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Umowa nr IK-AG-K-……./2019 

zawarta w dniu …………………… roku w Warszawie pomiędzy: 
pomiędzy  
Instytutem Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego z 
siedzibą w Warszawie, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000041396, NIP 525-000-85-25,  
reprezentowanym przez: 
mgr Zygmunta Mrozińskiego - Zastępcę Dyrektora ds. Techniczno – Administracyjnych 
zwanym w treści Umowy ZAMAWIAJĄCYM,  
 
a 
 
………………………………………………………………………………..…………………. 
zwaną dalej WYKONAWCĄ 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest usługa wykonania:  
1) operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa użytkowania 

wieczystego gruntów położonych w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42 objętych KW 
Nr WA6M/00470787/4, WA6M/00116952/3 oraz gruntów niehipotekowanych, 
stanowiących jedną całość gospodarczą Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego; 

2) operatu szacunkowego określającego wartość odtworzeniową budynków znajdujących 
się na nieruchomościach zapisanych w KW Nr WA6M/00470787/4; 
WA6M/00116952/3 oraz na gruntach niehipotekowanych, stanowiących jedną całość 
gospodarczą Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego, położonych w Warszawie, Dzielnicy Wawer przy ul. Alpejskiej 42 ( z 
odrębną wyceną dla budynku „G”); 

3) operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa użytkowania 
wieczystego gruntów położonych w Warszawie przy ul. Niemodlińskiej 33, dz. ew. nr 
87 z obrębu 3-11-34 (KW Nr WA6M/00101217/1); 

4) operatu szacunkowego określającego wartość odtworzeniową budynku przychodni 
lekarskich, administracji oraz stacji TRAFO znajdujących się na nieruchomości 
położonej w Warszawie, Dzielnicy Wawer przy ul. Niemodlińskiej 33, stanowiącej 
prawo użytkowania wieczystego dz. ew. nr 87 z obrębu 3-11-34 (KW Nr 
WA6M/00101217/1); 

5) operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa użytkowania 
wieczystego gruntów położonych w Warszawie przy ul. Alpejskiej 52, dz. ew. nr 58, 
obrębu 3-11-21; 
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6) operatu szacunkowego określającego wartość odtworzeniową budynku znajdującego 
się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Alpejskiej 52, dz. ew. nr 58, 
obrębu 3-11-21; 

7) operatu szacunkowego określającego rynkową stawkę czynszu najmu Sali 
audytoryjnej i 2-ch sal wykładowych położonych na terenie Instytutu Kardiologii przy 
ul. Alpejskiej 42 w Warszawie; 

8) operatu szacunkowego określającego rynkową stawkę czynszu najmu Sali 
konferencyjnej w budynku administracyjnym na terenie Instytutu Kardiologii przy ul. 
Alpejskiej 42 w Warszawie; 

9) operatu szacunkowego określającego rynkową stawkę czynszu najmu powierzchni 
usługowo – handlowych, magazynowych i szatni w budynku Głównym Instytutu 
Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie; 

10) operatu szacunkowego określającego rynkową stawkę czynszu najmu powierzchni 
handlowej dla apteki komercyjnej położonej w budynku Instytutu Kardiologii przy ul. 
Alpejskiej 52; 

11)  operatu szacunkowego określającego rynkową stawkę czynszu najmu powierzchni 
parkingowych na terenie Instytutu Kardiologii w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, 
Alpejskiej 52 oraz Niemodlińskiej 33; 

12)  operatu szacunkowego określającego rynkową stawkę czynszu najmu Sali 
gimnastycznej na terenie Instytutu Kardiologii przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie; 

13)  operatu  szacunkowego określającego rynkowa stawkę wynajmu powierzchni 
usługowych i magazynowo – socjalnych w budynku przy ulicy Niemodlińskiej 33 w 
Warszawie. 

2. Dostarczenie operatów szacunkowych, o których mowa w ust. 1 powyżej w wersji 
papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w plikach 
w formacie pdf. 

3. Usługa będzie wykonywana we współpracy z Zamawiającym w zakresie niezbędnym do 
jej wykonania .Zamawiający udostępni dane o obiektach budowlanych Instytutu 
Kardiologii oraz umożliwi wykonanie zdjęć obszarów niezbędnych do stworzenia 
operatów. 

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta WYKONAWCY z dnia ……………… 
5. Przedmiot umowy nie jest wykonywany pod kierownictwem ZAMAWIAJĄCEGO. 
6. Zrealizowanie przedmiotu umowy strony potwierdzają protokołem przekazania operatów. 
7. Fakt dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru wykonanej przez WYKONAWCĘ 

usługi, zgodnie z obowiązującymi zasadami, nie zwalnia WYKONAWCY z pełnej 
odpowiedzialności zawodowej i nie nakłada na ZAMAWIAJĄCEGO jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w związku z wykonaną usługą. 

 
§ 2 

Czas realizacji umowy 
WYKONAWCA wykona przedmiot umowy w terminie 60 dni roboczych liczonych od dnia 
podpisania umowy. 
 

§ 3 
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa ZAMAWIAJĄCEGO 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA 
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zobowiązuje się także do nie udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji 
uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy bez pisemnej zgody 
ZAMAWIAJĄCEGO, chyba, że obowiązek udostępnienia informacji wynika z 
obowiązujących przepisów prawa. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy, 
także po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 

3. ZAMAWIAJĄCY ma prawo pisemnie upoważnić WYKONAWCĘ do przekazania 
konkretnej osobie wskazanych w upoważnieniu informacji. 

4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu przez WYKONAWCĘ lub 
osoby go zastępujące, ZAMAWIAJĄCY ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem 
natychmiastowym. 

 
§ 4  

Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, włącznie z wydatkami jakie WYKONAWCA poniósł 

w celu należytego wykonania umowy, ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY 
wynagrodzenie w wysokości: ……….. zł brutto, (słownie złotych brutto: … 
……….00/100), na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez WYKONAWCĘ. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po odbiorze operatów, 
potwierdzonym protokołem odbioru bez uwag ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek WYKONAWCY wskazany w 
fakturze w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
ZAMAWIAJĄCEMU. 

4. Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3, będzie protokół odbioru bez uwag 
ZAMAWIAJĄCEGO.  

5. Za datę odbioru uważa się datę podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu 
końcowego odbioru bez uwag ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. ZAMAWIAJĄCY przeprowadzi weryfikację operatów wykonanych przez 
WYKONAWCĘ, a następnie dokona odbioru lub zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia 
uwag WYKONAWCA usunie w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie 
wszystkie zgłoszone błędy lub inne nieprawidłowości i przedstawi wyniki prac do 
ponownego odbioru. Procedura odbioru będzie powtarzana do czasu dokonania dbioru. 

7. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 
8. Wykonawca oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT. 
9. Wartość umowy nie przekracza kwoty 30 tys. euro. 
 

§ 5 
Kary umowne 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku: 
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

ustalonego w umowie /wynagrodzenia brutto/ za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego /wynagrodzenia brutto/, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

3) nienależytego wywiązywania się z realizacji niniejszej umowy, w wysokości 10% 
kwoty określonej w § 4 ust. 1; 

4) rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, w wysokości 30% wynagrodzenia umownego /wynagrodzenia brutto/; 

5) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 30% 
wynagrodzenia umownego /wynagrodzenia brutto/. 
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2. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Przed  dokonaniem potrącenia ZAMAWIAJĄCY zawiadomi pisemnie WYKONAWCĘ 
o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych oraz wystawi i przekaże 
Wykonawcy notę obciążeniową. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia 
wystawienia noty obciążeniowej. 

4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wartość kar umownych 
ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
 

§ 6 
Przeniesienie praw 

1. WYKONAWCA nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
 

§ 7 
Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, WYKONAWCA przenosi na 
ZAMAWIJĄCEGO majątkowe prawa autorskie oraz prawo zależne do wszelkich 
powstałych w wykonaniu niniejszej Umowy lub wydawanych na jej podstawie utworów 
stanowiących przedmiot prawa autorskiego. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa w § 6, następuje z chwilą przekazania utworu 
ZAMAWIJĄCEMU i podpisania przez ZAMAWIJĄCEGO protokołu odbioru, bez 
ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 

1) utrwalania jakąkolwiek techniką niezależnie od standardu, systemu, formatu w 
nieograniczonej liczbie egzemplarzy; 

2) przetwarzania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, niezależnie od standardu, 
sytemu, formatu w nieograniczonej liczbie egzemplarzy; 

3) wprowadzania zapisu do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych 
oraz sieci multimedialnych (w tym Internet), w całości i we fragmentach; 

4) wystawiania, wyświetlania; 
5) najmu, dzierżawy lub udostępniania osobom trzecim do używania w innej formie i 

w dowolnym zakresie; 
6) dokonywania tłumaczeń; 
7) wykorzystywania w dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych; 
8) wykorzystywania utworów w całości i we fragmentach; 
9) zamieszczania w prasie, emisji telewizyjnej, radiowej, zamieszczania na stronach 

internetowych, w innych materiałach reklamowych, szkoleniowych i 
informacyjnych lub innych podobnych środkach przekazu informacji; 

10) zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie i 
korzystanie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w pkt 1-9.  

3. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw 
osobistych do utworów objętych postanowieniami niniejszej Umowy nie będą wykonywać 
tych praw w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie 
Zamawiającego. 
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4. Przeniesienie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie 
na Zamawiającego również własności egzemplarzy utworów (oryginału, kopii, negatywu) 
bez względu na technikę utrwalenia i nośnik, na którym nastąpiło utrwalenie. 

5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, wyczerpuje wszelkie 
roszczenia Wykonawcy, w tym z tytułu przeniesienia przez Zamawiającego autorskich 
praw majątkowych na wszelkich polach eksploatacji oraz udzielania zgód w zakresie 
określonym w niniejszej umowie. 

 
§ 8 

Przepisy końcowe 
1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy 

pisemnej. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego. 
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez Sąd 

właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

§ 9 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
  
 
 
 
 
 
 ……………………..     ………………………. 


