UMOWA Nr A/ /20xx
Dnia ......... pomiędzy:

.............................................................................................................

....................................................................................................................................................
zwanym dalej Wnioskodawcą, reprezentowanym przez:
1. .............................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................
a Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, zwanym dalej
Jednostką Aprobującą reprezentowaną przez:
Dyrektora Instytutu Łączności Wojciecha Hałkę
upoważnioną do udzielania, uchylania i zmiany aprobat technicznych na podstawie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. „w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania” (Dz.U. nr 249
poz. 2497) zwanego dalej Rozporządzeniem, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Jednostka Aprobująca zobowiązuje się przeprowadzić postępowanie aprobacyjne na rzecz
Wnioskodawcy dla następującego wyrobu: .............................................................................
§2
Warunkiem wszczęcia przez Jednostką Aprobującą postępowania aprobacyjnego dla
wyrobów określonych w § 1 niniejszej umowy jest spełnienie następujących warunków:
1. dostarczenie przez Wnioskodawcę:
• wniosku o przeprowadzenie postępowania aprobacyjnego,
• dokumentacji wyrobów poddawanych postępowaniu aprobacyjnemu,
sporządzonych zgodnie z treścią § 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia,
2. dokonanie przez Jednostkę Aprobującą w ciągu 1 miesiąca od daty rejestracji wniosku,
weryfikacji kompletności złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji oraz zawiadomienie
Wnioskodawcy o potrzebie przeprowadzenia postępowania aprobacyjnego.
§3
Jednostka Aprobująca zobowiązuje się zakończyć podjęte postępowanie aprobacyjne
w okresie 2 miesięcy od daty zwrotu podpisanej przez Wnioskodawcę niniejszej umowy,
pod warunkiem dostarczenia przez Wnioskodawcę takiej dokumentacji wymienionej w § 2
p. 1, która zawiera wystarczające dane dla dokonania oceny przydatności tych wyrobów
w budownictwie.
§4
W razie stwierdzenia przez Jednostkę Aprobującą, że dokumentacja wniosku
przedstawiona przez Wnioskodawcę jest niejasna lub budzi uzasadnione wątpliwości –
Jednostka Aprobująca wzywa Wnioskodawcę na piśmie do uzupełnienia dokumentów,
bądź złożenia wyjaśnień. Przez okres oczekiwania na dokumenty postępowanie aprobacyjne
ulega zawieszeniu, a ustalone w porozumieniu terminy nie biegną i zostają przedłużone o
czas oczekiwania. Brak pisemnego wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji
wniosku w okresie wymienionym w § 3, będzie oznaczał uznanie tego okresu jako
wystarczający dla zakończenia postępowania aprobacyjnego.

§5
W przypadku pozytywnej oceny przydatności wyrobów określonych w § 1 do stosowania w
budownictwie, w terminie do 7 dni po zakończeniu postępowania aprobacyjnego Jednostka
Aprobująca zawiadomi Wnioskodawcę o możliwości odbioru aprobaty technicznej.
§6
Jednostka Aprobująca przekaże Wnioskodawcy aprobatę techniczną:
1. w siedzibie Jednostki Aprobującej,
2. przesyłką pocztową poleconą na ryzyko Wnioskodawcy.
§7
Za czynności związane z przeprowadzeniem postępowania aprobacyjnego i wydaniem
aprobaty technicznej Wnioskodawca zobowiązuje się uiścić kwotę .............. zł + VAT,
słownie: ....................... złotych + VAT, płatną przelewem na konto Instytutu Łączności – PIB,
Bank BPH SA Warszawa Nr 35 1060 0076 0000 3210 0015 3786 w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury.
§8
Wydanie aprobaty technicznej następuje w terminie 7 dni po uiszczeniu przez
Wnioskodawcę kwoty wymienionej w § 7 niniejszej umowy.
§9
Przerwanie przez Wnioskodawcę prac związanych z procedurą aprobacyjną objętą
niniejszą umową z powodu okoliczności, za które Jednostka Aprobująca nie ponosi
odpowiedzialności, nie zwalnia Wnioskodawcy od pokrycia Jednostce Aprobującej
wszystkich poniesionych kosztów.
Wniesione przez Wnioskodawcę ewentualne przedpłaty w ramach kwoty wymienionej w § 7
będą zaliczone na poczet tych kosztów.
§ 10
Wnioskodawca zobowiązuje się do zapłacenia odsetek ustawowych, jeżeli nastąpi zwłoka
we wniesieniu ustalonych opłat.
§ 11
Jednostka Aprobująca zobowiązuje się zapłacić Wnioskodawcy karę umowną za zwłokę
w wykonaniu prac określonych w umowie w wysokości 0,05% opłaty należnej z tytułu
wykonania całości pracy związanej z umową lub jej etapu, za każdy dzień zwłoki. Suma kar
nie może przekroczyć 10% ustalonych opłat.
§ 12
Jednostka Aprobująca zobowiązuje się utrzymać w tajemnicy wszelkie informacje
uzyskane od Wnioskodawcy w związku z postępowaniem aprobacyjnym, a w szczególności
uzyskane na podstawie dokumentów, wyników badań, analiz i obliczeń dostarczonych przez
Wnioskodawcę.
Dotyczy to także okresu po zakończeniu postępowania aprobacyjnego, z wyjątkiem treści
samej aprobaty technicznej, podlegającej publikacji, w której zawarte dane stają się
powszechnie dostępne na mocy prawa.

§ 13
Wnioskodawca pokrywa koszty przeprowadzenia procedury aprobacyjnej wymienione w § 7
niniejszej umowy także w przypadku, gdy w wyniku postępowania aprobacyjnego Jednostka
Aprobująca podejmie uzasadnioną decyzję o odmowie udzielenia aprobaty technicznej.
§ 14
Niniejsza umowa nie jest bezwzględnym zobowiązaniem Jednostki Aprobującej do
wydania aprobaty technicznej i nie może stanowić podstawy odpowiedzialności Jednostki
Aprobującej w razie stwierdzenia braku przydatności wyrobu do zamierzonego stosowania
w budownictwie.
§ 15
1. Wnioskodawca może wyrazić życzenie, aby wniosek był rozpatrzony z jego udziałem w
Komisji Aprobat Technicznych, wówczas Wnioskodawca jest zapraszany na posiedzenie
komisji.
2. Publikacji i rozpowszechniania aprobaty technicznej dokonuje Jednostka Aprobująca
stosownie do obowiązujących przepisów.
3. Miejscem realizacji niniejszej umowy jest siedziba Jednostki Aprobującej.
4. Ewentualne spory rozstrzygane przez sąd mogą dotyczyć wyłącznie spraw związanych z
trybem postępowania aprobacyjnego, a właściwym Sądem będzie Sąd Rejonowy dla
miasta Warszawy.
5. Od merytorycznych ustaleń w procedurze aprobacyjnej służy Wnioskodawcy odwołanie
do Ministra Infrastruktury.
§ 16
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr 249 poz. 2497).
§ 18
Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach:
- 1 egz. dla Wnioskodawcy,
- 1 egz. dla Jednostki Aprobującej.
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