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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA 
NA WYKONANIE I WDROŻENIE PORTALU BIBLIOTEK PUBLICZNYCH M.ST. WARSZAWY – ETAP I  

 
dnia .................................r. pomiędzy: 

Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego z siedzibą w 

Warszawie ul. Koszykowa 26/28, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury dla których organizatorem jest 

Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/7/99, posiadającą  NIP 526-12-87-150 i REGON 

000278681,  

reprezentowaną przez: 

dr Michała Strąka - Dyrektora  

 
zwaną dalej Zamawiającym 
a 
 
zwaną  dalej „Wykonawcą”,  

zwanymi dalej łącznie: „Stronami” a każda odrębnie: „Stroną”. 

 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - IT.26.PN.3.2018, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) -„ustawa Pzp”  

została zawarta umowa o następującej treści „Umowa”: 

 
 

§ 1  
DEFINICJE 

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe terminy mają w niniejszej Umowie znaczenie określone jak niżej. 

1.  „Wykonanie” oznacza przygotowanie kompletnego oprogramowania Systemu wraz z Dokumentacją. 
2.  „Wdrożenie” oznacza uruchomienie Systemu. 
3.  „System” oznacza zestaw oprogramowania, skryptów, koncepcji i elementów graficznych i dokumentacji 

składającej się na „Portal Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy”. 
4.  „Błąd” oznacza istotny brak zgodności Systemu ze specyfikacjami określonymi w Dokumentacji. 
5.  „Dokumentacja” oznacza dokumentację, jaka opisuje wymagania związane z wdrożeniem Systemu w 

tym szczególności Pakiet Projektu Usługi (Załącznik 1 do Umowy), Harmonogram (Załącznik 2 do 
Umowy), Politykę Bezpieczeństwa Informacji, wszelkie wytworzone w toku realizacji projektu 
dokumenty opisujące procedury i zasady eksploatacji Portalu. 

6.  „Okres Gwarancji” oznacza 12 miesięcy następujących po wdrożeniu. 
7.  „Zatwierdzone Środowisko Techniczne” oznacza serwer spełniający wymagania dotyczące sprzętu 

komputerowego i oprogramowania operacyjnego określone w Dokumentacji Systemu. 
 

§ 2  
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonaniu i wdrożeniu Systemu. Wykonawca w ramach 
realizacji przedmiotu umowy dokona instalacji, konfiguracji i wdrożenia Systemu zgodnie z zakresem 

wskazanym w Dokumentacji. 
2. Termin realizacji przedmiotu umowy określa się na 31 grudnia 2018. Szczegółowe terminy realizacji 

poszczególnych etapów umowy definiuje Harmonogram stanowiący Załącznik 2 do Umowy. 
§ 3 

PRAWO WŁASNOŚCI 

1. Wykonawca oświadcza, że: 
1) korzystanie przez niego z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, itp. nie narusza 

przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, ani też 
praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw 
z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe, 

2) wartości niematerialne oraz inne efekty wykonania Umowy wytworzone przez Wykonawcę w 
ramach Umowy stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.), będą stanowić 
jego wyłączną własność lub przedmiot jego wyłącznych praw, 

3) wykonane utwory lub utwory, z których Wykonawca skorzysta do wykonania Systemu, nie będą 
posiadały wad fizycznych lub prawnych,  

4) rozporządzanie utworami lub przeniesienie licencji nie będzie naruszało własności intelektualnej, w 
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szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw do znaków 
towarowych. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) W przypadku oprogramowania dedykowanego: 
1.1. Przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do części i całości Systemu i Dokumentacji 

wytworzonej przez niego w toku realizacji Umowy. 
1.2. Jest uprawniony do dysponowania autorskimi prawami majątkowymi i prawami pokrewnymi 

nabytymi od osób biorących udział w realizacji Umowy w zakresie określonym w Umowie. 

1.3. Nie istnieją żadne okoliczności ograniczające jego prawo do zawarcia niniejszej Umowy na 
warunkach w niej określonych. 

1.4. W zakresie określonym w Umowie Wykonawca nabył autorskie prawa majątkowe wszystkich osób, 
które wniosły wkład twórczy podczas realizacji ostatecznej wersji przedmiotu Umowy. 

1.5. Wytworzony System i Dokumentacji nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w szczególności, że 
zawarcie i wykonanie przez Zamawiającego niniejszej Umowy nie wymaga żadnych zezwoleń osób 
trzecich. 

1.6. Nie toczy się żadne postępowanie sporne dotyczące Elementów Oprogramowania i Dokumentacji 
oraz nie istnieją przesłanki do wszczęcia takiego postępowania. 

1.7. System i Dokumentacji tujących o ochronie własności intelektualnej i prawnej. 
1.8. Z chwilą zakończenia realizacji umowy przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

całości wytworzonych w toku realizacji umowy Systemu oraz Dokumentacji na następujących 

polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w 
całości lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie w zakresie, w którym dla 
wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Utworu niezbedne 
jest jego zwielokrotnienie, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -   do użyczenia 
lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 

c) udostepniania utworu w celu zapewnienia do niego dostepu w wybranym miejscu i w czasie (siec 
Internet lub inne sieci komputerowe), 

d) wyswietlania, stosowania, przekazywania, przechowywania i naprawy, 

e) tłumaczenia, przystosowywania, rozbudowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 
i modyfikacji, 

f) przekształcania formatu pierwotnego na dowolny inny format i dostosowywanie do platform 
sprzetowosystemowych Zamawiajacego, 

g) sporzadzenia kopii zapasowej, 

h) wprowadzania do pamieci komputera oraz utrwalania, 

i) prawo do przerobienia (dostosowania) utworu oraz łaczenia jego fragmentów z innymi utworami 

i ich dostosowywania; 
1.9. W przypadku zaistnienia koniecznosci rozszerzenia zakresu eksploatacji utworu o pola nie 
wymienione w niniejszej Umowie, strony w odrebnej umowie ureguluja warunki przeniesienia autorskich 
praw majatkowych 
na nie wymienione w niniejszej umowie pola eksploatacji. 
1.10. Zamawiającemu przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji dzieła na 
niewymienionych 
w niniejszej Umowie polach eksploatacji. 
1.11. Udziela zgody na wykonywanie prawa zależnego do dostarczonego Utworu i Dokumentacji. 

1.12. Zobowiązuje się do bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich 
roszczeniach osób trzecich dotyczących Elementów Oprogramowania i Dokumentacji. 
1.13. Zezwala Zamawiającemu na modyfikowanie Elementów Oprogramowania w tym m.in. dokonywania 
korekt, skrótów, przeróbek, zmian i adaptacji Elementów Oprogramowania i ich poszczególnych 
fragmentów, a także łączenia ich z innymi utworami bez nadzoru autorskiego. 
1.14. Swobodnego korzystania z Elementów Oprogramowania oraz jego pojedynczych fragmentów, w 
tych ich modyfikacji zarówno na terytorium Polski jak i za granicą. 
 
2) w przypadku oprogramowania opartego na licencji typu open source: 

2.1. Wykonawca oświadcza, iż w momencie podpisania Protokołu, programy komputerowe, elementy, 

podprogramy oraz silniki udostępnione publicznie jako Open Source będą dostępne bez ograniczeń 
w zakresie korzystania z nich przez Zamawiającego oraz nie jest i nie będzie wymagane uzyskanie 
w tym zakresie jakichkolwiek zgód lub opłat na rzecz jakichkolwiek osób trzecich.  

2.2. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje odpowiedzialność za szkody wynikające z użycia lub 
niemożliwości użycia programów komputerowych, elementów, podprogramów oraz silników 
udostępnionych publicznie jako Open Source i wykorzystanych do realizacji przedmiotu Umowy, w 
tym między innymi za utratę danych lub powstanie danych niedokładnych oraz za brak 
kompatybilności w działaniu z innymi programami. 

 

3.  Zamawiający oświadcza, że istniejąca w chwili podpisania Umowy Dokumentacja stanowi własność 
Zamawiającego. 
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§ 4 

GWARANCJE 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

1.1. W Okresie Gwarancji System będzie materialnie zgodne ze specyfikacjami zawartymi w Dokumentacji, 
zaś Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o wystąpieniu jakichkolwiek Błędów. 
Następnie Wykonawca usunie je na własny koszt. W razie ustalenia przez Wykonawcę, że 
domniemany Błąd nastąpił na skutek modyfikacji lub próby modyfikacji Systemu albo 

Zatwierdzonego Środowiska Technicznego, albo na skutek podłączenia Systemu do oprogramowania, 
usług lub sprzętu niezatwierdzonego pisemnie przez Wykonawcę (Zatwierdzone Środowisko 
Techniczne) albo, że domniemany Błąd zaistniał na skutek korzystania z Systemu niezgodnie z 
Dokumentacją albo na skutek braku utrzymania Zatwierdzonego Środowiska Technicznego przez 
Zamawiającego, wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku z usunięciem 
takiego Błędu ponosi Zamawiający. 

1.2. Wykonawca gwarantuje, że System będzie wykonywać funkcje opisane w Dokumentacji, pod 
warunkiem, że będzie używany wyłącznie w infrastrukturze informatycznej zaakceptowanej 
Wykonawcę, zgodnie z Dokumentacją i postanowieniami niniejszej Umowy. Wykonawca nie 
gwarantuje poprawności działania wszystkich funkcji Systemu w innej infrastrukturze informatycznej 
niż określona w Dokumentacji i nie zapewnia też nieprzerwanego i całkowicie wolnego od zakłóceń i 
błędów działania Systemu. Wykonawca gwarantuje, że System po instalacji, konfiguracji i wdrożeniu 

będzie w pełni zgodny z infrastrukturą informatyczną zaakceptowaną przez Wykonawcę. 

1.3. Gwarancje udzielone w Umowie stanowią gwarancje wyłączne, które zastępują wszelkie inne 
gwarancje, oświadczenia, warunki bądź uzgodnienia, wyraźne bądź domniemane czy przewidziane 
stosownymi przepisami odnoszące się do Systemu, Dokumentacji i świadczonych w ramach Umowy 
usług włączając, lecz nie ograniczając się do domniemanej gwarancji przydatności handlowej lub 
przydatności do określonego celu. Poza gwarancjami, o których mowa powyżej Wykonawca nie 
udziela żadnych dodatkowych gwarancji lub oświadczeń dotyczących Systemu,  Dokumentacji lub 
usług przez niego świadczonych. 

 
§ 5 

OCHRONA 

1. Wykonawca oświadcza, że: 
1.1. W razie podniesienia przez osobę trzecią zarzutu, iż używany w sposób dozwolony i zgodny z 

niniejszą System narusza jej patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnicę handlową bądź 
inne prawa własnościowe Wykonawca zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności i zabezpieczy go 
przed roszczeniami z tytułu odszkodowań, kosztów i wydatków  uznanych w wyniku wszczętego 
przez osobę trzecią postępowania sądowego spowodowanego naruszeniem ww. praw oraz uiści 
odszkodowanie orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu lub uzgodnione w ramach ugody 
pozasądowej.  

 
1.2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność, o której mowa w ppkt. 1.1. pod 

warunkiem, że: 
a) Zamawiający należycie wykonuje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy i/lub nie 

posługiwał się nieświadomie lub świadomie Systemem w sposób powodujący powstanie 

roszczenia dotyczącego naruszenia praw; 
b) korzysta z Systemem zgodnie z Umową, ich przeznaczeniem i celem z zachowaniem warunków, 

o których mowa w § 5 pkt. 1 ppkt. 1.1.; 
c) Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę i umożliwi Wykonawcy zbadanie 

roszczenia; 
 
1.3. W przypadku uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu nakazującego zaprzestanie korzystania z 

Systemu wskutek naruszenia praw, o którym mowa w ppkt. 1.1. lub podniesienia takiego 
roszczenia bądź ewentualności jego podniesienia Wykonawca może, według własnego uznania i na 
własny koszt: uzyskać dla Zamawiającego prawo do dalszego korzystania z Systemu, albo 
wymienić lub zmodyfikować System tak, aby nie naruszał on praw osób trzecich oraz, albo, jeżeli 

w ocenie Zamawiającego, żadna z tych możliwości nie byłaby wykonalna lub uzasadniona 
ekonomicznie Wykonawca może rozwiązać Umowę i zażądać od Zamawiającego zaprzestania 
korzystania z Systemu, przy czym Wykonawca zwróci Zamawiającemu 100 % całkowitej wartości 
przedmiotu umowy.  

 
1.4. Zamawiający jest świadomy i wyraża zgodę, iż pełną odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

naruszenia praw, o których mowa w ppkt. 1.1. obejmują wyłącznie postanowienia § 5. 
 

§ 6  
OKRES GWARANCJI 

1. Zamawiającemu zostaje udzielona gwarancja na okres 12 miesięcy liczonych od dnia uruchomienia 
Systemu. 
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2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek Systemu powstałych na 

skutek błędów i innych przyczyn tkwiących w Systemie na następujących warunkach: 

1. W razie wystąpienia awarii, wady lub usterki Zamawiający zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić 
o tym fakcie Wykonawcę – centrum serwisowe: telefonicznie pod nr telefonu _____________ lub 
pocztą elektroniczną (preferowane) na adres e-mail: _________________ wraz ze wskazaniem 
danych Zamawiającego, opisu awarii, wady, usterki, jej rodzaju i zakresu i wszelkich innych 
żądanych przez Wykonawcę informacji. Zgłoszenie będzie obsługiwane zgodnie z terminami 

określonymi w rozdziale I, pkt. 1 w Pakietu Projektu Usługi. 

2. Z zakresu gwarancji wyłączone są wady i usterki nie spowodowane przyczynami tkwiącymi w 
Systemie wynikające w szczególności z: 

3. działań osób trzecich, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

4. korzystania i przechowywania Systemu w sposób niewłaściwy i niezgodny z Dokumentacją w tym 
braku należytej konserwacji Systemu; 

5. błędów Zamawiającego lub modyfikacji Systemu; 

6. prób samodzielnej naprawy Systemu bez uzgodnienia z Wykonawcą; 

7. działań powodujących uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz działań prowadzących 
do celowego uszkodzenia Systemu; 

8. działania siły wyższej takiej jak pożar, piorun, powódź, klęski żywiołowe, uszkodzeń sprzętu 
wynikających z nieprawidłowych warunków zasilania (przepięcia, zaniki napięcia, zakłócenia sieci 

energetycznej), nieprawidłowego funkcjonowania infrastruktury sprzętowej (urządzeń sieciowych, 
serwerów). 

3. W przypadku niemożności zdefiniowania usterki lub usunięcia awarii, wady Licencjodawca udzieli 
Licencjodawcy pomocy w przygotowaniu dokumentacji opisującej wadę, która powinna być wystosowana do 
wytwórcy oprogramowania.  

 
§ 7 

OKRES REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się Wykonać oraz wdrożyć System zgodnie z Harmonogramem stanowiącym 
Załącznik 2.  

2. Z wykonania całości przedmiotu umowy zostanie sporządzony przez Zamawiającego końcowy protokół 

odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez obie strony.  
 

§ 8 
PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający jest zobowiązany uiścić na rzecz Wykonawcy opłatę za realizację przedmiotu umowy w 
kwocie: 
brutto: ____________ zł (słownie złotych: ____________________________ 00/100), 
netto: ______________ zł (słownie złotych: ____________________________ 77/100), 
podatek VAT: _______________ zł (słownie złotych: ______________________ 23/100). 

2. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich płatności na 
rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT na rachunek 
wskazany na fakturze. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie ma prawa dokonywać potrąceń i rozliczeń płatności. 

4. Za opóźnienie w płatnościach Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej. 

5. Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy dokonywać cesji długów Zamawiającego, wynikających z 
realizacji przedmiotowej Umowy, na rzecz innych podmiotów. 

 
§ 9  

OBOWIĄZEK  ZACHOWANIA POUFNOŚCI 

1. W trakcie obowiązywania Umowy jak i po jej rozwiązaniu każda ze Stron zobowiązuje się zachować w 
tajemnicy i nie ujawniać osobom trzecim oraz nie wykorzystywać jakichkolwiek informacji dotyczących 
drugiej Strony, z którymi zapoznała się podczas lub przy okazji wykonywania Umowy, w szczególności 
informacji składających się na tajemnicę przedsiębiorstwa (jak danych technicznych, handlowych, 

finansowych, technologicznych) bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie oraz 
przedsięwziąć wszelkie działania mające na celu zapobieżenie ujawnieniu tych informacji. Informacje 
powyższe zostaną przekazane w razie potrzeby w związku z wykonaniem Umowy i obowiązkami danej 
Strony wynikającymi z tej umowy jedynie pracownikom Stron lub osobom trzecim z nimi 
współpracującym i będą wykorzystywane wyłącznie w związku z obowiązkami danej strony wynikającymi 
z niniejszej Umowy. Strony zobowiążą wymienione w zdaniu poprzednim osoby do przestrzegania 
postanowień niniejszej klauzuli.  
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2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które: 

a) stały się publicznie znane; 
b) strona otrzymująca jest zobowiązana ujawnić na mocy obowiązujących przepisów; 

pod warunkiem, że przed ujawnieniem tych informacji Strona powiadomi pisemnie o takiej konieczności 
Stronę udostępniającą i podejmie odpowiednie działania, aby zminimalizować zakres ujawnienia 
informacji oraz będzie wspierać wysiłki strony udostępniającej mające na celu uzyskanie poufnego 
traktowania lub nakazu ochrony informacji poufnych przed ich ujawnieniem publicznym. 
 

§ 10 
KARY UMOWNE 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 
§ 2 pkt. 2, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 
wartości brutto kwoty o której mowa w § 8 pkt. 1  za każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 pkt. 2. 
 

2. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od upływu terminu realizacji przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 2 pkt. 2, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia 
dodatkowego terminu.   

 
3. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu przystąpienia do usunięcia wad i usterek 

Systemu, o których mowa w § 6 pkt. 2, w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % całkowitej wartości brutto przedmiotu 
umowy, o której mowa w § 8 pkt. 1, za każdy dzień zwłoki ponad termin, o którym mowa w § 6 pkt. 2.      

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto kwoty o której 
mowa w § 8 pkt. 1  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić kary umowne w terminie 14 dni o wezwania, a w przypadku braku 
zapłaty wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
§ 11 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego jego wykonywania przez Wykonawcę 
po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu terminu do jej należytego wykonania – w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wszelkie prawa i obowiązki Stron ustają z dniem jej rozwiązania. 
Obowiązki Stron określone w § 9 zachowują moc wiążącą również po rozwiązaniu Umowy. 

 
§ 12 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu jakichkolwiek szkód jest wyłączona: 
1.1. w razie dokonania instalacji Systemu lub jego elementów na platformie sprzętowej, platformie 

oprogramowania, systemach operacyjnych oraz w konfiguracji innych niż określone w Dokumentacji; 
1.2. w razie powstania kosztów wynikłych z odtworzenia zniekształconych lub utraconych danych; 
1.3. w razie powstania zakłóceń, błędów, utraty danych na skutek nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń 

telekomunikacyjnych. 
 
2. Prawa Zamawiającego do uzyskania odszkodowania wygasają w przypadku zaniechania przez 

Zamawiającego podjęcia niezwłocznie po wystąpieniu szkody działań mających na celu zmniejszenie 
rozmiarów szkody, zapobieżeniu innej lub dodatkowej szkodzie lub zaniechaniu powiadomienia 
Wykonawcy i dostarczeniu mu wszystkich istotnych informacji po wystąpieniu szkody bez uzasadnionej 

zwłoki.   
§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Powiadomienia. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami, w tym zawiadomienia lub inne informacje 
związane z wykonaniem Umowy winny być sporządzone na piśmie i przesłane listem poleconym, pocztą 
kurierską na adres wskazany w komparycji Umowy bądź za pośrednictwem faksu lub poczty 
elektronicznej. Pismo uważa się za doręczone adresatowi w dacie potwierdzenia jego odbioru zaś w razie 
braku potwierdzenia odbioru pisma przesłanego listem poleconym - 14 (czternastego) dnia od daty 
wysłania wezwania pod właściwy adres. Zmiany powyżej wskazanego adresu Strony wymagają 
bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony, z zachowaniem formy pisemnej i z wskazaniem aktualnego 
adresu Strony. Fakt zmiany adresu Strony nie wpływa na skutek doręczenia drugiej Stronie 
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korespondencji skierowanej na jej dotychczasowy adres przed datą doręczenia nadawcy zawiadomienia o 
zmianie adresu adresata korespondencji. 

3. Cesja. Wykonawca i Zamawiający mają prawo przenosić swoje prawa lub obowiązki wynikające z Umowy 
na osobę trzecią jedynie za zgodą drugiej strony, wyrażoną pisemnie pod rygorem nieważności. 

4. Siła Wyższa. Niezależnie od wszelkich innych postanowień zawartych w niniejszej Umowie, Licencjodawca 
nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z 
Umowy, wszelkie straty lub szkody, jakie mogą wyniknąć w sposób bezpośredni lub pośredni z faktu, że 

obowiązki wynikające z niniejszej Umowy Wykonawca wykonał z opóźnieniem lub nie był w stanie albo 
nie miał możliwości ich wykonać z powodu okoliczności niezależnych od niego, za które nie ponosi 
odpowiedzialności, w szczególności takich jak wypadek losowy, działania wojenne, działania lub 
uregulowania rządowe, bunt, strajk, lokauty, spór handlowy lub rozruchy pracownicze, wypadek, awaria 
maszyn lub urządzeń, akt terroryzmu, pożar, powódź lub inne gwałtowne wydarzenia spowodowane 
warunkami atmosferycznymi. 

5. Klauzula Salwatoryjna. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Umowy za nieważny lub 
niewykonalny będzie on uznany za niezapisany. Wszystkie pozostałe postanowienia Umowy zachowują 
natomiast pełną moc obowiązującą, ważność i skuteczność.  

6. Właściwość sądu. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy powstałe na gruncie 
interpretacji postanowień Umowy jak również w związku z jej zawarciem lub wykonywaniem Strony 
postanawiają rozwiązywać w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W razie bezskuteczności 

podjętych prób mających na celu polubowne rozstrzygnięcie sporów będą one rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Całokształt. Niniejsza Umowa w sposób kompletny kształtuje stosunki Stron w zakresie objętym jej 
przedmiotem i zastępuje zawarte uprzednio w tym zakresie w formie ustnej lub pisemnej wszelkie 
oświadczenia, uzgodnienia, porozumienia i umowy zawarte pomiędzy Stronami.  

8. Prawo polskie. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Umowy odpowiednie zastosowanie 
znajdują przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

10. Integralną część Umowy stanowią załączniki : 

1) Załącznik nr 1: Pakiet Projektu Usługi, 

2) Załącznik nr 2: Harmonogram  
3) Załącznik nr 3: Protokół odbioru dostawy montażu i pierwszego uruchomienia (wzór). 

 

Wykonawca      Zamawiający 

 

 

 

 

 


