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Załącznik nr 2 do Zaproszenia  
ZDN-1/IAEPAN/2022 

 
UMOWA 

DO ZAMÓWIENIA NR ZDN-1/IAEPAN/2022 
 
zawarta w Warszawie  dnia ……………………. 2022 r., pomiędzy: 
Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 00-140 Warszawa, 
Al. Solidarności 105 zarejestrowanym w Rejestrze Instytutów Naukowych PAN  pod nr RIN-I-
40/98, NIP 525-000-88-44, 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
…………………………........................................................ 
 
a 
…………………………………………………………………… 
zarejestrowaną w ………. pod nr ……….., NIP: ………. 
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
 

     Przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., zwanej 
dalej ustawą), zgodnie z treścią art. 11 ust. 5 pkt. 1 tej ustawy. 
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy 
w postępowaniu nr ZDN-1/IAEPAN/2022 prowadzonym zgodnie z Regulaminem Udzielania 
Zamówień Publicznych IAE PAN Strony zawarły umowę następującej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca z Wykonawca przyjmuje do 

wykonania usługi polegające na wykonywaniu w okresie: 1 czerwca 2022 r. do 31 
stycznia 2025 r. lub do wyczerpania limitu próbek/kwoty określonej w umowie na 
sfinansowanie zadania – w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej, na 
każdorazowe oddzielne pisemne zlecenie Zamawiającego, sukcesywnych badań 
oznaczania wieku zabytków archeologicznych i utworów geologicznych, próbek 
…………… metodą radiowęglową 14C techniką …………………………………………….. 
w ilości maksymalnej do . ……. szt. próbek. przy czym termin końcowy składania przez 
Zamawiającego pisemnych zleceń do Wykonawcy, ustala się na 30 września 2024 r., a 
końcowy termin wykonania usługi przez Wykonawcę na dzień 31 stycznia 2025 r. 

2. Na zakres usługi składają się czynności  Wykonawcy określone  w Zaproszeniu  
Zamawiającego i Ofercie Wykonawcy.   

3. Ze względu na trudną do przewidzenia liczbę datowań zabytków archeologicznych, co 
jest związane ze specyfiką prowadzenia naukowych badań archeologicznych 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia w postaci 
zmniejszenia liczby próbek faktycznie przeznaczonych do badania, w tym wypadku, 
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 
§ 2 

WARUNKI REALIZACJI 
  
1. Strony zobowiązują się do realizacji umowy na warunkach określonych w niniejszej 

umowie oraz wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofercie 
Wykonawcy nr ……. z dnia ……    

2. Miejscem wykonywania usługi jest....................................................................................... 
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3. Usługa zostanie  wykonywana w uzgodnieniu z.................................................................. 
4. Wykonawca po wykonaniu usługi i jej odbiorze przez Zamawiającego przedłoży fakturę 

VAT oraz kopię zamówienia podpisanego przez upoważnioną osobę ze strony 
Zamawiającego zgodnie z poniższymi zapisami - ust. 5. 

5. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do składania pisemnych zleceń o 
których mowa w § 1 ust.1 są: 
1) Dyrektor Instytutu lub jego Zastępca; 
2) inne upoważnione pisemnie przez Zamawiającego osoby. 

6. Wykonawcy przysługują autorskie prawa osobiste wynikające z ustawy o prawie 
autorskim. 

7. Wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne oraz własność w odniesieniu do 
przedmiotu zamówienia przysługują Zamawiającemu. 

 
§ 3 

JAKOŚĆ  
 

Wykonawca oświadcza, iż usługę będącą przedmiotem umowy wykona zgodnie  
z zasadami wiedzy  oraz z najnowszymi wymaganiami, obowiązujących standardów  
i norm. 
 

§ 4 
GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela gwarancji należytej jakości wykonanych usług na warunkach 
określonych w ………………………………………………………………………..………… .   

2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady w  postaci rażącej niezgodności wyniku 
datowania z przewidywanym wiekiem próbki, Zamawiający może zażądać powtórnego 
datowania tej samej próbki. Liczba powtórnych datowań nie może przekroczyć 5% 
całkowitej liczby datowanych próbek. 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Strony ustalają cenę jednostkową oznaczenia wieku 1 próbki ………….. na kwotę brutto 
……………… zł (słownie: …………………………………………………….) w tym …… % 
należnego podatku VAT. 

2. Cena jednostkowa brutto oznaczenia wieku 1 próbki może ulec zmianie w przypadku 
zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku VAT na usługi badawcze w zakresie 
datowania wieku zabytków archeologicznych podanej w Formularzu Ofertowym, na 
podstawie pisemnego Aneksu do umowy.  

3. Strony dopuszczają zmianę ceny jednostkowej oznaczenia wieku próbki w przypadku 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jednak nie 
więcej niż o 5% w okresie trwania umowy. Zmiana taka wymaga podpisania aneksu w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest potwierdzenie wykonania usługi przez 
Zamawiającego. 

5. Zaplata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy  
w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać 
faktury za każde wykonane zlecenie.  

6. Za termin zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. 
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8. Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną, pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej. 

 
   § 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIEWŁAŚCIWE  
WYKONANIE UMOWY 

 
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następującej wysokości: 

a. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie  Wykonawcy, w wysokości 10% wartości zamówienia brutto, 

b. W przypadku nieterminowego wykonania usługi, za każdy dzień opóźnienia, w 
wysokości 0,2% wartości brutto  zamówionej usługi.   

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 
§ 7 

OKRES OBOWIĄZYWANIA 
 

1. Umowa została zawarta na okres 1 czerwca 2022 r. do 31 stycznia 2025 r. lub do 
wyczerpania limitu próbek/kwoty określonej w umowie na sfinansowanie zadania – w 
zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.   

2. Zamawiający zastrzega sobie, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca będzie mógł żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy, zrealizowanej do dnia odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy,  
w szczególności nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia.  

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać 

polubownie, a gdyby było to niemożliwe spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

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

 
 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 


