
 

 

Numer sprawy: DAG/G/38/13 

Zamówienie w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego 
pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym tre

operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze 
naukę przez Narodowe Centrum Bada

 

Wzór umowy 

 

W dniu ……………. między Instytutem Ł

z siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1 

Sądowego pod numerem 0000023097 prowadzonym przez S

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S

1. Dyrektora – Wojciecha Hałkę
2. Głównego Księgowego – Lilian

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a Firmą : ……………………………………………

……………………………………………

 

NIP ………………………………….

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą 

 
oraz łącznie Stronami 

 

w wyniku przeprowadzenia postę
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r 

z późn. zm.) została zawarta umowa o tr

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zamówienie

urządzeń sieciowych dla Instytutu Ł
Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowa
automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym tre

dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, 
współfinansowanego ze ś
zgodnie z ofertą z dnia ……………………

2. Strony ustalają, że realizacja

licząc od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy.

3. Strony dopuszczają moż
uzgodnieniu. 

4. Za datę wykonania umowy rozumie si

dostarczony do Instytutu Ł

Szachowa 1 oraz potwierdzony podpisaniem protokoł

umowy. Obowiązek przygotowania protokołu zdawczo 

przedmiot umowy spoczywa na Zamawiaj
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Zamówienie w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego 
pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w

operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze 
ę przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Załącznik nr 4 do formularza oferty

UMOWA NR …………. 

 
dzy Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym

 w Warszawie, ul. Szachowa 1 NIP 525-000-93-12 wpisanym do Krajowego Rejestru 

dowego pod numerem 0000023097 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego reprezentowanym przez: 

Wojciecha Hałkę 
Lilianę Lejman 

 : …………………………………………… 

…………………………………………… 

NIP …………………………………. 

…………………………………………….. 

wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr113, poz. 759 

została zawarta umowa o treści następującej: 

§ 1 

 

cy powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zamówienie

dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w 
Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowa
automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym tre

dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, 
współfinansowanego ze środków na naukę przez Narodowe Centrum Bada

 z dnia …………………… 
e realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie nie dłu

c od daty udzielenia zamówienia tj. podpisania umowy. 

możliwość wcześniejszej realizacji przedmiotu umowy po obustronnym 

 wykonania umowy rozumie się dzień, w którym przedmiot umowy zostanie 

rczony do Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. 

Szachowa 1 oraz potwierdzony podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego przez Strony 

zek przygotowania protokołu zdawczo – odbiorczego na dostarczony 

przedmiot umowy spoczywa na Zamawiającym. 

Zamówienie w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego 
ci lokalnych dostawców usług w sieciach 

operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze środków na 

cznik nr 4 do formularza oferty 

 

stwowym Instytutem Badawczym 

wpisanym do Krajowego Rejestru 

d Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII 

powania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 

(tj. Dz. U. z 2010r., Nr113, poz. 759 

cy powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zamówieniena dostawę 

stwowego Instytutu Badawczego w 
Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu rozwojowego pt. „Opracowanie metody 
automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie rzeczywistym treści lokalnych 

dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, 
 przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

nie dłuższym niż30 dni 

przedmiotu umowy po obustronnym 

, w którym przedmiot umowy zostanie 

stwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. 

odbiorczego przez Strony 

odbiorczego na dostarczony 



 

 

5. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiaj

minimum 3 dni. 

6. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowi

zrealizowania przedmiotu umowy okre

7. Wykonawca oświadcza, i

użytych materiałów i zrealizowanych p

zachowaniu należytej staranno

8. Integralną częścią niniejszej umowy jest:

a) dokumentacja post

z załącznikami, 

b) oferta Wykonawcy.

9. Zlecenie wykonania częś
wobec Zamawiającego za wykonanie umowy. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i 

ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 

jego własnych pracowników.

 

Wykonawca oświadcza, ż
bazą do wykonania przedmiotu umowy.

 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługu

ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.

2. Cena określona w ofercie zło

3. Wartość umowy Strony ustaliły w kwocie netto: ………………………. PLN

plus podatek VAT (23%), co daje kwot

(słownie złotych:………………………………………………………….)

4. Wynagrodzenie wymienione w ust. 3

poniesie Zamawiający z tytułu wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiający zapłaci za zrealizowany

Wykonawcę faktury.  

6. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo 

umowy. 

7. Wykonawca wystawi faktur

podpisania protokołu zdawczo

8. Faktura winna być wystawiona i przesłana na adres: Instytut Ł

Badawczy,  

ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa.

9. Zamawiający dokona zapłat

przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, z rachunku Zamawiaj

konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

10. Za datę zapłaty uznaje się
 

1. Wykonawca udziela …. miesi

która biegnie od dnia podpisania protokołu zdawczo

2. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie, zgodnego 

z przeznaczeniem i instrukcjami u

3. Gwarancja musi być świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub 

osoby na koszt Wykonawcy.
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O dokładnym terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego z

cy zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezb

zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 1. 

wiadcza, iż przedmiot umowy, wykona z zachowaniem wysokiej jako

ytych materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy 

ytej staranności. 

 niniejszej umowy jest: 

dokumentacja postępowania przetargowego, a w tym w szczególno

 

oferta Wykonawcy. 

Zlecenie wykonania części czynności podwykonawcom nie zmienia zobowi

cego za wykonanie umowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i 

ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 

jego własnych pracowników. 

§ 2 

 

wiadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosown

 do wykonania przedmiotu umowy. 

§ 3 

 

 wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację 
ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy. 

lona w ofercie złożonej w przetargu nieograniczonym nie podlega zmianom.

 umowy Strony ustaliły w kwocie netto: ………………………. PLN

plus podatek VAT (23%), co daje kwotę brutto………………………..PLN

słownie złotych:………………………………………………………….)

ynagrodzenie wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie

z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

cy zapłaci za zrealizowany przedmiot umowy na podstawie wystawionej przez 

 wystawienia faktury jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony 

Wykonawca wystawi fakturę za zrealizowany przedmiot umowy w terminie 7 dni od daty 

nia protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 wystawiona i przesłana na adres: Instytut Łączności Pa

894 Warszawa. 

cy dokona zapłaty wymaganej kwoty za zrealizowany 

erminie 30 dni od daty wystawienia faktury, z rachunku Zamawiaj

konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

 zapłaty uznaje się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 

 

Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy, 

która biegnie od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Strony umowy.

Gwarancja obejmuje wszystkie usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie, zgodnego 

z przeznaczeniem i instrukcjami użytkowania przedmiotu umowy. 

ć świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub 

osoby na koszt Wykonawcy. 

ącego z wyprzedzeniem 

 wszelkie niezbędne czynności dla 

 przedmiot umowy, wykona z zachowaniem wysokiej jakości 

rac oraz dotrzyma umówionych terminów przy 

powania przetargowego, a w tym w szczególności SIWZ wraz 

ci podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i 

ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania 

wiadczenie i dysponuje stosowną 

 przedmiotu umowy 

onej w przetargu nieograniczonym nie podlega zmianom. 

 umowy Strony ustaliły w kwocie netto: ………………………. PLN 

PLN,  

słownie złotych:………………………………………………………….) 

niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty jakie 

przedmiot umowy na podstawie wystawionej przez 

odbiorczy podpisany przez obie strony 

przedmiot umowy w terminie 7 dni od daty 

ści Państwowy Instytut 

 przedmiot umowy 

erminie 30 dni od daty wystawienia faktury, z rachunku Zamawiającego na 

ącego. 

zedmiot umowy, 

odbiorczego przez Strony umowy. 

Gwarancja obejmuje wszystkie usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie, zgodnego 

wiadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub 



 

 

4. Wykonawca gwarantuje najwy

techniczną. Odpowiedzialno

powstałe z przyczyn tkwi

zdawczo – odbiorczego przez Zamawiaj

przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialno

się w ciągu terminu obowi

5. Wykonawca gwarantuje, ż
naprawy wadliwego przedmiotu umowy.

6. Wybór sposobu wykonania naprawy nale

wymiany przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, gwarancja ulega przedłu

naprawy.  

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno

z eksploatacji niezgodnej z instrukcj

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiaj

a) odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wskutek okoliczno

Zamawiającego niezale

b) opóźnienia w dostarczeniu 

umowy za każdy dzie

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potr

faktury. 

3. Zamawiający może dochodzi

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje si

w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

 

1. Zamawiający może odstą
a) Wykonawca opóź
b) Wykonawca narusza postan

c) zostanie wszczęte post

d) zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy.

2. Jeżeli umowa zostanie rozwi

realizację. 
3. W razie zawieszenia wykonania umowy

strony uzgodnią dalszy sposób post

 

1. Przez okoliczności siły wy

nadzwyczajnym, którego nie mo

2. Jeżeli wskutek okoliczno

obowiązków umownych w cało

takim przypadku Strony uzgodni

zostanie rozwiązana. 

 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy b

listem poleconym lub za potwierdzeniem ich zło

2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowie

ważność umowy w całoś
postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.
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Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego sprzętu zgodnie ze specyfikacj

. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady (usterki) 

powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy od momentu podpisania protokołu 

odbiorczego przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z 

przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, 

gu terminu obowiązywania gwarancji. 

Wykonawca gwarantuje, że w czasie okresu gwarancyjnego na własny koszt i ryzyko dokona 

naprawy wadliwego przedmiotu umowy. 

Wybór sposobu wykonania naprawy należy do Wykonawcy. W przypadku

wymiany przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, gwarancja ulega przedłu

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za udokumentowane uszkodzenia wynikłe 

eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi i przeznaczeniem przedmiotu umowy.

§ 5 

 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

pienia od umowy lub jej wypowiedzenia wskutek okoliczno

cego niezależnych w wysokości 30 % wartości brutto umowy,

nienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 1,0

żdy dzień opóźnienia, 

cy zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z nale

e dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość
ę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia okre

niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

§ 6 

 

e odstąpić od umowy jeżeli: 

Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy powyżej 10 dni,

Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, 

ęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

ęta likwidacja Wykonawcy. 

eli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzyma

W razie zawieszenia wykonania umowy Wykonawca dokona zabezpieczenia przedmiotu, za

 dalszy sposób postępowania. 

§ 7 

 

ci siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec. 

eli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykona

zków umownych w całości lub części, niezwłocznie powiadomi o tym drug

takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonania umowy lub umowa 

§ 8 

 

wiadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem niewa

listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia. 

ść jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na 

całości, a w takim przypadku Strony zastępują niewa

postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy. 

tu zgodnie ze specyfikacją 
arówno wady (usterki) 

przedmiocie umowy od momentu podpisania protokołu 

wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z 

iem, że wady te ujawnią 

e w czasie okresu gwarancyjnego na własny koszt i ryzyko dokona 

y do Wykonawcy. W przypadku naprawy lub 

wymiany przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, gwarancja ulega przedłużeniu o czas 

ci za udokumentowane uszkodzenia wynikłe 

otu umowy. 

pienia od umowy lub jej wypowiedzenia wskutek okoliczności od 

ci brutto umowy, 

ści 1,0 % wartości brutto 

cenia ewentualnych kar umownych z należnej 

cego wysokość kary umownej.  

 wymagalne z dniem zaistnienia określonych 

żej 10 dni, 

ci Wykonawcy, 

zana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać jej 

Wykonawca dokona zabezpieczenia przedmiotu, zaś 

 zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

 

dzie mogła wykonać swoich 

ci, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę. W 

 sposób i zasady dalszego wykonania umowy lub umowa 

mie pod rygorem nieważności, 

 niniejszej umowy nie wpływa na 

 nieważne postanowienie 



 

 

 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw lub zobowi

niniejszej umowy bez uzyskania

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiaj

praw i obowiązków z niniejszej umowy tak

Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsz

zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 

16/64, poz. 93 z późn. zm.).

4. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mog

pisemnego aneksu pod rygorem niewa

5. Spory wynikające z niniejszej umowy b

siedziby Zamawiającego.

6. Niniejszą umowę sporzą
(1) egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA

 

 

 

 

 

…………………………………………………..

Pieczęć

oś

 

 

Miejscowo
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§ 9 

 

adna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw lub zobowi

niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

ązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie 

zków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

 publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 

n. zm.). 

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgod

rygorem nieważności. 

ce z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właś
cego. 

 sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

żdej ze Stron. 

CY                                                                                          WYKONAWCA

Akceptuję wzór umowy 

 

………………………………………………….. 

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

jscowość……………………..dnia…………….2013 r 

adna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw lub zobowiązań z tytułu 

zany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie 

e w przypadku zmiany formy prawnej 

stosowanie przepisy ustawy Prawo 

 publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 

 za zgodą Stron w formie 

d właściwy miejscowo dla 

cych egzemplarzach po jednym 

CY                                                                                          WYKONAWCA 


