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Załącznik nr 2 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE 

 

§ 1 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w 

trybie Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w pkt. 
6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa następującego sprzętu laboratoryjnego: 

 

1. Zestaw narzędzi: 

 

a) Szczypce boczne 180mm: 

 Trój-komponentowa rękojeść zapewnia wysoką ergonomię pracy, 

 Sworzeń wieloklinowy dla eliminacji luzów, 

 Szczypce wykonane są ze stali stopowej CrV55 i posiadają wysoką twardość krawędzi tnących  

i chwytnych (44-50 HRC), 

 Powierzchnia szlifowana, boki oksydowane, 

 Szczęki hartowane indukcyjnie (58-62 HRC), 

 Szczypce zgodne z normą DIN5746, 

 Długość całkowita: 180mm, 

 Masa: min. 280 g. 

 

b) Szczypce, obcinaki boczne 160mm: 

 Trój-komponentowa rękojeść zapewnia wysoką ergonomię pracy, 

 Sworzeń wieloklinowy dla eliminacji luzów, 

 Szczypce wykonane są ze stali stopowej CrV55 i posiadają wysoką twardość krawędzi tnących  

i chwytnych (44-50 HRC), 

 Powierzchnia szlifowana, boki oksydowane, 

 Szczęki hartowane indukcyjnie (58-62 HRC), 

 Szczypce zgodne z normą DIN5746, 

 Długość całkowita: 160 mm. 

 

c) Szczypce precyzyjne boczne 115mm: 

 Szczypce wykonane ze stali węglowej, posiadają niklowane wykończenie, 

 Dwu-kompozytowa rączka z tworzywa TPR z wkładką antypoślizgową, 

 Długość 115mm. 

 

d) Szczypce wydłużone proste 160mm: 

 Trój-komponentowa rękojeść zapewnia wysoką ergonomię pracy, 

 Sworzeń wieloklinowy dla eliminacji luzów, 
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 Szczypce wykonane są ze stali stopowej CrV55 i posiadają wysoką twardość krawędzi tnących  

i chwytnych (44-50 HRC), 

 Powierzchnia szlifowana, boki oksydowane, 

 Szczęki hartowane indukcyjnie (58-62 HRC), 

 Szczypce zgodne z normą DIN5746, 

 Długość całkowita: 160 mm. 

 

e) Zestaw pęset - zestaw 6szt. antymagnetycznych, antystatycznych pęset, wykonanych ze stali 

nierdzewnej, kwasoodpornej, pokryte gumową powłoką: 

 pęseta prosta, szeroka, krótka, 

 pęseta prosta, wąska, długa, 

 pęseta prosta, szeroka, długa, 

 pęseta prosta, szeroka, z szeroką końcówką, 

 pęseta prosta, szeroka, zwężana na końcu, 

 pęseta zagięta na końcu 45stopni, szeroka. 

 

f) Zestaw wkrętaków: 

Zestaw wkrętaków, trzpień wykonany ze stali S2, utwardzony do ok. 58 HRC, satynowa powierzchnia 

trzpienia, końcówka robocza. Utwardzona i piaskowana, rękojeść wykonana z odpowiednio dobranych 

tworzyw o różnych twardościach. 

Zestaw powinien posiadać poniższe wkrętaki: 

- stojak, 

- wkrętaki precyzyjne płaskie: 1,4x20; 2,4x50; 3x50; 6x38; 5x75; 6x100; 8x150, 

- wkrętaki precyzyjne krzyżowe: PH0x50, PH00x50, PH1x75, PH2x38, PH2x100, PH3x150, 

- wkrętaki precyzyjne torx: T3x50, T4x50, T5x50, T6x50, T7x50, T8x50, T9x50, T10x50, 

- wkrętaki płaskie: 6x38, 5x75, 6x100, 8x150, 

- wkrętaki krzyżowe: PH1x75; PH2x38, PH2x100, PH3x150. 

 

g) Klucze imbusowe hex: 

Zestaw zapakowany w praktyczną i poręczną zawieszkę z tworzywa sztucznego, która ułatwia 

wyszukanie odpowiedniego rozmiaru klucza. Klucze posiadają kulistą końcówkę na dłuższym ramieniu, 

która ułatwia manewrowanie w trudnodostępnych miejscach. Klucze wykonane z wysokiej jakości stali 

chromowo wanadowej CrV 6150, charakteryzującej się wytrzymałością oraz sprężystością. Imbusy 

posiadają twardość 52-55 HRC. 

Zestaw powinien posiadać poniższe klucze: 

1,5mm x 15mm x 90mm; 2mm x 16mm x 96mm; 2,5mm x 18mm x 112mm; 3mm x 21mm x 125mm; 

4mm x 23mm x 142mm; 5mm x 28mm x 157mm; 6mm x 31mm x 180mm; 8mm x 35mm x  201mm; 

10mm x 39mm x 225mm. 

 

h) Klucze imbusowe torx: 

Profesjonalny zestaw kluczy imbusowych z końcówką torx security. Zestaw zapakowany w praktyczną i 

poręczną zawieszkę z tworzywa sztucznego, która ułatwia wyszukanie odpowiedniego rozmiaru klucza. 

Klucze posiadają specjalną końcówkę z otworem dostosowanym do współpracy  

ze śrubami typu torx security lub tamperproof. Klucze wykonane z wysokiej jakości stali chromowo-

wanadowej CrV 6150, charakteryzującej się wytrzymałością oraz sprężystością. Imbusy posiadają 

twardość 52-55 HRC. Zestaw powinien zawierać poniższe klucze:  

T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. 
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i) Nóż: 

nóż uniwersalny z wymiennymi, łamanymi ostrzami 18mm z metalową prowadnicą. W zestawie co 

najmniej 5 noży łamanych 18mm. 

 

Narzędzia muszą być objęta przynajmniej 12 miesięczną gwarancją. 

 

2) Stacja lutownicza: 

 moc stacji nie mniej niż 130W, moc lutownicza nie mniej niż 50W, rodzaj grzałki: w grocie, 

zakres temp. 90-4500, napięcie zasilania 230VAC, w zestawie: lutownica grzałkowa o mocy nie 

mniej niż 50W, grot stożek 1mm, grot wkrętak 2,4x0,6mm, czyścik do grotów, topnik. 

 

3) Stacja na gorące powietrze: 

 moc stacji nie mniej niż 800W, zakres temp. 150-5000, zakres przepływu gorącego powietrza 

3-23l/min, cyfrowa regulacja temperatury, napięcie zasilania stacji 230VAC, w zestawie dysze: 

1,5x3mm, 10x10mm. 

 

4) Opaska antystatyczna:  

 5 x opaska antystatyczna ESD nadgarstkowa z elastycznej tkaniny z przewodem o długości 

1.8mm, zatrzask 4mm, 

 5 x wtyk uziemiający, rezystancja 1MOHM do uziemienia opasek ESD przy wykorzystaniu 

standardowego gniazda zasilającego z bolcem. 

 

5) Patchcordy pomiarowe: 

 100szt. patchcord 3 metrowy 2.8mm, 09/125, SM, Simplex, G.652D FC/APC, SC/APC, FC/PC 

zakończone różnymi rodzajami złącz SC, SCA, FC, FCA, E2000A, ST, LC, LCA. 

  

6) Wideomikroskopy:  

 Wideomikroskopy 2szt. - -cyfrowe, matryca CMOS kamery nie mniej niż 5Mpx, powiększenie 

obrazu x3, rozdzielczość kamery nie mniej niż 0.55um, wymagane: automatyczne centrowanie 

obrazu, automatyczna regulacja ostrości, automatyczna analiza pass/fail, możliwość 

podłączenia do portu USB, oprogramowanie na PC, adaptery umożliwiające inspekcję złączy 

patchcordów i złącz w przełącznicy (SC, SCA, FC, FCA, LC, LCA, ST, E-2000, E-2000A). 

 

7) Przyrząd do kalibracji wysokości (wzorzec) 

 Wymiary 150x30x18, 

 Materiał: stal nierdzewna, 

 Płytka do kalibracji wysokości 0.2mm (10szt. w komplecie), 

 Płytka do kalibracji 0.5mm (10szt. w komplecie). 

 

8) Komparator cyfrowy: 

 Zakres pomiaru 50mm, 

 dokładność 0,003mm, 

 rozdzielczość 0,001mm/0,01mm, 

 końcówka pomiarowa: kulka węglikowa, 

 nacisk pomiarowy [N]  <1.8, 

 zasilanie 9VDC. 

 

9) Statyw pomiarowy: 

 Wymiary: min. 250mmx300mmx80mm, 
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 Maksymalna wysokość pomiaru: 300mm, 

 Średnica kolumny: min. 50mm, 

 Regulacja precyzyjna: gwintowana kolumna, krok co 1mm, 

 Średnica tulei chwytowej: min. 20mm, 

 Płaskość stołu: 3.5 µm. 

 

10) Precyzyjny miernik temperatury z sondą. 

 Zakres pomiaru: -200 do 800˚C, 

 Dokładność: 0.1 ˚C, 

 Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: min. 300h, 

 Częstotliwość próbkowania: nie mniej niż 300ms, 

 Pojemność pamięci: 9999 pomiarów. 

 

11) Sonda pomiarowa: 

 Taśma 80mm, odporna na wysoką temperaturę w oplocie poliamidowym, 

 Typ kabla: ST-1, 

 Długość kabla: min. 1000mm, 

 Termoelement: Chromel-Constantan, 

 Typ wtyku: ANP. 

 

12) Inteligentny system podtrzymania zasilania (UPS) – szt. 1. 

Specyfikacja techniczna: 

 - Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od 
temperatury akumulatora, 

 - Ostrzeżenie w przypadku niesprawnego akumulatora, który będzie mógł zapewnić zasilania 
awaryjnego, 

 - Zarządzanie zasilaczem UPS przez złącze USB, 
 - Typ przebiegu prądu: sinusoida, 

 - Akumulatory wymienialne przez użytkownika. 

 - raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników LED, 
 - Wydajność przy pełnym obciążeniu 95.0 %, 

 - Typowy czas ładowania 3 godziny, 
 - Czas przełączania na zasilanie bateryjne nie dłuższy niż 5 ms, 

 - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe nie gorsze niż 490J, 

 - Gwarancja nie krótsza na 24 miesiące, 
 - Pojemność akumulatorów: nie mniej niż 1800 VAh 

 
13) Rzutnik o krótkim rzucie (obraz o jasności min. 3200 lumenów) – szt. 1.  

Rzutnik o krótkim rzucie (obrazie o jakości co najmniej 3200 lumenów). Rzutnik musi umożliwiać 
połączenie bezprzewodowe i składać się z elektrycznego ekranu do prezentacji wyników badań. 

2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się: dostarczyć Zamawiającemu sprzęt oraz 

zapewnić Gwarancję na dostarczony Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami Producenta, w przypadku 
sprzętu wskazanego w ust. 1 pkt. 1 na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a w przypadku sprzętu 

wskazanego w ust. 1 pkt. 12) na okres nie krótszy niż 24 m-ce. 

3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt  dostarczony w ramach umowy: 

1) jest fabrycznie nowy i wolny od wad,  

2) odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z umowy,  
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3) jest w pełni zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy, a także  spełnia 
wymogi w zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego w terminie 14. dni 

kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.  

2. W terminie do 3 dni przed planowaną dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie 

dostawy. Dostawa może być wykonana w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy 
Zamawiającego, tj. od 8.30 do 16.30 z zastrzeżeniem ust. 1. 

3. Wraz z każdym egzemplarzem sprzętu Wykonawca wyda Zamawiającemu: karty gwarancyjne 

wystawione przez producenta sprzętu w języku polskim lub angielskim, instrukcje użytkowania w 

języku polskim lub angielskim. 
4. Sprzęt zostanie dostarczony, rozładowany i przedstawiony do odbioru w siedzibie Zamawiającego 

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.  
5. Odbiór sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego i podpisanego przez 

Zamawiającego niezwłocznie po zbadaniu i przyjęciu sprzętu. 
6. Jeżeli dostarczony sprzęt  będzie niezgodny z ofertą Wykonawcy lub w inny sposób nie będzie 

spełniał wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca: 
a. odbierze dostarczony sprzęt z siedziby Zamawiającego na swój koszt i wymieni na nowy, wolny 

od wad i zgodne ze złożoną Ofertą w terminie nie późniejszym niż w dniu roboczym 

następującym po dniu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego, 
b. zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1. 

7. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

umowy w części lub w całości. 

§ 4 

Wszelka korespondencja miedzy stronami związana z realizacją niniejszej umowy powinna być 
kierowana z zachowaniem formy pisemnej na adresy: 

 

1) dla Zamawiającego:  

2) dla Wykonawcy: 

 

§ 5 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu sprzedaży oraz dostawy sprzętu  wynagrodzenie, w 

wysokości: …… zł brutto (słownie: ….…), zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę Ofertą stanowiącą 
Załącznik  do umowy. 

2. Płatność zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po odebraniu przez 
Zamawiającego sprzętu . Płatność zastanie przekazana na konto bankowe Wykonawcy wskazane w 

fakturze, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury, o której mowa w ust. 2, specyfikację techniczną 

(zawierająca co najmniej nazwę model producenta, ilość cenę jednostkową). 

4. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 
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1. W przypadku opóźnienia w dostawie sprzętu Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, 
bez wezwania i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku opóźnienia w dostawie, w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, 

za każdy dzień opóźnienia w dostawie, 

b) w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1. 

c) w przypadku nieużyczenia w ramach gwarancji sprzętu o parametrach nie gorszych niż naprawiany 
w przypadku naprawy trwającej ponad jeden dzień roboczy, w wysokości 1% kwoty brutto, o której 

mowa w § 5 ust. 1, 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 
umownych na zasadach ogólnych. 

 

§ 7 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi 

ogłoszenia upadłości ze względu na niewystarczające aktywa na prowadzenie działalności, jeżeli 

Wykonawca zawrze  z wierzycielami układ skutkujący powstaniem zagrożenia dla realizacji 
umowy lub jeżeli nastąpi faktyczna likwidacja przedsiębiorstwa  

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 
znacznej jego części 

3) Wykonawca nie dokonał dostawy w terminie uzgodnionym przez Strony. 

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego w całości lub w części. 

3. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać 

uzasadnienie. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz. 

 

§ 10 

Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
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§ 11 

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

 

 

§ 12 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania 

umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

3. Dopuszcza się rozwiązanie umowy w przypadku rezygnacji Zamawiającego z realizacji projektu. 

4. Integralna częścią umowy są następujące załączniki: 

a. Oferta Wykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 
 


