …………, 
3. Do odbioru Przedmiotu Umowy po stronie  Zamawiającego uprawnieni są: Lucyna Formela i / lub 

przedstawiciele zarządu Zamawiającego. 
4. Doręczenia będą dokonywane pod adresy wskazane we wstępnej części Umowy.  
5. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do doręczeń 

pod rygorem uznania korespondencji skierowanej pod ostatnio podany adres za skutecznie doręczoną z 
dniem pierwszego awiza.  

 

§ 12 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 

przepisy powszechnie obowiązujące. 
2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy z Wykonawcą, chyba  że 

konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy z Wykonawcą lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana Umowy (w tym jej 

załączników) może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron w formie pisemnej w postaci Aneksu do Umowy, pod 
rygorem nieważności.  

3. Strony poddają spory wynikające w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy prawu 

polskiemu materialnemu i procesowemu, które to ewentualne spory Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
powszechnego każdorazowo właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – ZO 7/2020/STER CPP/ZK 

Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – ZO 7/2020/STER CPP/ZK 

Załącznik nr 3: Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego – ZO 7/2020/STER CPP/ZK 

Załącznik nr 4: Klauzula informacyjna RODO.  

 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 

 

 

 

..........................................................   .......................................................... 

 

  

mailto:lucyna.formela@botatechnik.pl
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Załącznik nr 1 Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia – ZO 7/2020/STER CPP/ZK 

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów z grupy „Automatyka przemysłowa - II”  
celem skonstruowania urządzenia sterującego stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) oraz stanowiska testowego II 
(testowanie uszczelnień). 
 

CZĘŚĆ PIERWSZA (I) Przedmiotu zamówienia: 
Automatyka przemysłowa II – Sterownik PLC: 

 

Lp. Opis/nazwa/rodzaj Ilość 

1.  Sterownik programowalny PLC o parametrach: 

 Jednostka centralna: CPU 

 Wejścia cyfrowe: 8 (24VDC), 
 Wyjścia cyfrowe: 8 (24VDC, 0,5A), 
 Wejścia analogowe: 4 szt. (4-20mA) o rozdzielczości nie mniejszej niż 16 bit, 
 Interfejs: Profinet,  

 Karta Pamięci: Dedykowana do sterownika o pojemności zapisu danych w przedziale od 4MB do 2 GB,  

 Panel HMI 4": Kompatybilny ze sterownikiem,  

 Kompatybilny z oprogramowaniem TIA Portal 

1 

 

CZĘŚĆ DRUGA (II) Przedmiotu zamówienia: 
Automatyka przemysłowa II - ELEMENTY URZĄDZENIA (pozostałe) 

Lp. Opis/nazwa/rodzaj Ilość 

1.  Silnik DC o parametrach: 

 Napięcie zasilania: 24V 

 Moc: 7.2W 

 Średnica wału: 5mm 

 Maksymalny moment: 14.7 mNm 

 Długość: 76.2mm 

 Średnica: 38.4mm 
 

1 

2. Przetwornica AC-DC 230VAC/24VDC o parametrach: 

 Mocy w zakresie 20-50W, 

 Prąd wyjścia max 2.1A. 
 

1 

3. Regulator obrotów 24VDC  

 Płynna regulacja obrotów w zakresie: 5 - 99 %; 

 Niski poziom generowanych zakłóceń; 
 Zasilanie: 10÷40V DC; 
 Podłączenie przewodów do regulatora poprzez zaciski śrubowe 

 Regulator z potencjometrem gałką. 
 

1 

4. Termometr PT100 o parametrach: 

 Średnica osłony: Ø6 mm 

 Długość osłony: 50 mm, 
 Gwint przyłączeniowy osłony: G1/2'', 
 Z przetwornikiem 4 - 20 mA 

 Zakres temperatury: -50 ÷ 150 °C 

1 

5. Przewód sterowniczy ekranowany o parametrach: 

 Liczba żył: 2 

 Średnica rdzenia: 1 mm2
 

 Długość: 100 mb w jednym odcinku 

 Napięcie pracy: 300/300V 

 Próba napięciowa: ≤ 0,34mm2 1200 V ≥ 0,5 mm2 1500 V 

 Pojemność: żyła/żyła 0,14mm2 120pF/m 

- żyła/żyła ≥0,25 mm2 150pF/m 

- żyła/ekran 0,14mm2 240pF/m 

- żyła/ekran ≥0,25 mm2 270pF/m 

 Indukcyjność: 0,65 mH/km 

 Min. promień gięcia połączenia ruchome: 10 x Ø 

 Min. promień gięcia połączenia na stałe: 5 x Ø 

1 
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Załącznik nr 3: Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego  – ZO 7/2020/STER CPP/ZK 

 

Gdańsk, …………….…………   [data] 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

1. Zamawiający: Bota Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. 

2. Wykonawca: …………………………..………………………………………………………. 
3. Przedmiot Umowy: Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów z grupy „Automatyka 

przemysłowa - II” celem skonstruowania urządzenia sterującego stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) 
oraz stanowiska testowego II (testowanie uszczelnień) – CZĘŚĆ Przedmiotu Zamówienia 
…………………………………………………………………………………. (wpisać nr i nazwę realizowanej CZĘŚĆI) 
w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa „Wsparcie 
prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. (dalej jako: Dostawa). 

4. Oznaczenie Projektu: „Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem” współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA realizowanego przez Wykonawcę obejmował dostawę towarów: 

Lp. Nazwa Przedmiotu zamówienia  
(wg Części) 

Nazwa 

towaru/elementu 

(wg SzOPZ*) 

Ilość wg 
zamówienia 

Ilość 
dostarczona 

Uwagi/ Braki 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

SzOPZ* - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

6. UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO: 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

7. UWAGI WYKONAWCY: 

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

 

……………………………                           ………………………….. 
Wykonawca        Zamawiający 
  



                          

 

S
tr

o
n

a 
1

0
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: 
RODO/Rozporządzenie) mając na względzie obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia, Spółka BOTA Technik Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Spółka BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdańsku 

(dalej także jako: Spółka lub BOTA Technik), KRS 0000432307, NIP 5862278701, ul. Nowy Świat 38c, 80-299 Gdańsk, tel.: 58 741 
29 04,  e-mail: info@botatechnik.pl, www.botatechnik.pl 

2. Spółka nie jest podmiotem zobowiązanym do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawie przetwarzanych przez 
Spółkę danych osobowych w związku z prowadzonymi postepowaniami o udzielenie zamówienia publicznego (niezależnie od trybu 
postępowania i podstawy prawnej) prosimy o kontakt pod numerem telefonu wskazanym w pkt. 1 oraz e-mail: rodo@botatechnik.pl 

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez zgodnie z przepisami Rozporządzenia tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) w celach realizacji 
zadań i obowiązków określonych przepisami prawa, tj. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.) – dalej jako: ustawa. 

4. Spółka jako Zamawiający w ramach jakiegokolwiek prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest uprawniona 
do udostępnienia danych osobowych określonych w art. 10 Rozporządzenia (dane dotyczące wyroków skazujących i czynów 
zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej z działu VI - do upływu terminu do ich wniesienia. Do 
przetwarzania takich danych - osoby upoważnione na podstawie pisemnego upoważnienia. 

5. Spółka BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji 
zadania określonego w pkt. 4 niniejszej klauzuli, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji dokumentacji 

dotyczącej udzielonego zamówienia, lub okresu ewaluacji projektu w związku z którym postepowanie o udzielenie zamówienia zostało 
przeprowadzone. 

6. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia  - (tj. 

przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) osoba, której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym niezwłocznie poinformowana 
celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać 
cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Cofnięcie 
zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez Administratora celu przetwarzania danych osobowych na podstawie 

wyrażonej zgody. 
7. Zbierane i przetwarzane przez BOTA Technik dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych 

mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – 

finansowe, audytorskie, doradcze, oraz organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszej klauzuli. 

8. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie są 
odbiorcami danych osobowych.  

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
10. W związku z przetwarzaniem przez BOTA Technik danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą 
ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, a 
także z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w przepisach szczególnych, w tym w szczególności w: 

- art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.) 
stanowiącego, o ograniczeniu prawa z art. 15 ust. 1 - 3 Rozporządzenia: w przypadku realizacji wniosku osoby skierowanego na tej 
podstawie do Zamawiającego, którego realizacja wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od 
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 
(analogicznie w art. 97 ust. 1a ustawy); 

b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), z zastrzeżeniem art. 97 ust. 1b ustawy, iż żądanie uzupełnienia/ 
sprostowania danych nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników; 
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO); z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w przepisach 
szczególnych, w tym w szczególności w art. 96 ust. 3b ustawy,  
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), 
e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO). 

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BOTA Technik Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, 
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Administrator wskazuje, iż w zakresie realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.)  oraz przy stosowaniu tychże przepisów w drodze odesłania lub w sposób pomocniczy – 

stosuje szczególne zasady realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia przez zamieszczenie wymaganych 
informacji w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu 

lub przy pierwszej czynności skierowanej do wykonawcy. 
13. Zasada jawności danych osobowych zgodnie z art. 96 ust. 3a nie dotyczy danych, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia tj. „danych 

wrażliwych”. 
- Administrator danych osobowych – 

BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z 
siedzibą w Gdańsku. 

http://www.botatechnik.pl/
mailto:rodo@botatechnik.pl

