
 

  

 

 

Beneficjent:  Projekt:  POIG.07.01.00-00-019/09 
 
Instytut Łączności – PIB 
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa 
tel. (+48 22) 5128 100, 
faks (+48 22) 5128 625 
www.itl.waw.pl, sips@itl.waw.pl 

 
 
 

 

1 /4 
 

Numer sprawy: DAG/G/40/13 

 

Załącznik nr 3 do formularza oferty 

Zamówienie w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i 
portal Polska Szerokopasmowa” o nr. POIG.07.01.00-00-019/09, współfinansowane przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program 
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo 

informacyjne – budowa elektronicznej administracji 
 
Wzór umowy 

 

UMOWA NR …………. 

 

W dniu ……………. między Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym 

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

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

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – Wojciecha Hałkę 
2. Głównego Księgowego – Lilianę Lejman 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a Firmą : …………………………………………… 

…………………………………………… 

NIP …………………………………. 

 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

oraz łącznie Stronami. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 

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

Nr113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa o treści następującej: 

 

§1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonaniausługi doradczej i 

przygotowania narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego 

o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) – Generatora XML na potrzeby Projektu System 

Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś 
priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji., 

zwanej dalej „usługą”. 

2. Szczegółowo przedmiot umowy opisują załączniki A-E do SIWZ, które łącznie stanowią 
załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikami o 

których mowa w ust. 2. 

4. Strony zgodnie uznają, iż tylko wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ust. 3 stanowi 

należyte wykonanie zobowiązania Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia według własnej 

profesjonalnej wiedzy i doświadczenia zawodowego. 

6. Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno nastąpić w terminie: 

a) etap I obejmujący swoim zakresem przygotowanie oprogramowania określonego w 

pkt. 2.a) zał. A do SIWZ - do 20 dni roboczych od daty podpisania umowy. 

b) etap II obejmujący swoim zakresem usługi doradcze i wsparcie techniczne opisane 

w pkt. 2.b) i 2.c) zał. A do SIWZ - do dnia 30 kwietnia 2014 r. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

powziętych przy wykonaniu niniejszej umowy.  

2. Wykonawca o obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest 

poinformować swoich pracowników biorących udział w realizacji niniejszej umowy, a od 

ewentualnych podwykonawców odebrać pisemne zobowiązanie do zachowania tajemnicy. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do generatora w 

zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) modyfikacji, wprowadzania zmian, uzupełnień, rozszerzanie programu, wprowadzania 

do pamięci komputera. 

2. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 następuje w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust 1. 

 

§ 4 

 

1. Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie netto ...................... PLN, plus należny podatek od towarów i 

usług VAT w wysokości……..%, co czyni łącznie kwotę brutto ................................. PLN, 

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

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

3. Płatność za realizację przedmiotu umowy nastąpi w dwóch ratach: 

a) pierwsza rata po zrealizowaniu etapu I, 

b) druga rata po zrealizowaniu etapu II. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia faktury 

VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 
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5. Za dzień zapłaty uważa się datę złożenia w banku Zamawiającego polecenia przelewu na 

rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół, o którym mowa w § 5,stwierdzający 

należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

§5 

 

1. Prawidłowe wykonanie usługi zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokołu 

Odbioru. 

2. Zamawiający może w terminie 5 dni roboczych zgłosić na piśmie zastrzeżenia i uwagi do 

sposobu realizacji, jakości i zgodności wykonanej usługi z niniejszą umową i wezwać 
Wykonawcę do uwzględnienia tych zastrzeżeń i uwag.  

3. Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia uwzględni zastrzeżenia i uwagi 

Zamawiającego, o których mowa w ust. 2. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia na piśmie w terminie 5 dni roboczych 

zastrzeżeń i uwag do wniesionych przez Wykonawcę zmian i poprawek ze wskazaniem 

terminu ich wprowadzenia. 

5. Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w ust. 3 i terminu wyznaczonego 

zgodnie z ust. 4, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy i żądania kar 

umownych zgodnie z § 6 ust. 1 umowy.  

6. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1 zostanie przygotowany przez Wykonawcę  
w porozumieniu z Zamawiającym. 

7. W imieniu Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy dokonają następujące osoby: 

a) ..............................................,  

b) ............................................... 

8. Zmiana przez Zamawiającego osób, o których mowa w ust. 7 nie powoduje zmiany umowy. 

Zmiana osób nastąpi przez pisemne powiadomienie Wykonawcy o dokonaniu zmiany i 

wskazaniu osób powołanych.  

 

§ 6 

 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które 

odpowiada Wykonawca w wysokości 30 % wartości brutto umowy, 

b) stwierdzenia nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto 

umowy, 

c) opóźnienia w wykonaniu zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, w wysokości 

1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po 

upływie terminu określonego w § 5 ust. 3 i terminu wyznaczonego zgodnie z § 5 ust. 4. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego 

wysokość kary umownej. 

 

§ 7 

 

Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku: 

a) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu zamówienia, 

b) gdy Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, 

c) gdy przedmiot zamówienia jest wadliwy. 
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§ 8 

 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw lub zobowiązań z tytułu 

niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na 

przeniesienie praw i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy 

prawnej Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

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 mogą nastąpić za zgodą Stron 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

5. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

(1) egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

 
Akceptuję warunki umowy 

 

 

………………………………………………….. 

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 

 

Miejscowość……………………..dnia…………….2013r 

 


