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„Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania” 
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Wzór umowy 

 

zawarta w dniu ............................................ roku w Warszawie pomiędzy: 

Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Dewajtis 5 

NIP: 525-00-12-946, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………… 

zwanym w dalszym ciągu umowy Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………….. 

zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na 

całościowym przygotowaniu publikacji w formie książki powstałej w ramach projektu na 

rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Integracja i wsparcie procesów zarządzania 

informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”, współfinansowanego 

ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przy uwzględnieniu wykonania 

następujących czynności:   

 

1) Druk: 

− treść ok. 80 tys. znaków, max. 2 arkusze wydawnicze; 

− okładka wielobarwna, 4+0 folia, karton ok. 250 g/m2; 

− środek: 1+1, offset 80 g; 

− oprawa: miękka, klejona; 

− format B5 (pion); 

− nakład: 200 egzemplarzy. 

2) Skład, łamanie, korekta max. 2 arkuszy wydawniczych: 

− przygotowanie i formatowanie tekstu, 

− stworzenie układu graficznego kolumn i ilustracji, 

− projekt okładek z  logo projektu oraz logo instytucji współfinansującej, 

− korekta i redakcja wydawnicza tekstu; 

3) Teksty: 

− redakcja naukowa tekstów; 

4) Recenzja wydawnicza z ustalonym z Zamawiającym niezależnym ekspertem w dziedzinie 

tematyki publikacji, posiadającym dorobek w przedmiotowym zakresie.  

5) Uzyskanie numeru ISBN dla publikacji. 
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2. Dobór i akceptacja tekstów dokonana zostanie przez Zamawiającego. 

3. Teksty autorskie, które będą zawarte  się w publikacji będą dotyczyć wypracowanych 

w ramach Projektu: metodyki systemu wspomagającego prace podmiotów wchodzących 

w skład KSWSiA  w ramach ćwiczeń i rzeczywistych zagrożeń oraz rekomendacji zmian 

legislacyjnych umożliwiających wykorzystanie systemu wspomagającego prace podmiotów 

wchodzących w skład KSWSiA Teksty oceni Zamawiający. 

4. Autorzy dzieł przenoszą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe  do utworów  które 

będą  wkładem do powstania publikacji będącej przedmiotem umowy, w szczególności do 

utrwalenia utworu, jego zwielokrotnienia drukiem, wprowadzenia do obrotu, wprowadzenia 

do pamięci komputera, oraz do przeniesienia praw autorskich na inne osoby, w tym 

w szczególności na Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

5. Koncepcja publikacji wraz z tytułem książki  i tekstami zostanie przesłana Wykonawcy 

niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

 

§ 2 

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 

2017 r. 

2. Zamawiający ma prawo kontroli procesu wykonania zamówienia, a także prawo do zbadania 

i szczegółowego sprawdzenia wykonanej usługi przed jej odbiorem. 

3. Po zakończeniu wykonania zamówienia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość odbioru 

zamówienia, które dostarczy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 

4. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze dokonuje protokolarnego odbioru usługi 

i w tym terminie zgłasza zastrzeżenia co do sposobu wykonania zamówienia.  

5. Zamawiający ma prawo do wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym 

zamówieniem , w tym do dokumentów finansowych. 

 

§ 3 

1. Ewentualne wady usług Wykonawca usunie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 

2. W razie przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego na usunięcie wad wykonanych 

usług, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1% wartości kwoty netto wynagrodzenia 

brutto, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad.  

3. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.  

4. Przysługujące Zamawiającemu kary umowne, mogą być potrącane bezpośrednio  

z wystawianej faktury Wykonawcy.    

 

§ 4 

1. Kwota wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy określona została na kwotę: ………….- zł 

brutto (słownie złotych: …………………………………….. 00/100). 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za usługę po wykonaniu jej w całości zgodnie 

z opisem zawartym w § 1 ust. 1 umowy, po podpisaniu Protokołu odbioru usług bez zastrzeżeń,  

na podstawie doręczonej Zamawiającemu faktury Wykonawcy. 
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3. Wykonawca wystawi fakturę pod warunkiem odbioru protokolarnego zamówienia  

bez usterek (Załącznik nr 1 do umowy). 

4. Zapłata za wykonane usługi nastąpi przelewem bankowym w terminie 21 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego faktury na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.  

5. Za termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy strony przyjmują dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

 

§ 5 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 

oraz z 2014 r., poz. 423 ze zm.)  i Kodeksu cywilnego.  

§ 6 

Do wzajemnego współdziałania przy realizacji umowy strony wyznaczają: 

1. ……………………………………… - reprezentujący Zamawiającego, 

oraz 

2. ………………………………………. – reprezentujący Wykonawcę. 

§ 7 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

3. Integralną część umowy stanowią: 

1. Załącznik nr 1 – Protokół odbioru zamówienia bez zastrzeżeń. 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

 

 


