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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA nr 

zawarta w dniu…………………2016 r. w Warszawie pomiędzy: 

Krajową Izbą Gospodarczą z siedzibą w Warszawie przy ul. Trębackiej 4, kod pocztowy  

00-074, zarejestrowaną pod numerem 0000121136 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącą 

płatnikiem podatku VAT i posiadającą numer NIP 526-000-17-08 oraz REGON 006210187, 

reprezentowaną przez: 

 ………………………………………………………………..,  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

…………………………………………...z siedzibą w , ul. , 00- 000,    wpisana    do     

rejestru     przedsiębiorców    prowadzonego przez …………………………., NIP, REGON , 

odpis z rejestru przedsiębiorców………………………………………….   

zwanym dalej „Wykonawcą", 

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami". 

 
§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu usunięcia 

kolizji stacji transformatorowej nr 6179 oraz sieci SN i nN, kolidującej z planowaną 

inwestycją przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie, zgodnie z Technicznymi Warunkami 

Usunięcia Kolizji ND\KK\06340\2016/kolizja wydanymi przez RWE Stoen Operator Sp. z 

o.o.  

2. W ramach wykonania projektu usunięcia kolizji Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie zgodnym z 

wymogami RWE Stoen Operator, uzgodnionej z Inwestycjami Sieciowymi SN i nN RWE 

Stoen Operator Sp. z o. o. obejmującej swym zakresem min: 

a) Uzyskanie aktualnych map geodezyjnych do celów projektowych;  

b) Uzyskanie z Wydziału Dokumentacji RWE Stoen Operator Sp. z o.o. aktualnej 

inwentaryzacji sieci elektroenergetycznej  (szczegółowy przebieg linii kablowych wraz 

z typami i domiarami); 

c) Zatwierdzenie w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nowej lokalizacji 

stacji transformatorowej i tras linii kablowych; 

d) Uzyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane dla stacji i nowych 

tras linii kablowych; 
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e) Wykonanie kosztorysów robót; 

f) Uzgodnienie projektu w RWE Stoen Operator Sp. z o.o.; 

g) Uzyskanie pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia wykonania robót; 

h) Protokolarne przekazanie wykonanej dokumentacji do RWE Stoen Operator Sp. z 

o.o.; 

i) Udział w procesie podpisania umowy o usunięcie kolizji z RWE Stoen Operator Sp. z 

o.o.; 

j) Nadzór autorski nad realizacją robót podczas usuwania kolizji. 

3. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określono w Technicznych Warunkach 

Usunięcia Kolizji – Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

§ 2 

Uwarunkowania Umowy 

1. Umowa realizowana jest w ramach projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu 

Kontaktowego trzeciej generacji" realizowanego w ramach Działania 2.1 Wysoka 

dostępność i jakość e-usług publicznych,  Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-

2020. Umowa partnerska na realizację projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu 

Kontaktowego trzeciej generacji" podpisana została między Skarbem Państwa – 

Ministrem Gospodarki a Krajową Izbą Gospodarczą w dniu 29 kwietnia 2015 r.  

2. W przypadku wszczęcia kontroli przez którąkolwiek z instytucji, która jest uprawniona do 

przeprowadzania kontroli wdrażanego przez Zamawiającego projektu, o którym mowa w 

ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu lub upoważnionemu 

kontrolerowi wszelką dokumentację związaną z realizacją Umowy, we wskazanym przez 

Zamawiającego lub upoważnionego kontrolera czasie i miejscu. 

 

§ 3 

Termin realizacji Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj.  od momentu podpisania umowy do dnia 

15.09.2016 r. 

2. Termin zakończenia umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków wynikających z 

rękojmi i gwarancji do wykonanych w ramach przedmiotu umowy produktów. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie umowne oraz warunki płatności 

1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

całkowite w wysokości  zł brutto (słownie:             ). 

2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany przez Zamawiającego 

bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 7. 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne przelewem w terminie 

maksymalnie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury, na rachunek …………………………. 

4. Za dzień zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. Płatność dokonana będzie na podstawie faktury wystawionej na 

…………………………………………. Adres:  ………………………………………. 

Warszawa, NIP ……………………………….. REGON ……………………… 

6. Kwota określona w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu 

wykonania Umowy, w tym wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z 

wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dojazdów, wyżywienia, noclegów oraz 

wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych, prawa do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawa 

wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, na wszystkich 

wymienionych w § 7 ust. 2 i 3 polach eksploatacji do utworów powstałych w wyniku 

wykonania prac związanych z Przedmiotem Umowy oraz za przeniesienie własności 

nośników. 

 

§ 5 

Osoby do kontaktu 

1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy, 

upoważnionymi do kontaktów i do podpisania protokołu odbioru jest: 

imię i nazwisko: ……………..    

tel…………… , e-mail:……………. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów jest: 

imię i nazwisko: ……………..    

tel…………… , e-mail:……………. 

3. Zmiana rachunku, o którym mowa w § 4 ust. 3 oraz zmiana osób i danych wskazanych 

w ust. 1 i ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i dla swej skuteczności wymaga pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 6 

Wykonanie Umowy 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki działania lub zaniechania 

osób, przy udziale których lub z pomocą których realizuje niniejszą Umowę. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i 

środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 
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1) przysługują mu w zakresie niezbędnym do wykonywania niniejszej Umowy wszelkie 

niezbędne prawa do narzędzi i oprogramowania, którymi będzie posługiwał się w 

trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 

2) wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do wypełniania przesłanek czynu 

nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy 

przedsiębiorstwa osoby trzeciej oraz nie będzie naruszać zasad ochrony informacji 

niejawnych, jeżeli informacje takie Wykonawca uzyska w trakcie realizacji Umowy, 

3)  w razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po jej wykonaniu jakichkolwiek 

roszczeń osób trzecich Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za 

roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie, w tym także z 

tytułów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 - 2, a wynikłych z związku z wykonaniem 

Umowy przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do wykonania Przedmiotu Umowy 

począwszy od dnia jej zawarcia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy z należytą starannością, 

efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania lub zaniechania związane z 

realizacją Umowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z 

winy Zamawiającego lub osoby trzeciej. 

7. Wykonawca oświadcza, że znane są mu obowiązki związane z realizacją Umowy i 

zobowiązuje się je stosować. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dokonywać z Zamawiającym wszelkich koniecznych 

ustaleń mogących wpływać na realizację Przedmiotu Umowy. 

9. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, udostępni dokumenty i informacje 

będące w posiadaniu Zamawiającego, niezbędne do realizacji Umowy, z zastrzeżeniem 

przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z wyjątkiem dokumentów i 

informacji stanowiących tajemnicę lub podlegających ochronie na mocy innych 

przepisów. 

10. Wszelka dokumentacja będzie przekazywana Zamawiającemu w języku polskim. 

11. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana i przekazana Zamawiającemu: 

1) w formie pisemnej (kolorowy wydruk), po 3 egzemplarze dla każdego z 

przedstawionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów graficznych; 

wydruk powinien być wielkoformatowy, umożliwiający co najmniej odczytanie i 

widoczność elementów szczegółowych zawartych w projekcie; 

2) w formie elektronicznej, edytowalnej, nagranej na nośniku pamięci masowej, w 

minimum w następujących formatach: 

a) grafiki, rysunki oraz dokumenty tekstowe w formacie - *pdf lub *jpg; 
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otwieranych w powszechnie dostępnych i nieodpłatnych programach graficznych lub 

video umożliwiających ich edycję. 

12. Dokumentację dostarczaną Zamawiającemu w ramach wykonania Umowy Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu do jego siedziby, w godzinach pracy Krajowej Izby 

Gospodarczej. 

 

§7 

Ustalenia dotyczące praw autorskich 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) będzie dysponował autorskimi prawami majątkowymi określonymi w ust. 2 i 3 do 

wszystkich utworów powstałych w wyniku realizacji umowy, zwanych dalej 

„utworami", 

2) autorskie prawa majątkowe określone w ust. 2 i 3 nie są i nie będą w żaden sposób 

ograniczone, a utwory będą stanowić jego wyłączną własność lub przedmiot jego 

wyłącznych praw, 

3) wykonanie utworów nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym 

praw autorskich, 

4) utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych. 

2. Wykonawca, z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru danego 

Zadania lub protokołu odbioru końcowego, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowego do utworów, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

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

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

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

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru lub protokołu odbioru końcowego, prawa do wykonywania 

zależnych praw autorskich do opracowań utworów oraz prawo wyłącznego zezwalania 

na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym korzystania i rozporządzania z 

utworów, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. 

4. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego na 

Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy utworów przekazanych 

Zamawiającemu. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż osoby, którym będą przysługiwały prawa 

osobiste do utworów nie będą wykonywały tych praw w sposób ograniczający 

Zamawiającego w wykonywaniu praw do utworów. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy albo przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego, w wysokości 20% łącznej wartości Umowy brutto, o której mowa w 

§ 4 ust. 1, 

2) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust 1 - 

w wysokości 0,5 % łącznej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki. 

 

2. Postanowienia ustępu 1 nie mają zastosowania w przypadku zaistnienia siły wyższej lub 

z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. 

3. Kary umowne wskazane w ust. 1 Zamawiający może naliczać łącznie. 

4. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, na co Wykonawca niniejszym 

wyraża nieodwołalną zgodę. 

5. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość 

szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

§ 9 

Zmiany Umowy 

O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Odstąpienie od Umowy, rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca: 

1) wykonuje Umowę niezgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie lub 

w obowiązujących przepisach - w terminie 7 dni kalendarzowych od powzięcia przez 

Zamawiającego wiadomości, o tej okoliczności, po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu do zaniechania naruszeń, 

2) zaprzestał wykonywania Umowy przez okres 14 dni kalendarzowych - w terminie 7 

dni kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości, o tej 

okoliczności, 
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3) opóźnił się z realizacją Przedmiotu Umowy przez okres 14 dni kalendarzowych - w 

terminie 7 dni kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości, o 

tej okoliczności. 

2. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego wywołuje skutek od chwili zawarcia 

Umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku rozwiązania umowy, o której mowa 

w § 2 ust. 1 przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa - w terminie 7 dni kalendarzowych 

od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tej okoliczności . 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 

z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

3. Ewentualne spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane przez sądy 

powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. Techniczne warunki usunięcia kolizji. 

2. Oferta Wykonawcy. 

3. Kopia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia Umowy w imieniu 

Zamawiającego, 

4. Kopia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia Umowy w imieniu Wykonawcy, 

5. Odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców dla Wykonawcy. 

 

 

 

..............................................          ................................................ 

      ZAMAWIAJĄCY                       WYKONAWCA 

 

 


