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UMOWA 

 

 

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

 

Podkarpacką Izbą Gospodarczą siedzibą w miejscowości Krosno, przy ulicy Leopolda Okulickiego 

3, 38 – 400 Krosno; o nr KRS: 0000052505 , REGON: 370197266, NIP: 6840019826, reprezentowaną 

przez Prezesa: Grzegorz Kubal oraz Wiceprezesa: Bolesław Kogut zwanych w dalszej części umowy 

jako Zamawiający 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………, 

 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

zawarto następującej treści umowę 

§ 1 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia analizy zakresu koniecznych prac B+R, 

mających na celu stworzenie w pełni automatycznej Podatkowej Księgi Przychodów i 

Rozchodów dostępnej dla przedsiębiorców on-line, a Zamawiający kupuje na warunkach 

wyszczególnionych poniżej, ww. analizę, szczegółowo opisaną w zapytaniu ofertowym z dnia 

02.08.2016 r. oraz ofercie wykonawcy z dnia….08.2016 r. stanowiącymi załączniki do 

niniejszej umowy, zwaną w dalszej części umowy jako przedmiot umowy, analiza lub usługa. 

2. Przedmiot umowy dostarczany przez Wykonawcę musi odpowiadać wymaganiom określonym 

w zapytaniu ofertowym, o którym mowa w ust. 1 oraz być w pełni zgodny z zapisami oferty 

Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z najwyższą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość 

wykonania umowy. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 01.12.2016 r.  

2. Strony zgodnie ustalają, iż miejscem dostarczenia przedmiotu umowy jest siedziba 

zamawiającego, tj. 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 3. 

 

§ 3 

 

1. Odbiór przedmiotu umowy, nastąpi po weryfikacji pod względem merytoryczno-formalnym, 

przez Zamawiającego, który trwać może nie dłużej niż 3 dni. 
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2. Protokół Odbioru, będzie wystawiony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego) po stwierdzeniu, że dostarczona 

analiza odpowiada wymogom umowy, jest formalnie i merytorycznie prawidłowa. W 

przypadku odmowy podpisania Protokołu Odbioru, Zamawiający przekaże Wykonawcy na 

piśmie zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając termin na ich usunięcie lub wprowadzenie 

wymaganych zmian lub uzupełnień. Wykonawca ma 7 dni na dokonanie poprawek, uzupełnień. 

3. Po usunięciu wad, dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, przedmiot umowy podlega 

ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w ust. 2. 

 

§ 4 

 

1. Strony  ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie określone w ofercie, tj. kwotę 

…………………………………………PLN/EUR. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zostanie uiszczona w następujący sposób: 

a. 100 % kwoty, o której mowa w ust. 1 tj. kwotę …………………. PLN/EUR 

Zamawiający zapłaci w terminie 21 dni od podpisania Protokołu Odbioru. 

3. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu przez 

Wykonawcę. 

4. Wykonawca wystawia fakturę końcową po podpisaniu przez strony Protokołu Odbioru. 

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca  oświadcza,  iż  z  momentem  dokonania  odbioru  przedmiotu  zamówienia, 

prawa autorskie majątkowe do wszystkich dzieł w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

4.02.1994r.  –  o  prawach  autorskich  i  prawach  pokrewnych  (tekst  jednolity:  Dz.U. z 

2006r.  Nr  90,  poz.    631  z  późn.  zm.)  powstałych  w  trakcie  i w związku  z  realizacją 

przedmiotu    Umowy,    przechodzą automatycznie    (tzn.    bez    składania    dalszych 

oświadczeń)   na   Zamawiającego   na   wszystkich   dostępnych   polach   eksploatacji, w 

szczególności:   

a. utrwalania, 

b. zwielokrotniania poprzez druk, zapisu na nośnikach magnetycznych i optycznych oraz 

w inny sposób niezbędny dla wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 

Umowy i udostępnianie w sieciach komputerowych, 

c. sporządzania cyfrowego zapisu, 

d. wprowadzania do pamięci komputera, 

e. publicznego wykonywania i publicznego odtwarzania, 

f. wystawiania, 

g. wyświetlania 

h. dokonywania podziału dzieła ze względu na sposób i cel prezentacji oraz 

dostosowywanie całości i części dzieła do sposobu i celu prezentacji, 

i. nadawania za pomocą wizji lub fonii przez stację naziemną, 

j. wprowadzania treści do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w 

postaci fragmentów, opracowań (abstraktów), 
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k. wprowadzania w całości lub części do sieci komputerowej w sposób umożliwiający 

transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika 

l. rozpowszechniania w sieci Internet. 

 

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania 

przez Zamawiającego z przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na 

swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę 

Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego, czy też w przypadku braku takiej możliwości 

przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko 

Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zwrócić Zamawiającemu wszelkie 

koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku 

dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, które osoba trzecia zgłosi w związku z 

tym, że Zamawiający korzysta z dzieł będących przedmiotem niniejszej Umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wprowadzania zmian, korekt oraz uzupełnień w tekście i 

szacie graficznej dokumentu oraz aktualizacji danych. 

 

§ 6 

 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

a. opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego w 

§ 2 ust. 1; 

b. opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

jakości lub rękojmi za wady w wysokości 3 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 

1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c. odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 45 % 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, 

d. w przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru końcowego rozbieżności w 

zakresie jakości merytorycznej przedmiotu umowy z zadeklarowanymi w ofercie 

Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, w wysokości 20 % 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdą ujawnioną rozbieżność. 

2. Strony postanawiają że Zamawiający zapłaci kary w przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 

ust. 1. 

3. Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę 

uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, nie krótszym niż 

14 dni od daty jej wystawienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych Zamawiającemu kar umownych z 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

5. W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

6. Strony postanawiają, iż odstąpienie od umowy nie pozbawia prawa domagania się zapłaty kar 

umownych. 
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§ 7 

 

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej 

umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron. 

2. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu:  

a. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: 

 w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania o 

udzielenie zamówienia; 

 w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na 

uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z 

okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania 

oferty i nie jest przez niego zawiniona; przypadków siły wyższej; uznanej 

przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe, 

do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, 

państwowe). 

b. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku 

zmiany stawki urzędowej podatku VAT. 

3. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę 

trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego. 

 

§ 8 

 

1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

2. Załącznikiem do umowy jest Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, której oryginał pozostaje 

w dyspozycji Zamawiającego 

3. Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 9 

 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

Wykonawca        Zamawiający 

 

 

 


