
 

UMOWA 

Nr ……………………………………………………………… 

zawarta w Cegłowie w dniu …………………….… r. pomiędzy 

Gminą Cegłów z siedzibą 05-319 Cegłów, ul. Tadeusza Kościuszki 4,  

NIP: 822-215-88-23 

reprezentowaną przez : 

Pana Marcina Uchmana– Wójta Gminy Cegłów 

przy kontrasygnacie Pani Mileny Dąbrowskiej – Skarbnika Gminy Cegłów 

zwanego dalej Zamawiającym 

 

a …………………………………… 

NIP ………………………………… 

REGON ……………………………. 

reprezentowaną przez ………………………………………….. 

zwaną/zwanym dalej Wykonawcą 

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 ., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 
zamówienia - świadczenia usługi polegającej na opracowaniu programu 
funkcjonalno użytkowego do projektu pn. „e-Cegłów – kompleksowa 
informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa 
informacyjnego w gminie Cegłów” dofinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013; Priorytet II 
„Społeczeństwo informacyjne”; Działanie 2.1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
informacyjnemu”. 



2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie  
nr RPMA.02.01.00-14-106/11-00 podpisanej w dniu 29 sierpnia 2012 roku 
pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania programów Unijnych a Gminą 
Cegłów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2007 – 2013; Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne”; 
Działanie 2.1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.” 

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

a) opracowanie programu funkcjonalno użytkowego (zwanego dalej PFU)  w 
części dotyczącej sieci teleinformatycznej, elektrycznej oraz montażu 
dwóch bilbordów na budynkach stanowiących własność Gminy Cegłów tj. 
budynku urzędu ul. Tadeusza Kościuszki 4 działka nr 355/2 oraz tzw.  
„budynku przy rondzie” ul. J. Piłsudskiego 39 działka nr 59/7, PFU musi 
zostać przygotowane także zgodnie z zakresem prac zawartym we 
wniosku o dofinansowanie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

b) program PFU musi odpowiadać wymogom przewidzianym dla tego typu 
dokumentów zawartych w art. 31. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, 
poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 
87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 
951, 1101 i 1529) oraz w rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późń. zm.), 

c) przygotowywanie wyjaśnień do treści PFU w przypadku zapytań oferentów 
startujących w przetargu związanym z realizacją projektu, o którym mowa 
w §1 ust.1, w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni od daty otrzymania 
zapytania, przekazanego przez Zamawiającego, 

d) Zamawiający przekazuje Wykonawcy zapytania, o których mowa w §1 
ust.3 lit c wyłącznie droga elektroniczną, na wskazany pisemnie przez 
Wykonawcę adres mailowy. 

e) zapytania, o których mowa w lit. c będą wymagały przekazywane drogą 
mailową odpowiedzi w terminie, o którym mowa w §1 ust.3 lit. c oraz w 
wersji papierowej podpisanej przez Wykonawcę. 

f) odpowiedzi przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu wersji 
papierowej, o których mowa w §1 ust.3 lit. d muszą być dostarczone 
Zamawiającemu w terminie do siedmiu dni od daty otrzymania zapytania 
od Zamawiającego. 

g) Wszelka korespondencja mailowa powinna być kierowana do Wykonawcy 
na następujący adres:…………………………………………………………… 

 



§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad przedmiotu umowy na własny 
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

2. Przedmiot zamówienia należy przekazać w jednym egzemplarzu w wersji 
papierowej oraz w postaci elektronicznej w formacie pliku uzgodnionym z 
Zamawiającym (na nośniku CD lub DVD). 

3. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym i uwzględniać 
jego uwagi i spostrzeżenia. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem dokumenty 
uprawniające go do sporządzenia PFU. 

5. Wykonawca z dniem dokonania zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 
przeniesie na rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do 
przedmiotu Umowy.  Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 
majątkowych zostało uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym 
mowa w § 4 Umowy.  Zamawiający jest uprawniony do rozporządzania oraz 
do korzystania z przedmiotu Umowy na wszystkich polach eksploatacji 
znanych w dniu podpisania niniejszej Umowy, a w szczególności do:  
korzystania na własny użytek, wielokrotnego publikowania i powielania pracy,  
rozpowszechniania,  wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom 
trzecim,  wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera.  

6.  Wszelkie roszczenia powstałe przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z 
ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. 
nr 24, poz. 83 z 1994 r. z późniejszymi zmianami), obciążają WYKONAWCĘ. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do  
dnia 31.01.2012 r, oraz zachować gotowość do udzielenia odpowiedzi 
oferentów, którzy złożą zapytania do dokumentacji przetargowej do czasu 
rozstrzygnięcia przetargu na zadanie którego dotyczy przedmiot umowy lecz 
nie dłużej niż 30 czerwca 2013 r. 

§ 4 

1. Koszt wykonania zamówienia wynosi: 4 920,00 zł brutto (słownie:  
 cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych i zero groszy). 

2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo – odbiorczy 
przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem w dwóch ratach 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury. I rata w wysokości 3 000 zł płatna po otrzymaniu 
dokumentacji II rata w wysokości 1 920 zł płatna po zakończeniu procedury 



przetargowej dla której tworzony jest przedmiot umowy jednak nie później niż 
30 czerwca 2012 r. 

4. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym bez wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie przedmiot Umowy w 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

b) Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady lub 
wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia, a Wykonawca nie usunął 
wady lub nie wprowadził zmiany w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

c) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie 
Umowy nie leży w interesie Zamawiającego czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.   

 

§ 5 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości  
2 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wysokości 30% 
kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 

2. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po rozwiązaniu 
lub wygaśnięciu umowy. 

§ 6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 
formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony. 

§ 6 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, Strony 
zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku 
niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 


