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Numer sprawy: DAG/G/26/14 
Nr arch. DAG/G/087/90-7/14 

 
Załącznik nr 4 do formularza oferty 

Zamówienie w ramach Projektu Platforma informatyczna systemu badań i 
diagnozowania właściwości usług komunikacji elektronicznej (PIBUK) 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

 

Wzór umowy 

UMOWA NR …………. 

W dniu ……………. między Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Szachowej 1, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 

0000023097, NIP 525-000-93-12, Regon: 000132629, reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – Jerzego Żurka 

2. Głównego Księgowego – Lilianę Lejman 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

oraz:………………………………….. 

NIP …………………………… 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

oraz każda osobno Stroną lub łącznie Stronami  

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. 

zm) została zawarta Umowa o treści następującej: 

 

§1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania 
materiałów promocyjnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, oraz dostarczenia ich do 

siedziby Zamawiającego i wniesienia do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego.  

2. Wymagania Zamawiającego tj: opisy przedmiotu zamówienia oraz wzory logo stanowią 
załączniki A1 - A5 do SIWZ. 

3. Dostarczenie materiałów opisanych w poz. 1, 2, 3 pkt 8 opisu przedmiotu zamówienia 
załącznik A1 do SIWZ powinno nastąpić nie później niż do 17.11.2014 r., a pozostałych 

pozycji do 16.12.2014 r., w godzinach 8.00-14.00. 
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§ 2 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonany i dostarczony w całości przedmiot Umowy 

wynagrodzenie w wysokości: ......................................... złotych brutto  

(słownie: ................................................ złotych), zgodnie z formularzem oferty, który stanowi 

Załącznik nr 1 do Umowy oraz formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 obejmuje podatek od towarów i usług VAT w 

wysokości …………….. złotych (słownie: ………………………. złotych), obliczony według 

stawki ……%.  

3.  Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru przedmiotu Umowy 

podpisany przez obie Strony.  

 

§ 3 

 

1. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy obejmuje całkowity koszt 

zaprojektowania, wykonania i dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, w 

szczególności: koszty materiału, koszty opakowań jednostkowych i opakowań na czas transportu, 

koszty ubezpieczenia, załadunku i rozładunku, należne podatki, w tym podatek VAT, zysk oraz 

ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu 

dostawy, jak również, wykonanie projektów graficznych, a także przeniesienie na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu 

Umowy do siedziby Zamawiającego.  

3. Z czynności odbioru gotowych materiałów promocyjnych Strony sporządzą każdorazowo 

protokół, który podpisany zostanie przez upoważnionych przedstawicieli Stron.  

4. Jeżeli dostarczone materiały promocyjne nie będą zgodne z ofertą złożoną w postępowaniu, lub 

nie będą spełniały wymogów jakościowo-technicznych uzgodnionych w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany odebrać dostarczone materiały promocyjne na 

swój koszt i wymienić na wolne od wad w terminie następnych 2 dni roboczych. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich dzieł 

powstałych w ramach realizacji Umowy, w szczególności obejmujące prawo:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2) - publiczne 

wykonanie, wystawienie, odtworzenie a także publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, 

aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) modyfikowania dzieła, decydowania o utrwalaniu dzieła, zwielokrotniania, wprowadzania do 

obrotu, wystawienia, wprowadzania do pamięci komputera. 

2. Za przeniesienie praw autorskich nie przysługuje Wykonawcy żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 

naruszenia przez niego cudzych praw autorskich, w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 
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§ 5 

 

Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy niezbędnych logotypów drogą 
elektroniczną w postaci plików cdr, eps, ai, gif, jpg, niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Wzory 

logo w formie wydruków stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

 

§ 6 

 

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

• opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

• odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.  

2. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość 
kary umownej. 

 

§ 7 

 

Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w przypadku: 

1) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu zamówienia przekraczającą 10 dni, 

2) gdy Wykonawca narusza postanowienia niniejszej Umowy, 

3) gdy przedmiot zamówienia został wykonany w sposób wadliwy. 

 

§ 8 

 

1. Strony zobowiązane są zgłaszać wzajemnie w formie pisemnej zmiany adresu do 

korespondencji w terminie 3 dni od zaistnienia zmiany pod rygorem uznania korespondencji 

kierowanej na dotychczasowy adres za skutecznie doręczoną. Wszelkie zmiany lub 

uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Spory wynikające z Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Przejście praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga pisemnej 

zgody Stron. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

Załączniki:  

1. Formularz oferty 

2. Formularz cenowy 

3. Wzory logo 

Akceptuję wzór umowy 

 

 

………………………………………………….. 
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 

 

Miejscowość…………………….. dnia…………….2014 r. 

 


