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UMOWA DZ-2501/200/20/…..
zawarta w dniu ………...2020 roku w Puławach
pomiędzy
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w
Puławach,
al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 71600-10-761, działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z/s w Świdniku pod numerem 0000118357,
zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
 Prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk – Dyrektor
a:
firmą
………………………………..,
REGON:
…………………..,
NIP:
…………………………. , działającym w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………… pod numerem …………………….,
zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:


…………………………………..

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), na podstawie wyłączenia
określonego w art. 4 pkt 8 tej ustawy, przy zastosowaniu „Regulaminu udzielania zamówień o
wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30 000 euro oraz zamówień z dziedziny
nauki”
§ 1.
1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest położenie światłowodu (OM3 50/125, 8 włókien)
od serwerowni do 8 szaf dystrybucyjnych zlokalizowanych w budynkach PIWet-PIB w
Puławach Al. Partyzantów 57, wyposażenie 9 szaf dystrybucyjnych w kompletne przełącznice
światłowodowe o wysokości 1U do montażu w szafach 19” oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej wraz z wynikami pomiarów reflektometrycznych.
2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać w/w przedmiot umowy zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia oraz zakresem robót zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia
………...09.2020r., stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą
Wykonawcy z dnia ….., stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.
3. W celu realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca użyje materiałów zamawiającego
wymienionych w zapytaniu ofertowym, tj. światłowód i szafy. Wykonawca w cenie
przedmiotu umowy uwzględni wszystkie pozostałe materiały niezbędne do realizacji umowy
oraz usługi wymienione w zakresie robót, w tym m.in. montaż przełącznic światłowodowych,
ułożenie światłowodu, wykonanie spawów, wykonanie pomiarów reflektometrycznych,
wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz opłaty z tytułu przeniesienia majątkowych
praw autorskich do wytworzonej dokumentacji (utworu).
4. Wykonawca oświadcza, że posiada fachową wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi
informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i
odpowiednimi środkami gwarantującymi terminową realizację niniejszej umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem realizacji prac i w cenie oferty
uwzględnił wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że nie
będzie występował z roszczeniem względem zamawiającego wynikającym z konieczności
zwiększenia ilości prac.
§2
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1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu na
wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, wymienionych
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na
terytorium Polski oraz poza jej granicami, a w szczególności na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną technika egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b –
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
2. W wyniku przeniesienia praw zgodnie z ust. 1, Zamawiający nabywa wyłączne prawa do
korzystania z utworu w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na
wszystkich polach eksploatacji.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw
autorskich do opracowań utworu, a także przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
4. Przeniesienie praw, o których mowa w § 2 oraz przeniesienie własności nośników
następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru.

1.
2.

3.
4.

§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie …………….
od daty zawarcia umowy.
Realizacja przedmiotu umowy zostanie uznana za zakończoną po podpisaniu protokołu
odbioru przedmiotu zamówienia przez upoważnionych przedstawicieli stron niniejszej
umowy.
Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru przedmiotu umowy w terminie …..dni
od zawiadomienia przez Wykonawcę o wykonaniu umowy.
Osobami odpowiedzialnymi za przebieg i realizację umowy są:
 ze strony Zamawiającego………………………………….,
 ze strony Wykonawcy …………………………………….
§ 4.

1. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy strony ustalają na kwotę netto .................
zł. Do powyższej kwoty doliczony będzie podatek VAT w stawce ......%, Cena brutto
wynosić będzie ……..
2. Ustalona cena obejmuje zakres podany w treści zapytania ofertowego wraz z kosztami
związanymi z przekazaniem majątkowych praw autorskich.
3. Zapłata należności nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT, wystawianej po wykonaniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego,
stwierdzonym protokołem odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2.
4. Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 21 dni od dnia otrzymania oryginału faktury.
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5. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminie określonym w
ust. 4 Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach
handlowych
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2%
ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jeżeli przedmiot umowy nie
zostanie zrealizowany w terminie określonym w umowie
2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2%
ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 w razie zwłoki Zamawiającego w przystąpieniu do
odbioru przedmiotu umowy.
3. Zapłata wymienionych w § 5 kar umownych, nie zwalnia Stron z wypełnienia
wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów umowy.
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła warunki umowy w
terminie 7 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie
zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.
5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w sytuacji,
gdy wysokość szkody poniesionej przez stronę przewyższa wysokość kar umownych.
§ 6.
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należności za
zrealizowaną część umowy.
3. Zamawiający ponadto zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku
nieterminowej realizacji umowy.
§ 7.
1. Wykonawca udziela ……….. miesięcznej gwarancji na wykonane prace w zakresie
poprawnego i ciągłego działania łącza światłowodowego wraz z zainstalowanym
osprzętem licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
2. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu lub wykrycia wady Zamawiający
zgłasza Wykonawcy nieprawidłowość lub wadę drogą elektroniczną lub faksem.
3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć nieprawidłowość lub wadę oprogramowania w
możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 5 dni roboczych od momentu
otrzymania informacji od Zamawiającego.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru
dokumentację powykonawczą, wraz z wynikami pomiarów reflektometrycznych.
§ 8.
1. Działając na podstawie art.4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U z 2019 roku, poz. 118 z
późn.zm.) Zamawiający oświadcza, że Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy
Instytut Badawczy w Puławach NIP 716-001-07-61, posiada status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu przepisów powyższej ustawy.
2. Niniejsze oświadczenie stanowi podstawę do zastosowania prawidłowego terminu zapłaty
w transakcjach handlowych.
3. Załącznikiem nr…….do umowy jest „Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania
danych osobowych związanych z realizacją umowy”
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§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, wymagają sporządzenia aneksu w
formie pisemnej.
§ 11
Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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