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Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr BEC 01-2021 
 

Umowa dostawy 
(WZÓR) 

 
Zawarta dnia ………………………. w Poznaniu pomiędzy: 
 
OMNI3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Michała 43, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000464678, NIP: 7831700117, reprezentowaną 
przez: 
…………………………………., 
zwaną dalej „Zamawiającym”,  
a 
………………………………………………., reprezentowanym przez: 
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 
 
o treści następującej: 
 

Preambuła 
 
Niniejsza umowa (dalej jako „Umowa”) została zawarta w wyniku wyboru najbardziej korzystnej 
ekonomicznie oferty po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 
zachowanie zasad racjonalnej gospodarki finansowej, zasad uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości, 
w oparciu o zapytanie ofertowe nr BEC 01-2021 ogłoszone w związku z realizacją przez Zamawiającego, 
jako członka konsorcjum, oraz Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia z siedzibą w Konstantynowie 
Łódzkim, NIP: 7281919068, jako lidera konsorcjum, projektu pod nazwą „Wykorzystanie CO2 do produkcji 
biopaliw (CH4 i etanol) w nowych systemach BioElectroCathode” (dalej jako „Projekt”) współfinansowanego 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu M-ERA Net, realizowanego na zasadach 
określonych w umowie nr M-ERA.NET2/2017/3/2018 o wykonanie i finansowanie projektu zawartej w 
dniu 28 września 2018 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. 
 

§ 1. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu: 

a) korpusu drukarki opartego o spawaną ramę z tolerancją kształtu według załącznika nr 4 
do zapytania ofertowego nr BEC 01-2021 – Dokumentacja techniczna korpusu drukarki 
3D;  

b) komory druku z materiałem izolacyjnym o współczynniku 0,035 W/(m2*K) zgodnej z 
korpusem drukarki według załącznika nr 4 do zapytania ofertowego nr BEC 01-2021 – 
Dokumentacja techniczna korpusu drukarki 3D; 

c) komory przygotowania filamentu - izolowana materiałem izolacyjnym o współczynniku 
0,035 W/(m2*K), zgodnej z korpusem drukarki według załącznika nr 4 do zapytania 
ofertowego nr BEC 01-2021  – Dokumentacja techniczna korpusu drukarki 3D; 

d) komory elektroniki odizolowanej od komory roboczej materiałem izolacyjnym o 
współczynniku 0,035 W/(m2*K) dla 10stC zgodnej z korpusem drukarki według załącznika 
nr 4 do zapytania ofertowego nr BEC 01-2021  – Dokumentacja techniczna korpusu 
drukarki 3D; 

- (dalej jako „przedmiot Umowy”). 
2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z niniejszą umową, zapytaniem ofertowym nr BEC 01-

2021 oraz ofertą Wykonawcy z dnia 05-03-2021 . Zapytanie ofertowe nr BEC 01-2021 oraz oferta 
Wykonawcy z dnia ………….. stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
niniejszej Umowy. 
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4. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości i na warunkach określonych w § 4 niniejszej umowy. 

 
§ 2. 

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, 
doświadczeniem i umiejętnościami, profesjonalnie, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
przy zachowaniu najwyższej staranności wymaganej przy działalności tego rodzaju, rzetelności oraz 
dbałości o interes Zamawiającego. 
 

§ 3. 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 

Umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wykonanie przedmiotu Umowy po terminie 
wskazanym w § 1 ust. 3 Umowy nie będzie miało dla Zamawiającego żadnego znaczenia z uwagi na 
termin realizacji Projektu. 

2. Przed dostarczeniem elementów przedmiotu Umowy wskazanych w § 1 ust. 1 lit. b) – d) Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu specyfikacji technicznej zawierającej informację o 
parametrach tych elementów w celu ich weryfikacji z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik 
nr 4 do zapytania ofertowego nr BEC 01-2021. Specyfikacja techniczna zostanie przedłożona 
Zamawiającemu mailem na adres: msa@omni3d.net. W terminie 7 dni Zamawiający potwierdzi 
zgodność parametrów technicznych z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 4 do 
zapytania ofertowego nr BEC 01-2021 lub odmówi ich zatwierdzenia, jeżeli parametry nie będą z nią 
zgodne. W przypadku odmowy zatwierdzenia, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego 
przedłożenia specyfikacji technicznej elementów przedmiotu Umowy wskazanych w § 1 ust. 1 lit. b) – 
d) o parametrach zgodnych z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego nr BEC 01-2021. 

3. Przedmiot umowy, po potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodność parametrów technicznych z 
dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr BEC 01-2021 w 
sposób określony w ust. 2 powyżej, zostanie dostarczony, wydany i odebrany pod adresem siedziby 
Zamawiającego: ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 
Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy przedmiotu 
Umowy, przy czym terminem dostawy nie może być dzień inny niż dzień roboczy.  

4. Każdy z dostarczonych elementów przedmiotu Umowy powinien być osobno zapakowany. 
5. Odbiór przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru, 

po uprzednim przeprowadzeniu przez Zamawiającego badania ilościowego. W przypadku, gdy odbiór 
przebiegnie bez zastrzeżeń, Zamawiający sporządzi protokół odbioru bez zastrzeżeń. W przypadku 
jakichkolwiek zastrzeżeń związanych z ilością wydawanego przedmiotu Umowy, Zamawiający 
sporządzi protokół odbioru z zastrzeżeniami. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do 
usunięcia przedmiotu zastrzeżenia w terminie 48 godzin od dnia sporządzenia protokołu odbioru z 
zastrzeżeniami. Po usunięciu przedmiotu zastrzeżeń, Zamawiający sporządzi protokół usunięcia 
zastrzeżeń. Odbiór ilościowy przedmiotu Umowy nie stanowi jego odbioru jakościowego. 

6. Z chwilą odbioru na Zamawiającego przechodzi własność odebranego przedmiotem Umowy. Z tą samą 
chwilą przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z odebranym przedmiotem Umowy 
oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia odebranego przedmiotu Umowy. 

7. Koszty dostarczenia i wydania przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. W celu uniknięcia wątpliwości 
Strony zgodnie oświadczają, że koszy wydania przedmiotu Umowy obejmują w szczególności koszty 
przygotowania do wydania, koszt opakowania, koszt załadunku, koszt transportu, koszt ubezpieczenia 
oraz koszt rozładunku i wydania przedmiotu Umowy Zamawiającemu.  

8. Wraz z wydaniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty, atesty lub karty 
jakościowe dotyczące przedmiotu Umowy.  

9. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot Umowy jest nowy, wysokiej jakości, o właściwościach 
określonych niniejszą Umową, a ponadto odpowiadającym wymogom wynikającym z przepisów prawa 
i zgodnych z kartą jakościową lub inną dokumentacją dostarczoną przez Wykonawcę, a ponadto wolny 
od wad fizycznych lub prawnych. 

10. Z tytułu wad dostarczonego przedmiotu Umowy Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych. W szczególności, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 
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odpowiedzialności w przypadku niezgodności dostarczonego przedmiotu Umowy z niniejszą Umową, 
w tym z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr BEC 01-
2021 lub specyfikacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego przed dostarczeniem 
przedmiotu Umowy.  

 
§ 4. 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania całości przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………. zł (słownie złotych: …………………..) brutto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszelkie koszty i ciężary związane z wykonaniem 
przedmiotu Umowy oraz obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy, nawet jeżeli czynności te nie zostały wprost wymienione w treści niniejszej 
Umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet jeżeli z przyczyn od siebie 
niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu niniejszej Umowy. 

3. Płatność wynagrodzenia z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy będzie dokonana 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu rozliczeniowego. Dokument rozliczeniowy 
może być przesłany na adres siedziby Zamawiającego lub drogą elektroniczną, w formacie pdf, na adres 
e-mail: ……………….. . Podstawę do wystawienia dokumentu rozliczeniowego stanowić będzie protokół 
odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń sporządzony przez Zamawiającego.  

4. Dniem dokonania płatności jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 5. 
1. Wszelkie zgłoszenia i zawiadomienia zawierające informacje dotyczące realizacji Umowy będą 

przekazywane przez obie Strony pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. 
2. Strony wyznaczają następujące osoby upoważnione do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za 

koordynację i realizację Umowy: 
a) ze strony Wykonawcy: 
imię i nazwisko: …………………….. 
telefon: ……………………. 
e-mail: …………………….. 
b) ze strony Zamawiającego: 
imię i nazwisko: Marek Sacharczuk 
telefon: 881 757 631 
e-mail: msa@omni3d.net 

3. Zmiana osób lub danych wskazanych w ust. 2 powyżej nie stanowi zmiany Umowy, wymaga jednak 
powiadomienia drugiej Strony o takiej zmianie. Do chwili powiadomienia zmiana osób lub danych 
wskazanych w ust. 2 jest bezskuteczna w stosunku do drugiej Strony.  

 
§ 6. 

1. Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi z tytułu: 
1) zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do 
terminu określonego w § 1 ust. 3; 

2) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 
wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy; 

3) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego - w 
wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokości jakiejkolwiek kary umownej zastrzeżonej niniejszą Umową, do wysokości 
poniesionej szkody.  

 
§ 7. 
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1. Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy z Wykonawcą, w przypadku zwłoki 
Wykonawcy w wykonaniu całości przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 1 ust. 3 
Umowy. 

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przypadku, o których mowa w ust. 1 będzie mogło być 
wykonane przez Zamawiającego w terminie 60 dni od daty upływu terminu wskazanego w § 1 ust. 3 
Umowy, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

3. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od Umowy określone w niniejszym paragrafie, Zamawiający 
ma prawo odstąpić od Umowy również w części. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy w części Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie 
wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania zrealizowanej części przedmiotu Umowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 8. 

1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia wierzytelności 
wynikających z Umowy na osoby trzecie. 

2. Dopuszczalne zmiany niniejszej Umowy, określone w zapytaniu ofertowym nr BEC 01-2021 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

3. Za dzień roboczy strony zgodnie uznają dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy przypadających w te dni, w godzinach od 8 do 16. 

4. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 
5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem Umowy, których Strony nie będą w 

stanie rozwiązać w sposób ugodowy, zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny w Poznaniu, 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. (Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.) ALBO: (Wykonawca zobowiązuje się do 
przekazania osobom wyznaczonym przez siebie do kontaktu w ramach realizacji niniejszej Umowy 
oraz osobom reprezentującym Wykonawcę przy zawieraniu niniejszej Umowy oświadczenia 
zawierającego klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy oraz do uzyskania pisemnego potwierdzenia tych 
osób o uzyskaniu wskazanych informacji a następnie przekazania Producentowi, na jego żądanie, 
podpisanych oświadczeń.)* alternatywny zapis umowy w zależności od statusu Wykonawcy 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe nr BEC 01-2021; 
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy; 
Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna RODO. 
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Załącznik nr 3 do umowy dostawy z dnia ………… 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z 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. L 119/1, 4/05/2016), zwanego dalej „RODO”, OMNI3D Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu informuje, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka OMNI3D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Poznaniu, ul. św. Michała 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000464678, NIP: 7831700117, 
zwana dalej „Administratorem”. 

2. Z Administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem: 
…………………………………………….  

3. Administrator pozyskał Pani/Pana dane od …………………………… („Wykonawca”) będącej stroną umowy z dnia 
……………………………. (zwanej dalej „Umową”). 

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:  
a. zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie danych 

osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub 
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) ALBO: 
realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest właściwe i sprawne wykonywanie Umowy i 
podejmowanie działań w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, jak również 
zapewnienie stałego kontaktu Administratora z drugą stroną Umowy – podstawą prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 
1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez Administratora),* alternatywny zapis umowy w zależności od statusu Wykonawcy 

b. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona 
przed roszczeniami związanymi z zawartą umową - podstawą prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. 
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora). 

5. Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom 
współpracującym z Administratorem w związku z realizacją Umowy, podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi 
księgowo-rachunkowe, usługi hostingu poczty elektronicznej, podmiotowi zapewniającemu obsługę IT, kancelarii radców 
prawnych, bankom, a jeżeli wymagają tego przepisy prawa również organom administracji publicznej. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w pkt 4 lit. a) przez okres nawiązywania i trwania umowy. W 

celu wskazanym w pkt 4 lit. b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z 
zawartą umową  

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania sprostowania danych, żądania ich 
usunięcia (w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania, a także – o ile 
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – prawo przeniesienia danych. 

9. Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celu realizacji 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże 
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności 
lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

10. Może Pani/Pan też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie narusza 
przepisy prawa. 

11. Podanie danych osobowych na etapie zawierania umowy jest dobrowolne (nie stanowi wymogu ustawowego czy umownego), 
natomiast brak ich podania uniemożliwia zawarcie tej umowy. Podawanie danych na etapie realizacji umowy - w zakresie, w 
jakim jest to niezbędne do wykonania umowy lub realizacji obowiązków prawnych - jest wymagane odpowiednio przez zawartą 
umowę lub przepisy prawa. Brak podania wymaganych danych na etapie realizacji umowy może zostać potraktowany jako 
naruszenie postanowień umowy i powodować związane z tym konsekwencje, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą.  

12. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie 
profilowania. 

 
Potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej 
 
……………………………………………………………….......... 
(data i czytelny podpis) 

 

 

 

 


