PROJEKT UMOWY

UMOWA NR …
zawarta w dniu ………………..2017 r. w Warszawie, pomiędzy:
Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą
w Warszawie (adres: 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4), wpisanym do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122099, NIP 525-000-80-40,
Regon 000332133
w imieniu którego działa:
………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „PIG-PIB”,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*
Spółką ……………………..…………………, z siedzibą w ……………………… przy ulicy
………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy……………………….……w …………….…….. , ………… Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………………..……., NIP
……………………………………, Regon ……………………………………,
reprezentowaną przez:
…………..…………..……………………
…………..…………..……………………
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)*
panem/panią ………………………. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą pod
firmą ………………….. z siedzibą w …………………, ul. ………, NIP:……………………….,
reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy ……………………………………………..)
zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

(w przypadku spółki cywilnej)*
panem/panią ………………………. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą pod
firmą ………………….. z siedzibą w …………………, ul. ………, NIP:……………………….,
reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy ……………………………………………..)

panem/panią ………………………. zam. ……………….., ul. ………………… działającym/ą pod
firmą ………………….. z siedzibą w …………………, ul. ………, NIP:……………………….,
reprezentowanym/ą przez: …………………………..(na mocy ……………………………………………..)
działającymi jako wspólnicy
…………………………

spółki

cywilnej

……………………………………………..,

NIP

zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”
W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579) oraz zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień
wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr
31 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie udzielania zamówień), została zawarta umowa o treści następującej:

1.

2.

3.
4.

5.

1.

2.
3.

4.

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę prac analitycznych - datowania
radiowęglowego (C14) techniką AMS dla 10 próbek osadów. Rdzenie osadów zawierających
przedmiot analizy zostały pobrane zarówno z morza jak i z lądu z obszaru pomiędzy
miejscowościami Władysławowo – Lubiatowo. Próbki pobrano w ramach zadania państwowej
służby geologicznej „Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku – etap I”).
Próbki do badań Zamawiający przekaże Wykonawcy do wskazanego przez Wykonawcę w ofercie
Laboratorium, tj. Laboratorium ……….., zlokalizowanego pod adresem: ………………………. O
terminie dostarczenia próbek do wskazanego przez Wykonawcę Laboratorium Wykonawca zostanie
powiadomiony w formie mailowej (na adres wskazanego w § 2 ust. 4 umowy przedstawiciela
Wykonawcy).
Termin przekazania próbek zostanie ustalony roboczo z Wykonawcą.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy wraz z pisemną wersją raportu
końcowego z przeprowadzonych badań oraz na nośniku elektronicznym w terminie: do dnia 20
marca 2018 r.
Wykonawca oświadcza, że wszystkie prace i obowiązki wynikające z niniejszej umowy wykona ze
starannością określoną przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie
działalności.
§2
Odbiór ilościowy i jakościowy wyników badania próbek oraz raportu końcowego z badań
potwierdzony zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli Stron, o
których mowa w § 2 ust. 4 umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo konsultacji merytorycznych z Wykonawcą w zakresie
przedstawionych wyników badań.
Za datę odbioru całego przedmiotu umowy wraz z raportem końcowym z przeprowadzonych
wyników analiz, strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia bez zastrzeżeń protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem
zawartym w zapytaniu ofertowym, Wykonawca usunie wszelkie wady opisane w protokole odbioru, w
terminie 14 dni.
Do podpisania protokołu odbioru oraz wszelkich innych czynności faktycznych związanych z
realizacją umowy strony upoważniając swoich przedstawicieli w osobach:
- ze strony Zamawiającego:
Pan Grzegorz Uścinowicz, tel. (58) 554 29 09 w. 216; e-mail: grzegorz.uscinowicz@pgi.gov.pl

- ze strony Wykonawcy:
Pan/Pani…………………………, tel. ………………….., e-mail: ………………………………
5. Zmiana osób upoważnionych, wymienionych powyżej następuje w formie pisemnej bez konieczności
sporządzania aneksu do umowy.
6. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane badania oraz raporty z badań/ wyniki analiz. W
przypadku stwierdzenia wadliwości przeprowadzonych badań lub dostarczonych wyników
Zamawiający może złożyć reklamację w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia wyników badań
danej partii próbek. W ramach gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest powtórzyć badania
danej partii próbek oraz dostarczyć wyniki wolne od wad - w terminie 14 dni od zawiadomienia o
wadach przez Zamawiającego.
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§3
Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (wraz z raportem końcowym z
przeprowadzonych wyników analiz) wynosi:
netto ……. (słownie złotych: ..........................)
VAT .......... (słownie złotych: ............................)
brutto .......... (słownie złotych: ...........................)
wyliczone po cenach zgodnie z Ofertą Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
Podstawą do zapłaty faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu umowy.
Należność płatna będzie przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo sporządzonej faktury wraz z kopią protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego - na rachunek Wykonawcy w ……………….. nr ………………………... O terminie
zapłaty decyduje data obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 525-00080-40.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP
………………….....

§4
1. Wykonawca oświadcza, że do dzieła będącego przedmiotem niniejszej umowy przysługiwać mu będą
pełne niczym nie ograniczone autorskie prawa majątkowe.
2. Wykonawca oświadcza, że dzieło będące przedmiotem umowy będzie wolne od wad prawnych, w tym
nie będzie naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich.
3. Niniejszą umową, z chwilą zapłaty wynagrodzenia i po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy (bez
zastrzeżeń) w ramach wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym
prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do nieograniczonego
w czasie korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy w kraju i za granicą.
4. Zamawiający nabywa prawo do korzystania z dzieła będącego przedmiotem umowy na polach
eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1÷3 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880) tj. nabywa prawo do:
1) utrwalania dzieła na wszystkich nośnikach,
2) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym
wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie
takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie
tymi kopiami,

3) nadawania za pośrednictwem sieci przewodowej i bezprzewodowej, w tym, drogą satelitarną,
sieciami Internet (Intranet) lub podobnymi,
4) wykorzystania we wszystkich środkach masowego przekazu,
5) publicznego rozpowszechniania pracy w całości lub części, w szczególności udostępnianie w ten
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
6) wprowadzania do obrotu i dystrybucja oraz udostępnianie innym instytucjom i podmiotom
trzecim w ramach potrzeb Zamawiającego,
7) tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne
zmiany), zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek dzieła oraz rozporządzanie i korzystanie z
takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,
8) rozporządzania dziełem i jego opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym
udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
5. Przeniesienie praw, o którym mowa wyżej nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn.
odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw i terytoriów.
6. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń wynikających lub
mogących wyniknąć w przyszłości z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych i praw zależnych
do Dzieła.
7. Prawa autorskie oraz inne prawa nabyte przez Zamawiającego na zasadach określonych w Umowie,
mogą być przez niego przeniesione na osoby trzecie.
8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu autora Dzieła jego autorskich
praw osobistych, w szczególności do:
1) decydowania o nienaruszalności dzieła (treści i formy),
2) decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności,
3) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dzieła.
9. Z chwilą dostarczenia Dzieła Zamawiającemu, Wykonawca przenosi na niego własność egzemplarzy
(nośników materialnych), na których utrwalono to Dzieło.
10. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w Dziele, wynikających z opracowania redakcyjnego.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto o którym
mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
b) za opóźnienie w przekazaniu wyników badań danej partii próbek – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1, za daną partię próbek - za każdy dzień zwłoki,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w raporcie końcowym z wyników przeprowadzonych
badań – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1, w stosunku do
terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 za każdy dzień opóźnienia,
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia
brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przekraczać będzie wartość zastrzeżonych kar
umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§6
1. Strony dopuszczają wprowadzenie zmian w zapisach umowy:
a) dotyczącego terminu realizacji Umowy ze względu na przyczyny będące konsekwencją zaistnienia
zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” (tj. zdarzeń nagłych powstałych niezależnie od
Stron umowy, które są poza kontrolą Stron umowy, na których czas trwania Strony nie mają

jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań
wynikających z umowy);
b) zmiana terminu realizacji – wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
c) zmiany podwykonawcy (o ile został przewidziany w realizacji zamówienia); za uprzednią zgodą
Zamawiającego w zakresie powierzenia podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż
wskazany w ofercie Wykonawcy;
d) zmiana wartości umowy polegająca wyłącznie na podwyższeniu wartości umowy o wartość
podatku lub innego zobowiązania publicznego.
2. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu
pod rygorem nieważności.
1.
2.
3.

§7
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialnością za prace, które wykonuje przy
pomocy podwykonawców.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich
stosunku prawnego.
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu,
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę jest następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez jego podwykonawcę.

§8
Każda ze stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia uzyskania
przez nią wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie (ust. 2 i 3 poniżej), jeżeli Strona nie
wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego jej wezwania do podjęcia
wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie, nie
zadośćuczyni żądaniu drugiej Strony.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub jej części, jeżeli:
1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy
przysługuje w tym wypadku wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane do dnia
zawiadomienia o odstąpieniu;
2) Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich przez okres 14 dni mimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) Wykonawca dopuszcza się istotnego i rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.
3. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych
wobec Wykonawcy.
4. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy następuje z co najmniej 7dniowym wyprzedzeniem złożonym
drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1.

1.

§9
W związku z realizacją niniejszej umowy Strony, będące administratorami danych osobowych,
powierzają sobie wzajemnie, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2016, poz. 922 z późn. zm.), zwanej dalej ,,Ustawą”, przetwarzanie danych
osobowych, wskazanych w niniejszej umowie i w dokumentach przekazanych w związku z jej
realizacją. Przetwarzanie danych, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, możliwe jest
wyłącznie w celu wykonania niniejszej umowy, w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z Ustawą.
W szczególności w związku z przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, Strony
zobowiązane są do zapewnienia ich ochrony w czasie trwania niniejszej umowy i po jej zakończeniu.
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Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, zatrudniającą
pracowników lub zawierającą umowy ze zleceniobiorcami, i tym samym nie zachodzi konieczność
przedkładania przez niego, na potrzeby niniejszej umowy, informacji, o której mowa w art 8b ustęp
2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz
niektórych innych ustaw. W przypadku zmiany w w/w warunkach wykonywania działalności
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego, oraz
do przedstawiania w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin
wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty
wynagrodzenia, nie później niż w terminie przedłożenia Zamawiającemu faktury.*(jeśli dotyczy).
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do
umowy podpisanego przez obie strony.
W kwestiach nie unormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie mogące wyniknąć w przyszłości spory na tle stosowania umowy, w przypadku braku
możliwości rozwiązania polubownego, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach -2 egz. dla Zamawiającego oraz 1
egz. dla Wykonawcy.

Załączniki:
1. Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 1
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