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OGÓLNE WARUNKI UMÓW 

ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ INSTYTUT KOLEJNICTWA 

/LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW KONSTRUKCJI/ 

I. Definicje: 

 Oferent lub Wykonawca lub IK - instytut badawczy Instytut Kolejnictwa z siedzibą w 
Warszawie, adres: 04-275 Warszawa, ul. Chłopickiego 50, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 21539, NIP: 113-22-57-883; 

 Zamawiający – podmiot zamawiający wykonanie usługi przez IK; 

 Praca – przedmiot zamówienia Zamawiającego, rezultat wykonania zamówienia przez IK; 

 OWU – niniejsze ogólne warunki umów świadczenia usług przez Instytut Kolejnictwa. 
II. Zawarcie umowy i jej zmiana 

1. Umowa pomiędzy Zamawiającym a IK zostaje zawarta z dniem doręczenia IK pisemnego 
oświadczenia Zamawiającego o przyjęciu oferty IK na wykonanie Pracy, pod warunkiem, że 
doręczenie tego oświadczania nastąpiło w okresie ważności oferty. 

2. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty zostaje złożone przez inną osobę niż Zamawiający lub 
uprawniony do reprezentacji Zamawiającego zgodnie z wpisem ujawnionym w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, oświadczenie to zostaje skutecznie złożone, jeżeli podpisująca je osoba 
wykaże umocowanie do jego złożenia w imieniu Zamawiającego. 

3. Postanowienia umowy (oferty IK przyjętej przez Zamawiającego) mają pierwszeństwo przed 
postanowieniami OWU. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
III. Wykonanie umowy 

1. Termin wykonania zamówienia rozpoczyna bieg od dnia następnego po spełnieniu przez 
Zamawiającego następujących świadczeń: 
a) wpłacenie zaliczki, jeżeli warunki umowy dotyczące zapłaty wynagrodzenia będą 

obejmowały wpłacenie zaliczki; 
b) dostarczenie obiektu do badań do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów 

Konstrukcji (adres IK wskazany w pkt I powyżej); 
c) dostarczenie materiałów określonych w ofercie do Laboratorium Badań Materiałów i 

Elementów Konstrukcji (adres IK wskazany w pkt I powyżej). 
2. Zamawiający ponosi koszty: 

a) dostarczenia Wykonawcy obiektu badań i materiałów określonych w ofercie, oraz odbioru 
obiektu badań od Wykonawcy; 

b) przechowania obiektu badań przez Wykonawcę po terminie odbioru obiektu badań 
wyznaczonym przez Wykonawcę; 

c) powtórzenia badań, chyba że konieczność powtórzenia badań jest następstwem 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3. IK zobowiązuje się do wykonania Pracy objętej umową zgodnie ze zleceniem Zamawiającego 
oraz zasadami współczesnej wiedzy i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przy 
zachowaniu poufności informacji przekazanych przez Zamawiającego i wyników badań zgodnie 
z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025. 

4. IK zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych materiałów lub informacji, jeśli okaże się to 
niezbędne w trakcie realizacji Pracy, o ile znajdują się one lub powinny się znajdować w 
posiadaniu Zamawiającego. Nieotrzymanie żądanych materiałów lub informacji w terminie 
wyznaczonym przez IK stanowi podstawę do przedłużenia terminu wykonania zamówienia. 

5. Zamówienie zostanie zrealizowane w uzgodnionym przez strony terminie, jeżeli przed jego 
upływem Praca zostanie przekazana Zamawiającemu lub – w przypadku przekazania Pracy za 
pośrednictwem poczty lub kuriera – zostanie nadana przesyłka zawierająca Pracę. 

6. Otrzymanie negatywnego wyniku Pracy wykonanej zgodnie z umową nie zwalnia 
Zamawiającego od obowiązku zapłaty uzgodnionego przez strony wynagrodzenia. 

7. W przypadku otrzymania negatywnego wyniku badania objętego przedmiotem umowy, 
Wykonawca informuje o tym Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może złożyć 
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oświadczenie o odstąpieniu od umowy w części dotyczącej badań lub innych prac 
niezrealizowanych do dnia poinformowania o negatywnym wyniku badania, w terminie 3 
(trzech) dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 
pracy) od otrzymania informacji o negatywnym wyniku badania. W przypadku skorzystania 
przez Zamawiającego z prawa odstąpienia przewidzianego w zdaniu poprzednim, Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży oświadczenia o odstąpieniu od umowy, termin wykonania 
umowy zostaje przedłużony o 3 (trzy) dni robocze. 

8. Zamawiający może złożyć skargę na wykonanie przez Wykonawcę badań w terminie 6 miesięcy 
od otrzymania sprawozdania z badań - rozpatrzenie skargi nastąpi zgodnie z wymaganiami PN-
EN ISO/IEC 17025. 

IV. Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie Pracy IK otrzyma wynagrodzenie w wysokości wynikającej z oferty IK przyjętej 

przez Zamawiającego. 
2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone w terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia faktury 
3. Jeżeli warunki umowy dotyczące zapłaty wynagrodzenia będą obejmowały wpłacenie zaliczki, 

wynagrodzenie zostanie zapłacone przez Zamawiającego w następujący sposób: 
a) zaliczka w terminie 3 (trzech) dni od dnia zawarcia umowy, na rachunek IK wskazany w 

ofercie; 
b) kwota wynagrodzenia pomniejszona o wpłaconą zaliczkę w terminie 14 (czternastu) dni 

od daty doręczenia faktury. 
4. Z zastrzeżeniem pkt.5 poniżej, faktura zostanie wystawiona w dniu ustalonym na przekazanie 

Pracy Zamawiającemu lub w dniu nadania przez IK Pracy wysyłanej przesyłką pocztową lub 
kurierską, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od tych zdarzeń, i doręczona 
Zamawiającemu wraz z Pracą lub odrębną przesyłką. 

5. Jeżeli warunki umowy dotyczące zapłaty wynagrodzenia będą przewidywały zapłatę 
wynagrodzenia po zakończeniu Pracy lecz przed jej przekazaniem Zamawiającemu, faktura 
zostanie wystawiona w dniu przekazania Zamawiającemu informacji o zakończeniu Pracy i 
doręczona Zamawiającemu przesyłką – w takim przypadku Praca zostanie przekazana 
Zamawiającemu po zaksięgowaniu na koncie bankowym IK wpłaty należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

6. Wynagrodzenie należne IK zostanie zapłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek IK 
wskazany na fakturze. Należność zostanie zapłacona w ustalonym terminie, jeżeli przed jego 
upływem nastąpi uznanie rachunku IK kwotą należności. 

7. Jeżeli koszty, o których mowa w pkt. III.2. powyżej, zostaną poniesione przez Wykonawcę, 
Wykonawca powiększy należne mu wynagrodzenie netto o kwotę poniesionych kosztów lub 
obciąży nimi Zamawiającego na podstawie odrębnej faktury, doliczając do kwoty kosztów VAT, 
płatnej w terminie 14 (czternastu) dni od jej doręczenia, przelewem na rachunek Wykonawcy 
wskazany na fakturze. 

V. Prawa własności intelektualnej 
1. Z dniem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego za wykonanie Pracy, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Pracy. 
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Pracy następuje bez ograniczeń terytorialnych i 

obejmuje pola eksploatacji wymienione w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1231 z późn. zm.). 

3. W dacie przeniesienia majątkowych praw autorskich do Pracy, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono Pracę. 

4. 20% wynagrodzenia należnego za wykonanie Pracy stanowi jednocześnie zapłatę z tytułu 
przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z pkt. V. 2 powyżej. 

VI. Rozstrzyganie sporów 
Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z zawarciem umowy będzie 
sąd właściwy dla IK. 

 

Zgodnie z wymaganiami art. 13 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 
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE L z 4 maja 2016 r. Nr 119), informujemy co 

następuje: 

 informacja o przetwarzaniu przez Instytut Kolejnictwa danych osobowych osób fizycznych, 

znajduje się na stronie internetowej Instytutu Kolejnictwa www.ikolej.pl/RODO;  

 Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania osób fizycznych, których dane osobowe 

przykazał Instytutowi Kolejnictwa, o treści informacji, o której mowa powyżej. 
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