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Numer sprawy: DGA/05/10 
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 

 
Niniejszy załącznik zawiera wzór umowy i jest fakultatywny (nieobowiązkowy). 

 

UMOWA NR …………. 

 

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

siedzibą w Warszawie, ul. Szachowa 1  NIP 525-000-93-12 reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – Wojciecha Hałkę 

2. Głównego Księgowego – Lilianę Lejman 

zwanym dalej Zamawiającym 

 
oraz:………………………………….. 

NIP …………………………… 

reprezentowaną przez: 

1. …………………………… 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177 z 

późn. zm.; tekst jednolity:  

Dz. U. z 2007r, Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r., Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.) została zawarta 

umowa o treści następującej: 

 

§1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania dwudniowego 

spotkania informacyjno-doradczego pn. „Internet dla Mazowsza – sieci szerokopasmowe i 

nowoczesne usługi dla obywateli” w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze 

szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – 

budowa elektronicznej administracji. 
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2. Przedmiot umowy obejmuje: 

• wynajęcie sali konferencyjnej na 170 osób,  

• wynajęcie hallu przejściowego na stoiska wystawowe, 

• przerwy kawowe, 

• obiad. 

3. Termin spotkania informacyjno – doradczego: 15 – 16 kwietnia 2010 r ., w 

Warszawie.ul………………………… 
4. Wymagania Zamawiającego w zakresie organizacji spotkania określa załącznik nr A do SIWZ 

w zakresie zadania nr 1 . 

 

§ 2 

 

1. Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia (zadanie 1) przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości ……………zł brutto (słownie: …………….zł) po 

zorganizowaniu konferencji, płatne w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, zaakceptowanej przez Zamawiającego, na rachunek 

bankowy wskazany na fakturze VAT. 
2. Za datę płatności uważa się datę wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

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

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

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

• stwierdzenia nienależytego wykonania umowy w wysokości 15% wartości umowy.  

2. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego 

wysokość kary umownej. 

 

§ 4 

 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku: 

• gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu zamówienia, 

• gdy Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy. 

 

§ 5 

 
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.  

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

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

siedziby Zamawiającego. 

4. Przejście praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga 

zgody Stron. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                         WYKONAWCA 
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Akceptuję warunki umowy 

 

 

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

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 

 

 

 
Miejscowość……………………..dnia…………….2010r 
 

 
 
 


