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Koordynator: Partner projektu: 

  
Projekt Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych  BPN w celu poprawy efektywności zarządzania obszarem  

jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie 

ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

 
 
 

UMOWA nr  …/… /2016 
 
zawarta w dniu ……… 2016 r. w Warszawie pomiędzy: 

Narodową Fundacją Ochrony Środowiska, Centrum Informacji o Środowisku  
UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie  
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod  
nr. ewid. 0000057779, posługującą się Numerem Identyfikacji Podatkowej 522-000-18-89,  
REGON 001361852-00037, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
reprezentowaną przez ………….  
a 
 
…………………………, posługującym się Numerem Identyfikacji Podatkowej…………………, zwanym  
w dalszej treści umowy Wykonawcą, 
reprezentowanym przez ……, 
 
zwane dalej Stronami, po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia  
……………….. o sygnaturze 3/BPN/2016, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
30.04.2014 w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,   
 
została zawarta Umowa (zwana dalej „Umową”) o treści następującej: 
 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pracy zatytułowanej: 
 

Stworzenie systemu zarządzania, planowania i monitoringu działań ochronnych  
w Białowieskim Parku Narodowym – prace informatyczne i programistyczne oraz 

wdrożeniowe,  dalej zwany Systemem, 
 
 

2. Prace są realizowane w ramach projektu Harmonizacja danych o zasobach przyrodniczych  BPN w 
celu poprawy efektywności zarządzania obszarem,  realizowanego dzięki wsparciu 
udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
 

 
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z:  
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a. Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 
do Umowy, 

b. Ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy, 
c. obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

 
4. Zamówienie zostanie zrealizowane w dwóch etapach: 

a. Etap 1 prac - opracowanie specyfikacji technicznej modułu działań ochronnych, 
badań naukowych i modułu obserwacji, oraz opracowanie i wdrożenie modułu 
obserwacji,  opracowanie prototypu modułu działania ochronne.  

b. Etap 2 prac – wdrożenie modułu działania ochronne, opracowanie i wdrożenie  
moduł badania naukowe, wdrożenie końcowe Systemu w Białowieskim Parku 
Narodowym, szkolenie. 

 

§ 2 

Terminy wykonania prac 

1. Terminy wykonania (odbioru) poszczególnych etapów Umowy ustala się następująco: 

a. Etap 1 – do dnia 31 stycznia 2017 r., przy czym przekazanie pracy do oceny nastąpi 
nie później niż do dnia 15 stycznia 2017 r.; 

b. Etap 2 – do dnia 07 kwietnia 2017 r., przy czym przekazanie pracy do oceny nastąpi 
nie później niż do dnia 27 marca 2017 r. 

2. Termin wykonania etapu 2 jest jednocześnie terminem oddania Zamawiającemu całego 
przedmiotu Umowy. 

3. Terminy, o których mowa w  ust. 1  mogą ulec zmianie w następujących przypadkach: 
a) na pisemny wniosek Wykonawcy, przedstawiający uzasadnienie konieczności zmiany 

terminu. Wniosek zostanie rozpatrzony przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
Zamawiającego oraz Koordynatora Projektu. 

b) na skutek zaistnienia siły wyższej lub okoliczności, których nie można było przewidzieć lub 
którym nie można było zapobiec, mimo zachowania należytej staranności realizacji zapisów 
Umowy.  

4. Zmiana terminu realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie obustronnie 
podpisanego aneksu do umowy.  

 

 

§ 3 

Wartość Umowy 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę brutto  
w wysokości ……... PLN (słownie:  ……………………………….. PLN ), w tym należny według 
obowiązującej stawki podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac określonych 
w SOPZ i pokrywa wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu wykonania jej przedmiotu, 
obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw 
autorskich i praw zależnych, szczegółowo określonych w §10 Umowy. 

 

 
 



 3 

§ 4 

Wykonanie Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z najwyższą starannością, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość 
wykonania Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich 
problemach związanych z realizacją Umowy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia 
informacji o zaistnieniu tych problemów.   

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i profesjonalnymi 
kwalifikacjami, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania Umowy oraz znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie Umowy. 

4. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za Jego 
działanie jak za własne. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji 
zamówienia, jak za własne działania i zaniechania. 

6. Wszelkie dokumenty i materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku  
z wykonaniem Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania – pisemne, graficzne, zapisane 
w formie elektronicznej lub w inny sposób – są poufne i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego udostępnione osobom trzecim ani ujawnione w inny sposób. 

7. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 6 przez wszystkie osoby, 
którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty i materiały otrzymane 
od Zamawiającego w związku z wykonaniem Umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, 
niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania. 

9. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem Umowy bez 
pisemnej zgody Zamawiającego na jakąkolwiek osobę jest nieważne.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach 
mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego 
postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a także innych istotnych 
zdarzeniach mających wpływ na wykonanie Umowy. 

11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przy odbiorze końcowym wszystkie niezbędne nośniki, 
licencje, dokumentacje i instrukcje. 

 

 

§ 5 
Odbiór przedmiotu Umowy 

1. W terminach, o których mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru prac. 
2. Zamawiający wyznaczy czas i miejsce odbioru w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od 

terminu zgłoszenia gotowości przekazania prac. 
3. Odbioru przedmiotu Umowy dokona Komisja Odbioru powołana przez Zamawiającego. 
4. Podstawą potwierdzenia dokonania odbioru przedmiotu Umowy są protokoły odbioru. 
5. Komisja Odbioru sporządzi protokół odbioru na podstawie oceny dostarczonych przez 

Wykonawcę rezultatów prac i zestawienia wykonanych zadań oraz ewentualnie dodatkowych 
informacji.   

6. W protokołach odbioru Komisja Odbioru stwierdzi poprawność wykonania danego zadania lub 
jego części bez zastrzeżeń lub zgłosi zastrzeżenia, wykazując usterki lub wady wymagające 
naprawy przez Wykonawcę oraz określi termin ich usunięcia. 

7. Zakończenie odbioru prac będzie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 
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§ 6 
Gwarancja i wsparcie techniczne 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia  ……. miesięcznej gwarancji, zgodnie z ofertą na 
funkcjonowanie Systemu zgodnie ze specyfikacją. Okres gwarancji liczony będzie od daty 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. W przypadku stwierdzenia w okresie trwania gwarancji wad w przedmiocie umowy,  
Wykonawca usunie je zgodnie z obowiązującymi Warunkami gwarancji jakości. 

3. W przypadku wystąpienia błędu, przez co rozumie się działanie Systemu niezgodne ze 
specyfikacją, Wykonawca będzie zobowiązany do jego usunięcia zgodnie z postanowieniami 
niniejszego artykułu w trybie prac gwarancyjnych. Wystąpienie błędu może być kwalifikowane 
jako usterka lub awaria. 

4. Przez usterkę rozumie się działanie Systemu niezgodne ze specyfikacją oraz dokumentacją 
techniczną modułów. 

5. Przez awarię rozumie się brak możliwości pracy z wykorzystaniem Systemu zgodnie ze 
specyfikacją oraz dokumentacją techniczną. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dokonać napraw gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego, chyba 
że świadczenie usług gwarancyjnych w tym miejscu będzie niekonieczne lub niemożliwe. Czas 
reakcji wynosi 2 dni robocze od zgłoszenia telefonicznego, faksem lub przez email. Reakcja 
rozumiana jest jako odpowiedź na zgłoszenie i uzgodnienie harmonogramu prac nad usuwaniem 
usterek, awarii. Dysponent Systemu będzie zgłaszał usterki i awarie w dni robocze  od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. W sytuacji, kiedy termin  przystąpienia do 
usunięcia zaistniałych usterek i awarii (reakcja) miałby przypadać na dzień wolny od pracy, ulega 
on przesunięciu na pierwszy dzień roboczy po dniu  wolnym. 

7. Błąd zgłaszany jest przez osobę upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą. Zgłoszenie błędu 
powinno zawierać: 

a. imię i nazwisko zgłaszającego oraz jego dane kontaktowe, 

b. zdefiniowanie i opis błędu wraz z niezbędnymi zrzutami ekranowymi ilustrującymi 
błąd,  

c. opis czynności wykonywanych przez użytkownika do momentu wystąpienia błędu, 

d. inne okoliczności wystąpienia błędu. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania napraw gwarancyjnych bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

9. W okresie gwarancji, Wykonawca zapewni Dysponentowi Systemu wsparcie techniczne,  
konsultacje telefoniczne i mailowe w dni robocze, w zakresie związanym z eksploatacją  
i administracją Systemu w wymiarze do 160 roboczogodzin. Godziny te będą rejestrowane w 
formie elektronicznej, za pomocą dedykowanych narzędzi (np. GitHub), w trybie uzgodnionym 
przez Wykonawcę i Dysponenta Systemu. 

10. W przypadku pojawienia się, w trakcie trwania gwarancji, nowych stabilnych wersji 
komponentów (oprogramowanie, biblioteki programistyczne), wprowadzających większą 
stabilność pracy a niewymagających przebudowy systemu, Wykonawca, po ukazaniu się tych 
wersji będzie je instalował , nie częściej jednak niż raz na pół roku. 

11. W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy lub braku usunięcia zgłoszonej usterki/awarii, 
Zamawiający może zlecić naprawy osobie/firmie trzeciej, a kosztami za te usługi zostanie 
obciążony Wykonawca. 

12. W przypadku awarii komponentów dostarczonych w ramach zamówienia skutkujących 
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wadliwym działaniem lub niedziałaniem Systemu przez okres ponad 14 dni od dnia zgłoszenia, 
Wykonawca zapewni rozwiązanie zastępcze umożliwiające poprawne funkcjonowanie systemu 
do momentu usunięcia awarii.  

13. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 

 
§ 7 

Zaliczka 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wypłacenia zaliczki na poczet wykonywanych prac w ramach 
przedmiotu zamówienia. Wartość zaliczki na poczet wykonywanych prac nie może przekroczyć 
50% całkowitej kwoty wynagrodzenia i wynosi …………………………………………………………………… 

2. Prace sfinansowane w ramach środków z zaliczki zostaną rozliczone w zakresie merytorycznym  
i technicznym, nie później niż 31 stycznia 2017 roku, t.j. po zakończeniu I etapu prac. 

3. W przypadku, gdy wypłacona zaliczka wyniesie więcej niż 20% całkowitej kwoty wynagrodzenia 
wymienionej w par. 3 ust. 1, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia 
zaliczki w jednej z następujących form: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 

5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, 

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty zaliczki bez wyjaśniania przyczyn swojej 
decyzji. 

 
§ 8 

Płatności 

1. Płatność końcowa w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy opisanego w § 3 
ust. 1, zostanie pomniejszona o wartość zaliczki wymienionej w §. 7 ust.1. 

2. Płatność będzie wykonana na podstawie oryginału prawidłowo wystawionej faktury,  
w terminie do 30 dni od daty protokołu odbioru stwierdzającego poprawność wykonania prac bez 
zastrzeżeń zdarzenia gospodarczego, którego dotyczy faktura. 

3. Podstawą płatności wystawionej przez Wykonawcę faktury jest protokół odbioru stwierdzający 
poprawność wykonania bez zastrzeżeń danego etapu. 

4. Płatności będą dokonywane przelewem w PLN na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 
na fakturze. 

5. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. Nie zapłacenie przez Zamawiającego wynagrodzenia w powyższym terminie może spowodować 
naliczenie przez Wykonawcę odsetek ustawowych. 
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§ 9 

Kary Umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych za przekroczenie 
terminów określonych w Umowie: 

a. za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w Umowie  
w wysokości 0,5% wartości przedmiotu Umowy, którego dotyczy opóźnienie; 

b. za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 15% 
wynagrodzenia łącznego, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

c. w razie naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników, konsultantów, doradców lub inne 
osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę, obowiązków dotyczących 
zachowania poufności określonych w § 4 ust. 4 – w wysokości 5% wynagrodzenia łącznego,  
o którym mowa w § 3 ust. 1; 

d. za każdy dzień opóźnienia w usunięciu usterek i awarii, o których mowa w § 6 ust. 4 i ust. 5 – 
w wysokości 0,2% wartości przedmiotu Umowy, którego dotyczy opóźnienie; 

e. w razie niedotrzymania końcowego terminu wykonania Umowy – w wysokości 10% 
wynagrodzenia łącznego, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar Umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach 
ogólnych. 

 
§ 10 

Ustalenia dotyczące praw autorskich 
1. Wykonawca oświadcza, że wykonane przez niego dzieło będzie miało charakter autorski i przy 

jego wykonaniu nie naruszy praw, w tym praw autorskich osób trzecich, oraz, że nie podlega i nie 
będzie podlegało żadnym ograniczeniom związanym z przeniesieniem na Zamawiającego 
autorskich praw majątkowych do opracowanych materiałów. Wykonawca odpowiada za 
ewentualne naruszenia praw autorskich osób trzecich.  

2. Z chwilą odbioru prac, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
Dzieła (Systemu i wszystkich jego komponentów) wykonanego przez Wykonawcę na podstawie 
niniejszej Umowy, z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na Białowieski Park Narodowy 
oraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym prawem do 
dokonywania opracowań oraz rozporządzania i korzystania z opracowań – na wszelkich polach 
eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, a w szczególności obejmujących: 

a) utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób,  
w tym wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) kopiowanie, utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami w tym 
cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, 
wprowadzanie do pamięci komputera, eksploatowanie na dowolnej ilości stacji 
roboczych, z możliwością upubliczniania w sieci Internet; kopiowanie, utrwalenie  
i zwielokrotnianie na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na dysku 
komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;  

c) wypożyczanie, użyczanie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, na których 
utwór utrwalono lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, wykorzystanie na 
stronach internetowych i w utworach multimedialnych; 

d) publiczne rozpowszechnianie utworu oraz wprowadzanie utworu do obrotu (także  
w sieci Internet), 
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e) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  
i reemitowanie utworu, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

f) modyfikowanie utworu, tłumaczenia, przystosowywania zmiany układu lub jakiekolwiek 
inne zmiany w utworze, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów, sporządzanie 
opracowań, użycie całości lub fragmentów utworu w innych dziełach stworzonych przez 
Zamawiającego bądź wykonanych na jego zlecenie, 

g) łączenie i wykorzystywanie w części lub w całości z innymi utworami, 
h) dostęp do kodu źródłowego opracowanych modułów i modyfikację tego kodu. 

3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich nie obejmuje oprogramowania standardowego 
(Wykonawcy lub innych podmiotów), dystrybuowanego i licencjonowanego na zasadach 
ogólnych. 

4. Na oprogramowanie, o którym mowa w ust. 3 udzielona zostanie Zamawiającemu standardowa 
licencja producenta oprogramowania, przy czym licencje nie mogą ograniczać korzystania  
z przedmiotu umowy. 

5. Nabycie praw, o których mowa w ust. 2 obejmuje nabycie prawa do wykonywania praw 
zależnych przez Zamawiającego, zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz 
nabycie prawa własności nośników, na których utrwalono utwór. 

6. Autorskie prawa osobiste pozostają przy Wykonawcy, z tym że Wykonawca upoważnia 
Zamawiającego w ramach wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania niniejszej umowy, 
do wykonywania autorskich praw osobistych do utworu, w tym praw do decydowania  
o pierwszym jego udostępnieniu, praw do nadzoru autorskiego i integralności, z prawem do 
udzielania dalszego upoważnienia w tym zakresie oraz, że w wypadku dokonania opracowania 
utworu przez Zamawiającego lub upoważnioną przez Zamawiającego osobę trzecia, Wykonawca 
zobowiązuje się do niewykonywania prawa do autorstwa utworu i decydowania o sposobie 
oznaczania utworu, w tym do publikowania utworu w całości lub w części bez oznaczania 
autorstwa. Zamawiający zobowiązuje się przy rozpowszechnianiu materiałów do podawania do 
publicznej wiadomości jego autorstwa. 

7. Informacja o Wykonawcy zostanie zaprezentowana we wskazanym przez Zamawiającego 
miejscu. Forma prezentacji (np. wielkość logotypu, adnotacja o autorach) będzie przedmiotem 
odrębnych uzgodnień. 

 
 

§ 11 
Porozumiewanie się Stron 

1. Strony ustalają, że do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy Strony 
wyznaczają wymienione poniżej osoby: 

Ze strony Zamawiającego: 

Imię i nazwisko:  
Stanowisko:   
Telefon:   
Fax:     
e-mail:    

 
Ze strony Wykonawcy: 

Imię i nazwisko:   

Stanowisko:   
Telefon:   
Fax:     
e-mail:    
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§ 12 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
a) w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy; 
b) w przypadku nie podjęcia wykonania prac przez Wykonawcę, pomimo dwukrotnych monitów 

ze strony Zamawiającego,  
c) w sytuacji gdy Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania wynikające z Umowy. 

 
 

§ 13 
Odpowiedzialność Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy 

1. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność, 
jeżeli powstały z jego winy, przy czym dokonanie odbioru przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady ukryte.  

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na  okres …. lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia 
przez Zamawiającego.   

3. W przypadku stwierdzenia w okresie trwania gwarancji wad w przedmiocie umowy,  Wykonawca 
usunie je zgodnie z obowiązującymi Warunkami gwarancji jakości. 

 
 
 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i mogą być wprowadzone na podstawie obustronnie podpisanych aneksów. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 
kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim. 

3.  Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia woli, jak też innego rodzaju korespondencja, wystosowane 
na podstawie niniejszej Umowy będą miały formę pisemną oraz będą uważane za przekazane, 
jeżeli będą doręczone osobiście, wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej świadczącej usługi 
całodobowe lub przesyłką poleconą na wskazane powyżej adresy Stron, chyba że ze względu na 
okoliczności potrzebne jest natychmiastowe przekazanie informacji, wówczas Strony dopuszczają 
skorzystanie z faxu lub poczty e-mail. 

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego lub Sąd właściwy według właściwości ogólnej, 
stosownie do wyboru dokonanego przez Zamawiającego, gdy powodem jest Zamawiający.  

5. Załącznikiem do umowy jest Oferta Wykonawcy z dnia …….. r.  
6. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 
 
 
              ZAMAWIAJĄCY                                   WYKONAWCA    
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      ………………………………………..                            ………………………………………. 
   (podpis i pieczątka)          (podpis i pieczątka) 


