Załącznik nr 5
UMOWA
dostawy, montażu i uruchomienia linii produkcyjnej
zawarta w dniu [data] r. w Gorlicach („Umowa”) pomiędzy:
spółką pod firmą Gór-Stal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach,
ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000166841 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, posiadającą nr REGON 852712117 oraz NIP 738-19-45-154,
reprezentowaną przez:
a) Prezesa Zarządu – Franciszka Klubę;
b) V-ce Prezesa Zarządu – Adama Górskiego;
c) członka Zarządu – Jarosława Wilka
zwaną dalej w Umowie „Gór-Stal” lub „Zamawiającym”,
a
[imię, nazwisko/firma], z siedzibą przy ul. [ulica/numer] w [miejscowość], wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej pod nr [numer], posiadającą nr REGON [numer] oraz NIP [numer]
reprezentowaną przez: [imię, nazwisko]
zwany dalej „Wykonawcą”,
Inwestor i Wykonawcą będą odtąd łącznie zwani „Stronami”.
§ 1. Definicje
Strony postanawiają, że terminy wskazane poniżej pisane w niniejszej umowie wielką literą, należy
interpretować jako posiadające znaczenie wskazane poniżej:
1)
Dzień – dzień kalendarzowy;
2)
Informacje Poufne:
a) wszelkie informacje lub dane, utrwalone na piśmie lub w inny sposób, w szczególności w formie
elektronicznej, dotyczące spraw, planów, działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza działalności
gospodarczej prowadzonej przez Zamawiającego w ramach Zakładu) lub przedsięwzięć jednej ze
Stron, w szczególności zaś informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe,
prawne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także informacje uzyskane w
wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich
ujawnienia drugiej Stronie, oraz
b) fakt prowadzenia wszelkich rozmów lub negocjacji przez przedstawicieli Stron, oraz
c) wszelkie informacje, rozmowy i rokowania, prowadzone ze stroną trzecią przez lub na wniosek
Zamawiającego.
Informacjami Poufnymi są również treści spełniające opisane w lit. „a”-„c” warunki pochodzące od
podmiotów innych niż dana Strona, a które Strona ta przekaże drugiej Stronie. W razie wątpliwości
należy traktować każdą informację dotyczącą Zakładu, Linii albo sposobu ich wykorzystania,
ujawnioną jednej Stronie przez drugą Stroną jako Informację Poufną, chyba że dana informacja
opatrzona zostanie przez Stronę ujawniającą w sposób wyraźny pisemnym zastrzeżeniem „Informacja
jawna”’;
3)
Oferta – oferta Wykonawcy z dnia [data], nr [numer], do zapytania ofertowego nr 6/2017;
4)
Linia – kompletna, nowa linia technologiczna do produkcji ściennych płyt warstwowych w
okładzinach stalowych z rdzeniem PIR i elementami wełny mineralnej wraz z transportem i montażem,
której szczegółowe cechy opisano w Załączniku nr 2 ;
5) Siła wyższa – zewnętrzne wobec Strony, pozostające poza jej kontrolą i niezależne od niej zdarzenie o
charakterze nadzwyczajnym i wyjątkowym, którego Strona ta nie mogła przewidzieć ani mu zapobiec
nawet przy dochowaniu należytej staranności, w szczególności zaś zdarzenia o charakterze katastrof
przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia

ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy, jak też wojny, powstania, rewolucja, zamieszki,
ataki terrorystyczne. W rozumieniu Umowy Siłą wyższą nie są w szczególności deficyt sprzętowy,
kadrowy, materiałowy, spory pracownicze, strajki pracowników Stron, trudności finansowe ani też
kumulacja takich czynników;
6) Umowa – niniejsza umowa;
7) Zakład – zakład produkcyjny Zamawiającego znajdujący się w miejscowości [miejscowość] ([kod
pocztowy]) pod adresem [adres].
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§ 2. Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron związanych z: (i)
wykonaniem przez Wykonawcę dla Zamawiającego Linii, (ii) dostarczeniem Linii do Zakładu, (iii)
dokonaniem montażu Linii w Zakładzie, (iv) dokonaniem uruchomienia Linii i weryfikacji
prawidłowości jej działania oraz (v) instruktażem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i
konserwacji Linii.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania spoczywających na nim z mocy Umowy zobowiązań:
a.i.a)w sposób zgodny z Ofertą;
a.i.b)
z zachowaniem najwyższej staranności;
a.i.c)z uwzględnieniem zamierzonego celu wykorzystania Linii przez Zamawiającego;
a.i.d)
z uwzględnieniem wskazówek i potrzeb Zamawiającego oraz w sposób umożliwiający w
najwyższym stopniu zrealizowanie zamierzonego przez Zamawiającego celu wykorzystania Linii.

§ 3. Oświadczenia i zapewnienia Stron
1. Wykonawca niniejszym oświadcza i zapewnia, że:
a) zajmuje się zawodowo i profesjonalnie prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej
swym zakresem m.in. produkcję linii technologicznych wykorzystywanych do produkcji płyt
warstwowych, dokonywanie ich montażu i uruchomienia oraz instruktaż
pracowników
użytkowników takich urządzeń w zakresie ich eksploatacji i konserwacji;
b) zapoznała się z lokalizacją Zakładu, jego stanem technicznym, parametrami technicznymi,
użytkowymi i funkcjonalnymi oraz innymi wiadomościami i informacjami istotnymi z punktu
widzenia prawidłowego wykonania Linii oraz jej prawidłowego montażu w Zakładzie, które
uznaje za w pełni umożliwiające wykonanie Linii oraz dokonanie ich montażu w sposób należyty
oraz zgodnie z zamysłem i zapotrzebowaniami Zamawiającego;
c) przed zawarciem Umowy, dokonał dokładnej weryfikacji stanu faktycznego, dokumentacji
i specyfikacji w celu ustalenia, czy są one wystarczająco kompletne, skoordynowane, wykonalne i
w inny sposób adekwatne dla uwzględnienia wszelkich robót, robocizny i materiałów
wymaganych dla ukończenia zakresu prac spoczywającego na nim z mocy Umowy;
d) znane są mu zapotrzebowania oraz zamysł Zamawiającego co do zamierzonych cech oraz sposobu
wykorzystania Linii, które uznaje za w pełni możliwe do zrealizowania w ramach wykonania
spoczywających na nim z mocy Umowy zobowiązań;
e) posiada wszelkie uprawnienia, zezwolenia, zgody itp. wynikające z przepisów prawa, niezbędne
do wykonania Linii oraz jej montażu i uruchomienia;
f) posiada doświadczenie praktyczne, przygotowanie merytoryczne, wiedzę i umiejętności, niezbędne
do wykonania na rzecz Zamawiającego spoczywających na Wykonawcy z mocy Umowy
zobowiązań na należytym poziomie oraz w sposób zgodny z celem i zamierzonym przez
Zamawiającego sposobem wykorzystania Linii;
g) zapoznała się z pełną dotyczącą Zakładu dokumentacją, w tym w szczególności dokumentacją
budowlaną, które uznaje za umożliwiające wykonanie Linii oraz jej montażu zgodnie z celem i
zamierzonym przez Zamawiającego sposobem wykorzystania Linii;
h) przeniesienie na Zamawiającego praw do Linii zgodnie z Umową nie będzie w żadne sposób
ograniczone, ani wyłączone, jak również nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub prawnie

chronionych interesów jakichkolwiek osób trzecich;
jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, w tym w zakresie objętym Umową, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 5.000.000
euro, a ochrona ubezpieczeniowa w opisanym zakresie trwa w dniu zawarcia Umowy oraz trwać
będzie co najmniej przez trzy lata od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu końcowego
nie zawierającego żadnych wzmianek o wadach, usterkach, błędach lub niezgodnościach;
j) przysługują mu wszelkie prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa
własności intelektualnej do wszelkich wykorzystanych w ramach Linii elementów, w tym do
wszelkich zastosowanych w ramach Linii rozwiązań technicznych, technologicznych, użytkowych,
estetycznych itp.;
k) na dzień zawarcia Umowy nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie upadłościowe, ani
żadne inne postępowanie związane z niewypłacalnością Wykonawcy, ani też nie istnieją
wymienione w przepisach prawa właściwego dla Wykonawcy okoliczności uzasadniające złożenie
wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie podobnej procedury dotyczącej Wykonawcy;
l) na dzień zawarcia Umowy nie została wszczęta procedura likwidacji Wykonawcy, jak też nie
zachodzą okoliczności uzasadniające dokonanie likwidacji Wykonawcy;
m) według jego najlepszej wiedzy aktualnie nie jest prowadzone żadne postępowanie sądowe,
arbitrażowe lub administracyjne, które mogłoby mieć negatywny wpływ na sytuację finansową
Wykonawcy lub jego zdolność do wykonania spoczywających na nim wobec Zamawiającego
zobowiązań wynikających z Umowy;
n) zawarcie Umowy oraz jej wykonanie, w szczególności zaś przeniesienie na Zamawiającego
własności Linii lub jej poszczególnych elementów, nie będzie naruszać jakichkolwiek praw, czy
też prawnie chronionych interesów jakichkolwiek podmiotów, w tym w szczególności wierzycieli
Wykonawcy;
o) na zawarcie Umowy nie jest konieczne uzyskanie jakichkolwiek zgód, zezwoleń, pozwoleń,
uchwał itp. jakichkolwiek organów Wykonawcy, czy też jakichkolwiek podmiotów trzecich lub
organów administracji publicznej;
p) przy zawarciu Umowy reprezentowany jest w sposób umożliwiający jej ważne i skuteczne
zawarcie.
2. Zamawiający oświadcza, że:
a) posiada środki finansowe w wysokości nie niższej niż 2 000 000 euro niezbędne do wykonania
spoczywających na nim z mocy Umowy zobowiązań wobec Wykonawcy w sposób należyty;
b) uzyskał wszelkie zgody wewnątrzkorporacyjne potrzebne do zawarcia Umowy;
c) na dzień zawarcia Umowy nie zostało wszczęte wobec niego postępowanie upadłościowe, ani też
nie istnieją wymienione w przepisach ustawy Prawo upadłościowe okoliczności uzasadniające
złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Zamawiającego;
d) na dzień zawarcia Umowy nie została wszczęta procedura likwidacji Zamawiającego, jak też nie
zachodzą okoliczności uzasadniające dokonanie likwidacji Zamawiającego;
e) według jego najlepszej wiedzy aktualnie nie jest prowadzone żadne postępowanie sądowe,
arbitrażowe lub administracyjne, które mogłoby mieć negatywny wpływ na sytuację finansową
Zamawiającego w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie zobowiązań spoczywających na nim
z mocy Umowy wobec Wykonawcy;
f) przy zawarciu Umowy reprezentowany jest w sposób umożliwiający jej ważne i skuteczne
zawarcie.
3. Celem uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie wyjaśniają, że oświadczenia złożone przez nie w ust. 1-2
traktować należy jako oświadczenia gwarancyjne w zakresie zgodności opisanego w nich stanu ze
stanem rzeczywistym.
4. Zawierając i wykonując Umowę Strony bazują na prawdziwości, rzetelności i kompletności
oświadczeń złożonych przez siebie w ust. 1-2.
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§ 4. Zobowiązania Wykonawcy
1. W ramach realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się – na własny koszt i ryzyko
– do:
a) przeniesienia na Zamawiającego własności Linii, przez co rozumie się przeniesienie na własność
Zamawiającego własności wszystkich z wchodzących w skład Linii elementów, urządzeń itp., jak
również stworzenie i udzielenie Zamawiającemu licencji do oprogramowania służącego do
zapewnienia działania oraz sterowania Linią;
b) dostarczenia Linii do Zakładu i rozładowania jej w Zakładzie;
c) wykonania montażu Linii w Zakładzie, w tym zainstalowania całości niezbędnego do jej
prawidłowego działania oprogramowania;
d) wykonania konfiguracji Linii w Zakładzie, w tym również dokonania konfiguracji całości
zainstalowanego w jej ramach oprogramowania;
e) wykonania sprawdzenia Linii oraz jej zdolności do rozpoczęcia produkcji, a następnie dokonania
uruchomienia Linii w Zakładzie;
f) weryfikacji prawidłowości działania Linii;
g) instruktaż pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji Linii, w tym również w
zakresie obsługi oprogramowania, o którym mowa w § 12;
h) udzielenia rękojmi i gwarancji na Linię.
Strony zgodnie postanawiają, że w sytuacji, w której w ramach wykonywania Linii albo po jej
wykonaniu, w szczególności zaś po dokonaniu jej montażu i uruchomienia w Zakładzie okazałoby się,
że do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Linii konieczne albo chociażby celowe jest
wprowadzenie do niej jakichkolwiek modyfikacji, w tym: uzupełnienie jej o dodatkowe elementy albo
urządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania takich modyfikacji lub uzupełnień na
własny koszt, bez prawa do dodatkowego, tj. przekraczającego to wskazane w § 6 ust. 1,
wynagrodzenia.
Wykonawca zobowiązuje się, że Linia, w tym każdy z wchodzących w jej skład elementów:
a) będą fabrycznie nowe, pełnowartościowe oraz nie noszące znamion jakiegokolwiek używania, w
szczególności zaś nierefabrykowane, nieregenerowane oraz nienaprawiane;
b) będą spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawie;
c) nie będą wykazywały jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak również nie będą posiadały
jakichkolwiek innych cech ograniczających możliwość ich prawidłowego użytkowania;
d) będą na chwilę dokonania ich uruchomienia dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;
e) będą posiadały wszelkie niezbędne certyfikaty, zezwolenia, pozwolenia, zgody itp. dopuszczające
do stosowania ich lub wytworzonych z ich wykorzystaniem wyrobów w Unii Europejskiej;
f) będą posiadały wszelkie niezbędne certyfikaty, zezwolenia, pozwolenia, zgody itp., umożliwiające
ich wykorzystanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności ze względu na zachowanie
zasad dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), ochrony
przeciwpożarowej, dopuszczalnych norm natężenia hałasu, promieniowania, wibracji itp.
Linia, w tym wszelkie z wchodzących w jej skład podzespołów, czy urządzeń, zostaną dostarczone do
Zakładu wraz z wszelkimi niezbędnymi do ich funkcjonowania elementami (okablowaniem,
przełącznikami itp.) oraz dokumentami (instrukcjami, zezwoleniami, pozwoleniami, zgodami itp.).
Wykonawca oświadcza, że Linia oraz wszelkie z wchodzących w jej skład elementów, wolne będą w
chwili ich wydania Zamawiającemu od wad fizycznych i prawnych, spełniać będą wszelkie normy w
zakresie jakości i bezpieczeństwa wymagane przez przepisy prawa oraz będą zgodne z cechami
opisanymi w Ofercie.
Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że Linia oraz wszelkie z wchodzących w jej skład elementów
w chwili ich wydania Zamawiającemu nie będą obciążone jakimikolwiek prawami obligacyjnymi lub
rzeczowymi na rzecz jakichkolwiek osób trzecich (prywatnych albo publicznych), nie będzie toczyć się
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wobec nich żadne postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym
oraz nie będą one przedmiotem jakiegokolwiek zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak
jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z
Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z Linią instrukcji obsługi lub podręczników
użytkownika w języku polskim, w formie pisemnej i na nośniku elektronicznym (CD/DVD/pendrive).
W ramach zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. „g” Wykonawca zapewni instruktaż osób
[liczba] wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi oraz konserwacji Linii. Sposób
przeprowadzenia Instruktażu zostanie opracowany przez Wykonawcę w taki sposób, aby osoby
uczestniczące w instruktażu były zdolne do samodzielnego wykonywania obowiązków objętych
przedmiotem instruktażu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu plan instruktażu oraz uwzględni
jego ewentualne uwagi w tym zakresie. Zrealizowanie instruktażu zostanie potwierdzone przez Strony
w Protokole końcowym, w ramach procedury odbioru opisanej w § 5 Umowy.
Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, zobowiązany jest do zapewnienia udziału w procedurze
dostarczenia, montażu, konfiguracji, sprawdzenia, uruchomienia i odbioru Linii odpowiedniej liczby
swoich pracowników, posiadających wszelkie niezbędne uprawnienia formalne, doświadczenie
praktyczne oraz wiedzę merytoryczną, konieczne do należytego (w tym: terminowego) wykonania
Umowy. Wykonawcę obciążają wszelkie związane z tym koszty, w tym koszty dojazdu,
zakwaterowania, wyżywienia, wynagrodzenia, ubezpieczenia itp. wymienionych osób.
§ 5. Termin wykonania Umowy
1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie świadczenia wskazane w § 4 ust. 1 lit. „a”
– „g” Umowy w terminie do [____________] roku. Szczegółowy terminarz wykonywania świadczeń
objętych Umową określa Załącznik nr 1 do Umowy.
2.
Po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich świadczeń wskazanych w § 4 ust. 1 lit. „a”„g” Umowy, Wykonawca – w formie pisemne, na co najmniej 15 (piętnaście) dni przed planowanym
dniem rozpoczęcia odbioru – zgłosi Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia procedury odbioru
Linii. Zgłoszenie przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru Linii oznacza złożenie przezeń
oświadczenia, iż Linia w stanie w jakim będzie się znajdować w dniu rozpoczęcia procedury jej
odbioru jest w pełni prawidłowa, kompletna i zgodna z wymogami wynikającymi z Umowy.
3.
Przeprowadzenie odbioru Linii zostanie potwierdzone końcowym protokołem odbioru
podpisanym przez przedstawicieli Stron („Protokół końcowy”). Protokół końcowy będzie zawierał
wzmianki o wadach lub usterkach Linii lub jej poszczególnych elementów, błędach w ich montażu lub
konfiguracji lub innych niezgodnościach pomiędzy sposobem wykonania przez Wykonawcę prac
wskazanych w § 4 ust. 1 lit. „a” – „g” Umowy, a Umową lub Ofertą. Strony zgodnie postanawiają, że
brak wskazania w Protokole końcowym wad, usterek, błędów lub nieprawidłowości w wykonaniu
przez Wykonawcę spoczywających na nim zobowiązań nie wyłącza ani w żadnej mierze nie ogranicza
możliwości wskazania ich przez Zamawiającego w późniejszym terminie, czy też powoływania się na
nie lub ich konsekwencje przez Zamawiającego w późniejszym terminie.
4.
Wykonawca w terminie określonym w Protokole końcowym, lecz nie dłuższym niż 7
(siedem) dni od dnia podpisania Protokołu końcowego, usunie wszelkie wady, usterki, błędy i
niezgodności wskazane w Protokole końcowym na własny koszt, po czym zgłosi Zamawiającemu
gotowość do powtórnego odbioru. W przypadku, jeżeli w trakcie ponownego odbioru Zamawiający
wskaże wady, lub usterki Linii lub jej poszczególnych elementów, błędy w ich montażu lub
konfiguracji lub inne niezgodnościach pomiędzy sposobem wykonania przez Wykonawcę prac
wskazanych w § 4 ust. 1 lit. „a” – „g” Umowy, a Umową lub Ofertą, Wykonawca będzie zobowiązany
do ich usunięcia w terminie określonym w Protokole końcowym.
5.
Kolejne iteracje procedury odbioru będą realizowane zgodnie z postanowieniami ust. 4.
6.
Terminem zakończenia realizacji świadczeń wskazanych w § 4 ust. 1 lit. „a” – „g” Umowy
będzie data podpisania przez Strony Protokołu końcowego nie zawierającego żadnych wzmianek o

wadach, usterkach, błędach lub niezgodnościach.
7.
W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony postanawiają, że:
a) fakt, iż Strony podpisały Protokół końcowy bez żadnych zastrzeżeń nie oznacza, że Zamawiający
wiedział o jakichkolwiek wadach, usterkach, niezgodnościach, nieprawidłowościach itp. Linii lub
jej elementów, które nie zostały wskazane w Protokole końcowym;
b) wydanie Linii oraz jej poszczególnych elementów, przejście na Zamawiającego ryzyka ich utraty
lub uszkodzenia oraz przejście na Zamawiającego ich własności, nastąpi z chwilą podpisania przez
Strony Protokołu końcowego nie zawierającego żadnych wzmianek o wadach, usterkach, błędach
lub niezgodnościach.
8. W wypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów wskazanych w ust. 1,
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,1 %
wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
§ 6. Wynagrodzenie; rozliczenia
1.
Z tytułu prawidłowego (w tym kompletnego i terminowego) wykonania przez Wykonawcę
wszystkich zobowiązań określonych w Umowie, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości [kwota liczbą] ([kwota słownie]) złotych netto (tj. bez
podatku od towarów i usług – VAT), powiększonego o podatek od towarów i usług (VAT) naliczony
według stawek obowiązujących w dniu wystawienia stosownych faktur VAT.
2.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 skalkulowane zostało przez Wykonawcę z
uwzględnieniem wszelkich istotnych czynników, w szczególności zaś uwzględnia ono między innymi
wszystkie koszty związane z wykonaniem Umowy, łącznie z wykonaniem, dostawą, montażem,
konfiguracją, sprawdzeniem i uruchomieniem Linii, koszty opracowania Oprogramowania i udzielenia
Zamawiającemu licencji na Oprogramowanie w zakresie określonym Umową, koszty instruktażu
pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji Linii, koszty wykonywania przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zobowiązań w ramach gwarancji i rękojmi oraz koszty świadczenia
usług serwisowych. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera również słuszny zysk Wykonawcy.
3.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest ceną ryczałtową, w związku z czym
Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia o podwyższenie kwoty
wynagrodzenia lub dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania prac, które nie zostały wprost
wskazane w Umowie lub Ofercie, jednakże okażą się konieczne lub chociażby celowe dla właściwego
wykonania zobowiązań Wykonawcy, w sposób zgodny z Ofertą oraz Umową.
4.
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 płatne będzie na rzecz Wykonawcy w następujący
sposób:
a) kwota w wysokości 30 % (trzydziestu procent) wynagrodzenia wskazanego w ust. 1
(„Zaliczka1”) – płatna jako zaliczka w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
ostatniego z wymienionych dokumentów (i) faktury zaliczkowej dotyczącej Zaliczki1 oraz (ii)
nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze pisemne żądanie, podlegającej wyłącznie
prawu polskiemu gwarancji bankowej, z której wszelkie spory rozstrzygać będzie wyłącznie sąd
powszechny właściwy dla miejsca położenia Zakładu, wystawionej przez renomowany polski
bank, który gwarantował będzie zwrot całości Zaliczki1 na rzecz Zamawiającego – sporządzonej
według wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego, ważnej co najmniej do dnia 31.12.2018r.;
b) kwota w wysokości 60 % (sześćdziesiąt procent) wynagrodzenia wskazanego w ust. 1
(„Zaliczka2”) – płatna jako zaliczka w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
ostatniego z wymienionych dokumentów (i) faktury zaliczkowej dotyczącej Zaliczki2, (ii)
protokołu potwierdzającego dostawę Linii do Zakładu oraz (iii) nieodwołalnej, bezwarunkowej,
płatnej na pierwsze pisemne żądanie, podlegającej wyłącznie prawu polskiemu gwarancji
bankowej, z której wszelkie spory rozstrzygać będzie wyłącznie sąd powszechny właściwy dla
miejsca położenia Zakładu, wystawionej przez renomowany polski bank, który gwarantował
będzie zwrot całości Zaliczki2 na rzecz Zamawiającego – sporządzonej według wzoru

zaakceptowanego przez Zamawiającego, ważnej co najmniej do dnia 31.12.2018r.;
rozliczenie zaliczek oraz zapłata pozostałej części wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 – w
terminie 14 dni od dnia wystąpienia późniejszego z wymienionych zdarzeń: (i) podpisania przez
Zamawiającego niezawierającego jakichkolwiek uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego Protokołu
końcowego oraz (ii) dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę Gwarancji Bankowej
Usunięcia Wad i Usterek.
5.
Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów
rachunkowych, w szczególności zaś zaliczkowych faktur VAT, umożliwiających Zamawiającemu
prawidłowe zaksięgowanie dokonywanych płatności oraz ich prawidłowe rozliczenie podatkowe. W
wypadku, gdyby Wykonawca wystawił jakikolwiek dokument w sposób nieprawidłowy albo nie
wystawił jakiegokolwiek niezbędnego dokumentu, zobowiązany on będzie, niezależnie od
odpowiedzialności odszkodowawczej, do poprawy nieprawidłowego dokumentu i dostarczenia
prawidłowego dokumentu Zamawiającemu albo do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu
dokumentu, którego nie wystawił, w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania wezwania od
Zamawiającego.
6.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
[________], prowadzony przez bank [________]. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
7.
W przypadku zwłoki w zapłacie którejkolwiek z części wskazanego w § 6 ust. 1
wynagrodzenia, Wykonawca będzie uprawniony do żądania odsetek ustawowych za czas zwłoki.
8.
W przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy,
wynagrodzenie należne Wykonawcy równe będzie różnicy pomiędzy wynagrodzeniem określonym w
§ 6 ust. 1 powyżej a sumą (i) kosztów wykonania pozostałej części przedmiotu Umowy przez inny
podmiot oraz (ii) należnego Zamawiającemu odszkodowaniem z tytułu nienależytego wykonanie
Umowy przez Wykonawcę. W takiej sytuacji wynagrodzenie należne Wykonawcy zapłacone zostanie
w terminie 14 (czternastu) dni po wykonaniu pozostałej części świadczeń wskazanych w § 4 ust. 1
Umowy i ustaleniu kosztów ich wykonania oraz wysokości należnego Zamawiającemu
odszkodowania.
9.
Strony zgodnie oświadczają, że wówczas gdyby wypłaty na rzecz Wykonawcy miały
charakter zaliczkowy a po ich dokonaniu okazało się, że Wykonawca nie zrealizował albo zrealizował
w sposób nienależyty spoczywające na nim z mocy Umowy zobowiązania, Wykonawca zobowiązany
będzie do dokonania zwrotu Zamawiającemu całości albo odpowiedniej części kwot otrzymanych jako
zaliczki, z tym, że zwrot stosownych kwot winien nastąpić na rzecz Zamawiającego w terminie 5
(pięciu) dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zwrotu.
c)

§ 7. Współdziałanie; osoby kontaktowe; podwykonawcy; cesja
1.
Każda ze Stron zobowiązuje się do współdziałania oraz zapewnienia współdziałania
swoich pracowników i współpracowników z drugą Stroną, w celu umożliwienia jej należytego
wykonania Umowy.
2.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, na jego wniosek – w terminie 5
(pięciu) dni od dnia otrzymania takiego żądania (chyba, że inne postanowienia Umowy przewidują
termin krótszy) – wszelkie informacje oraz dokumenty, plany i schematy, znajdujące się w posiadaniu
Wykonawcy, o ile są one konieczne albo chociażby celowe do właściwego wykonania Umowy, w tym
do prawidłowego użytkowania albo konserwacji Linii.
3.
Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie Umowy są:
a) ze strony Wykonawcy:
_______
b) ze strony Zamawiającego:
_______
4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, informacje itp. składane przez Strony kierowane będą do
osób wskazanych w ust. 3 na następujące adresy:
Zamawiający
Wykonawca

ul. Przemysłowa 11
_______
38-300 Gorlice
_______
_______
adres e-mail
_______
_______
nr telefonu
_______
_______
nr faxu
5. Zmiana danych osób odpowiedzialnych wskazanych w ust. 3 lub adresu do doręczeń wskazanego w
ust. 4 wymaga powiadomienia drugiej Strony, w formie sporządzonego na piśmie pod rygorem
nieważności oświadczenia doręczonego na adres wskazany w ust. 4, pod rygorem skuteczności
doręczenia zawiadomienia pod ostatni podany adres danej Strony, przy czym zmiana taka nie stanowi
zmiany Umowy.
6. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, informacje itp. składane
przez jedną z nich którejkolwiek innej z nich dostarczone adresatowi po godzinie 17.00 CET danego
dnia traktowane będą jako doręczone następnego dnia roboczego o godzinie 08.30 CET, przy czym za
dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni uznanych za wolne od pracy
zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa.
7.
Wykonawca nie jest uprawniony, bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej w formie pisemnej
zastrzeżonej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, do powierzenia wykonania całości albo
części zobowiązań spoczywających na nim z mocy Umowy jakimkolwiek osobom trzecim innym niż
jego pracownicy.
8.
Żadna ze Stron nie jest uprawniona do dokonania, bez uzyskania uprzedniej, wyrażonej w
formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, zgody drugiej Strony, przeniesienia
jakichkolwiek praw lub roszczeń przysługujących mu wobec drugiej Strony z mocy Umowy na
jakiekolwiek osoby trzecie.
9.
Zamawiający ma prawo do kontrolowania w zakładzie Wykonawcy lub jego
podwykonawców, po uzgodnieniu z Wykonawcą terminu kontroli, przebiegu i jakość podczas
produkcji, jak również kompletności Linii lub jej części przed ich wysyłką do Zakładu. Poza tym
Zamawiający może kontrolować w szczególności to, czy wszystkie użyte materiały, detale oraz
podzespoły Linii są zgodne z normami, rysunkami i warunkami technicznymi, podanymi w Umowie.
adres

§ 8. Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i prawidłowości
wykonania (w tym: zgodności z Umową i Ofertą) Linii i jej montażu oraz uruchomienia, jak też
bezawaryjności działania Linii (w tym: wszystkich z jej elementów) przez okres [liczba] miesięcy,
począwszy od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu końcowego nie zawierającego żadnych
wzmianek o wadach, usterkach, błędach lub niezgodnościach. W szczególności Wykonawca
gwarantuje:
a) że jakość Linii odpowiada najwyższemu poziomowi techniki i najwyższym standardom, jakie
istnieją w kraju Wykonawcy lub Zamawiającego (w zależności od tego, w którym z
wymienionych państwo obowiązuje wyższy poziom techniki) dla tego rodzaju sprzętu w
momencie zawarcia Umowy;
b) właściwy dobór, wysoką jakość użytych do produkcji Linii materiałów, najwyższy poziom ich
obróbki, a nadto wysoką jakość produkcji i montażu Linii.
a.2.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z żądaniem
zgłoszonym przez Zamawiającego – którym to żądaniem Wykonawca jest związany, do usunięcia
nieprawidłowości poprzez:
a.2.a)
wymianę nieprawidłowego elementu Linii na nowy, wolny od
nieprawidłowości, lub;
a.2.b)
naprawę elementu Linii, który uległ awarii lub uszkodzeniu;
a.2.c)
ponowny montaż lub konfigurację Linii, jeżeli nieprawidłowości w
montażu lub konfiguracji są przyczyną niewłaściwego działania Linii.

a.1.

a.3.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania świadczeń gwarancyjnych, o
których mowa w § 8 ust. 2, i usunięcia nieprawidłowości w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania
zgłoszenia nieprawidłowości od Zamawiającego. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim może
zostać przedłużony do maksymalnie 10 (dziesięciu) dni, jeżeli Wykonawca niezwłocznie zapewni i
zainstaluje na ten czas element zastępczy, o parametrach nie gorszych niż nieprawidłowy element
Linii, oraz który będzie umożliwiał normalną pracę pozostałych urządzeń wchodzących w skład Linii.
a.4.
Zgłoszenie awarii przez Zamawiającego może nastąpić z wykorzystaniem
danych adresowych wskazanych w § 7 ust. 4 Umowy, jak również poprzez zgłoszenie awarii
przedstawicielowi Wykonawcy, telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej na inne niż
wskazane w § 7 ust. 4 adresy/numery telefonów.
a.5.
W przypadku przekroczenia terminu usunięcia nieprawidłowości, Zamawiający
może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy – bez
konieczności uzyskania na to upoważnienia sądowego – na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
Zastępcze usunięcie nieprawidłowości nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji
w przyszłości.
a.6.
Okres trwania gwarancji lub rękojmi na wadliwy element Linii ulega
przedłużeniu o czas równy okresowi naprawy tego elementu. W razie dokonania, w ramach rękojmi
lub gwarancji, wymiany wadliwego elementu Linii na nowy, okres gwarancji i rękojmi na ten element
biegnie o nowa od dnia następującego po dniu jego wymiany.
a.7.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji świadczeń gwarancyjnych opisanych
powyżej oraz świadczeń z zakresu rękojmi w sposób minimalizujący ich uciążliwość dla
Zamawiającego oraz minimalizujący ich wpływ na możliwość prawidłowego wykorzystania Linii oraz
normalnego funkcjonowania Zakładu.
a.8.
W ramach realizowania przez Wykonawcę świadczeń gwarancyjnych oraz
świadczeń z zakresu rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić osobom wskazanym przez
Zamawiającego aktywne uczestnictwo w pracach Wykonawcy w celu wykształcenia przez te osoby
odpowiednich umiejętności oraz kompetencji.
a.9.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma prawo korzystać
z rękojmi za wady Linii, jej poszczególnych elementów oraz dzieła w postaci montażu i konfiguracji
Linii. Do realizacji zobowiązań z tytułu rękojmi stosuje się odpowiednio postanowienia § 8 ust. 3-8.
a.10.
Strony umownie wydłużają ustawową rękojmię za wady Linii, jej
poszczególnych elementów oraz dzieła w postaci montażu i konfiguracji Linii na okres trwania
uprawnień gwarancyjnych na Linii (w tym ich poszczególne elementy) wynikający z ust. 1 powyżej.
a.11.
Gwarancją i rękojmią nie są objęte:
a.11.a)
wady wynikłe z nieprzestrzegania dostarczonych Zamawiającemu
instrukcji eksploatacji i obsługi;
a.11.b)
normalne zużywanie się części Linii lub elementów podlegających
zużyciu;
a.11.c)
wady wynikłe z powodu oddziaływania czynników chemicznych,
mechanicznych, termicznych i elektrycznych, określonych w dostarczonych Zamawiającemu
instrukcjach eksploatacji i obsługi jako niedozwolone;
a.11.d)
wady wynikłe z używania materiałów eksploatacyjnych, podzespołów,
paliw i mediów określonych w dostarczonych Zamawiającemu instrukcjach eksploatacji i obsługi
jako niedozwolone;
a.11.e)
wady wynikające z jakichkolwiek zmian, przeróbek, napraw lub
ulepszeń dokonanych przez Zamawiającego a sprzecznych z zasadami określonymi przez
Wykonawcę lub wynikającymi z dostarczonych Zamawiającemu instrukcjach eksploatacji i
obsługi;
a.11.f)
wady powstałe wskutek działania Siły wyższej.
a.12.
Celem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy

z tytułu wad lub usterek Linii oraz jej montażu, w tym w ramach rękojmi i gwarancji, Wykonawca
wyda Zamawiającemu – nie później niż w dniu podpisania Protokołu końcowego – nieodwołalną,
bezwarunkową, płatną na pierwsze pisemne żądanie, podlegającą wyłącznie prawu polskiemu
gwarancję bankową, z której wszelkie spory rozstrzygać będzie wyłącznie sąd powszechny właściwy
dla miejsca położenia Zakładu, wystawioną przez renomowany polski bank, który gwarantował będzie
zapłatę na rzecz Zamawiającego wszelkich należności z tytułu wystąpienia wad lub usterek Linii lub
jej montażu – sporządzoną według wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego, ważną co najmniej
do dnia [data upływu gwarancji + 60 dni] („Gwarancja Bankowa Usunięcia Wad i Usterek”).
a.13.
Wykonawca po okresie gwarancyjnym gwarantuje dostępność części
zamiennych Linii w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego awarii i konieczności
zamontowania części zamiennych. W dniu oddania Linii do użytkowania Wykonawca zobowiązany
jest do dostarczenia listy części zamiennych które są dedykowane (wykonywane) wyłącznie do Linii
będącej przedmiotem zamówienia oraz czas oczekiwania na te części zamienne wynosi od 8 dni do 5
tygodni.
a.14.
Wykonawca gwarantuje dostępność wszystkich części zamiennych
wchodzących w skład Linii przez okres co najmniej 12 lat od montażu i uruchomienia Linii
potwierdzonego protokołem końcowym.
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§ 9. Odpowiedzialność
Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego lub podmiotów trzecich za wszelkie
szkody spowodowane przez jego pracowników lub współpracowników na terenie Zakładu lub poza
nim.
W przypadku zgłoszenia w stosunku do Zamawiającego przez jakąkolwiek osobę trzecią roszczeń
związanych z Linią lub jej poszczególnymi elementami, wynikających z działań albo zaniechań
Wykonawcy (w tym: wynikających ze złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń lub
zapewnień), Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca winien odnieść
się na piśmie do zarzutów podnoszonych przez osobę trzecią.
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności za
naruszenie jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych jakichkolwiek osób trzecich związanych z Linią
lub jej poszczególnymi elementami, w tym z ich wykorzystaniem przez Zamawiającego,
wynikających z działań albo zaniechań Wykonawcy (w tym: wynikających ze złożenia przez
Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń lub zapewnień), a w przypadku poniesienia przez
Zamawiającego szkód z tego tytułu, Wykonawca zobowiązuje się pokryć te szkody w całości.
Wykonawca ma obowiązek, na swój koszt, uzyskać dla Zamawiającego prawo do dalszego używania
Linii lub jej poszczególnych elementów, które są przedmiotem roszczeń, o których mowa w § 9 ust. 23 powyżej, lub zastąpić je innymi elementami spełniającymi wymagania Zamawiającego w stopniu
nie mniejszym niż dotychczas używane elementy.
§ 10. Odstąpienie od Umowy
Niezależnie od przypadków przewidzianych przepisami prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić od
Umowy w przypadkach, gdy:
a)
zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęta likwidacja
Wykonawcy;
b)
Wykonawca opóźnia się z realizacją spoczywających na nim z mocy Umowy zobowiązań tak
dalece, że Zamawiający może mieć uzasadnione wątpliwości co do możliwości zakończenia
przez Wykonawcę prac w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 Umowy lub w terminach pośrednich
wskazanych w Załączniku nr 1 ;
c) Wykonawca wykonuje prace w sposób niezgodny z Umową, Ofertą lub zasadami sztuki, bądź
wiedzy technicznej;
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Wykonawca przekroczył (i) termin zakończenia przez niego prac, wskazany w § 5 ust. 1 Umowy,
o co najmniej 15 (piętnaście) dni lub (ii) którykolwiek z terminów pośrednich, wskazanych w
Załączniku nr 1 , o co najmniej 30 (trzydzieści) dni;
e) mimo wskazania w Protokole końcowym wad, usterek, braków, błędów lub innych niezgodności
pomiędzy wykonanymi pracami a wymaganiami określonymi w Umowie lub Ofercie, nie zostały
one usunięte i wskazano je po przystąpieniu do ponownego sporządzenia Protokołu końcowego
(§ 5 ust. 4 zdanie 2 Umowy).
Przed odstąpieniem od Umowy, Strona, której przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy,
zobowiązana jest do poinformowania o tym zamiarze drugiej Strony w formie sporządzonego na
piśmie pod rygorem nieważności oświadczenia, zawierającego wskazanie przyczyn uzasadniających
odstąpienie. W wypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1 lit. „c” oraz „e” pismo wskazane w zdaniu
poprzedzającym winno zawierać również wyznaczenie dodatkowego, nie krótszego niż 5 (pięć) dni,
terminu na usunięcie nieprawidłowości, po którego bezskutecznym terminie Zamawiający uprawniony
będzie do odstąpienia od Umowy.
W przypadkach o których mowa w § 10 ust. 1 lit. „b”, „c” oraz „e” powyżej, Zamawiający może –
wyłącznie według własnego uznania – odstąpić od całości Umowy lub wyłącznie od niewykonanej
albo nienależycie wykonanej części Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy w części Strony
przystąpią do odbioru pozostałej części Umowy.
Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie przez uprawnioną do tego Stronę oświadczenia w
formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
W przypadku odstąpienia od części Umowy zgodnie z § 10 ust. 3, Wykonawca będzie dodatkowo
zobowiązany do:
a) sporządzenia szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac będących w toku, według stanu na
dzień złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w terminie 3
(trzech) dni od daty złożenia takiego oświadczenia;
b) zabezpieczenia przerwanych prac na koszt własny.
W przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawca zobowiązany jest
do realizacji świadczeń gwarancyjnych na zasadach wskazanych w § 8 Umowy oraz świadczeń z tytułu
rękojmi w stosunku do tej części Linii, która została wykonana i dostarczona Zamawiającemu do dnia
odstąpienia od Umowy.

§ 11. Zobowiązanie do zachowania poufności
1. Niniejszym Strony zobowiązuje się wzajemnie wobec siebie do zachowania w tajemnicy i
nieujawniania jakimkolwiek osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub
współpracownikom, Informacji Poufnych drugiej Strony.
2. Każda ze Stron w szczególności zobowiązuje się:
a) zachować w ścisłej tajemnicy wszystkie Informacje Poufne drugiej Strony;
b) wykorzystywać lub stosować Informacje Poufne drugiej Strony wyłącznie w celu wykonania
Umowy;
c) nie wykorzystywać, nie kopiować, nie adaptować, nie zmieniać, nie ujawniać, nie rezygnować z
posiadania, ani nie stosować Informacji Poufnych drugiej Strony do żadnego innego celu niż cel
określony w lit. „b” powyżej;
d) w dowolnym czasie, bez względu na postęp realizacji Umowy, nie kopiować, nie ujawniać lub nie
udostępniać w inny sposób bez wyrażonej w sposób wyraźny na piśmie pod rygorem nieważności
zgody drugiej Strony, żadnych Informacji Poufnych drugiej Strony osobom trzecim innym niż ci z
jej członków zarządu, pracowników lub współpracowników (w tym doradców), dla których
konieczne jest otrzymanie lub zapoznanie się z Informacjami Poufnymi drugiej Strony, z
zastrzeżeniem, że każda Strona, z chwilą podpisania Umowy, zapewni, że przed otrzymaniem lub
zapoznaniem się z Informacjami Poufnymi drugiej Strony mający otrzymać Informacje Poufne
członkowie jej zarządu, jej pracownicy lub współpracownicy, zostaną poinformowani o
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postanowieniach Umowy dotyczących zachowania poufności, wyrażą zgodę na wynikające z te
zobowiązania oraz zobowiążą się do ich przestrzegania;
e) zapewnić odpowiedni i bezpieczny sposób przechowywania wszystkich Informacji Poufnych
drugiej Strony otrzymanych w formie materialnej lub elektronicznej w czasie, gdy znajdują się one
na jej przechowaniu lub pod jej kontrolą;
f) na wniosek drugiej Strony, niezwłocznie zwrócić lub zniszczyć na własny koszt wszelkie materiały
zawierające jakiekolwiek Informacje Poufne drugiej Strony wraz ze wszystkimi kopiami będącymi
w jego posiadaniu lub w posiadaniu jej członków zarządu, pracowników i współpracowników.
Każda ze Stron będzie posiadała aktualizowany na bieżąco wykaz pracowników oraz innych osób, o
których mowa w § 11 ust. 2, którym zostały udostępnione Informacje Poufne drugiej Strony.
Oprócz przypadków określonych w § 11 ust. 2, każda ze Stron ma prawo ujawnić Informacje Poufne
drugiej Strony osobie trzeciej wyłącznie po uprzednim uzyskaniu przez Stronę zamierzającą ujawnić
Informacje Poufne drugiej Strony wyraźnej, sformułowanej na piśmie pod rygorem nieważności,
zgody takiej drugiej Strony na tego rodzaju ujawnienie.
Zobowiązania Stron określone w Umowie nie mają zastosowania do Informacji Poufnych drugiej
Strony:
a) które stanowią w dniu ujawnienia własność publiczną (są publicznie upowszechnione tj. zgodnie z
prawem może się z nimi zapoznać nieoznaczony krąg osób np. dane w publicznie dostępnych
rejestrach, publikacjach itp.);
b) w odniesieniu do których dana Strona wykaże, że była w ich posiadaniu lub że były jej znane w
związku z ich wykorzystywaniem, istnieniem w jej aktach, zapisach komputerowych lub na innych
nośnikach zapisu przed ich otrzymaniem od drugiej Strony, lub które zostały opracowane dla
Strony ujawniającej lub przez nią samą niezależnie od i bez wykorzystania udostępnionych jej
przez drugą Stronę Informacji Poufnych;
c) których ujawnienie wymagane jest od danej Strony na mocy przepisów prawa, z tym, że Strona
ujawniająca zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 (czterech) dni od
dnia przekazania, poinformować o tym fakcie drugą Stronę na piśmie, ze wskazaniem zakresu
ujawnionych Informacji Poufnych Zamawiającego, daty ujawnienia, podmiotu, któremu
Informacje Poufne zostały ujawnione oraz podstawy prawnej uzasadniającej ujawnienie;
d) które Zamawiający zobowiązany jest ujawnić w związku z uzyskaniem wsparcia finansowego
udzielonego mu m.in. na zakup Linii;
Każda ze Stron potwierdza i wyraża zgodę na to, że nie będzie uprawniona do nabycia w sposób
dorozumiany lub inaczej żadnych praw do Informacji Poufnych przekazanych przez drugą Stronę lub
od niej uzyskanych.
Wynikające z niniejszego paragrafu zobowiązanie Stron do zachowania w tajemnicy Informacji
Poufnych drugiej Strony pozostaje w mocy przez okres 5 (pięciu) lat od upływu terminu wskazanego
w § 5 ust. 1.
§ 12. Udzielenie licencji na oprogramowanie
W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się również do: (i)
stworzenia oprogramowania służącego do zapewnienia działania oraz sterowania Linią
(„Oprogramowanie”) oraz (ii) udzielenia Zamawiającemu licencji na Oprogramowanie na zasadach
określonych niniejszym paragrafem.
Strony zgodnie postanawiają, że z dniem wskazanym w § 12 ust. 4 (zwanym dalej „Dniem udzielenia
licencji”) Wykonawca udziela Zamawiającemu, a Zamawiający nabywa niewyłączną licencję na
korzystania z Oprogramowania bez ograniczeń w czasie lub przestrzeni, na następujących polach
eksploatacji:
a) stosowanie Oprogramowania do sterowania Linią lub jej elementami;
b) wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie Oprogramowania niezależnie od formatu, systemu
lub standardu;
c) utrwalanie oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnienie Oprogramowania w całości lub w części
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jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń wchodzących w skład Linii oraz
trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie
ich kopii;
d) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w
Oprogramowaniu; rozpowszechnianie w sieciach zamkniętych w zakresie w jakim jest to
niezbędne do korzystania z Linii.
Udzielona Zamawiającemu licencja na Oprogramowanie nie podlega ograniczeniom, ani ilościowym,
ani terytorialnym, ani czasowym.
Dniem udzielenia licencji będzie dzień podpisania przez Zamawiającego Protokołu końcowego nie
zawierającego żadnych wzmianek o wadach, usterkach, błędach lub niezgodnościach.
Strony postanawiają, że z dniem doręczenia Zamawiającemu egzemplarzy Oprogramowania,
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa – w ramach wynagrodzenia, o
którym mowa w § 6 ust. 1 – własność nośników materialnych, na których Oprogramowanie będzie
utrwalone. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Oprogramowania (i)
zainstalowanego w urządzeniach wchodzących w skład Linii oraz (ii) na nośnikach elektronicznych.
Wraz z oprogramowaniem Wykonawca zobowiązany jest również przekazać Zamawiającemu
wszystkie kody, klucze, hasła itp. dotyczące Oprogramowania lub wiążące się z jego wykorzystaniem
w ramach Linii.
Zamawiający jest upoważniony do stworzenia kopii zapasowej Oprogramowania, jak również do jej
używania równocześnie z Oprogramowaniem.
§ 13. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w
szczególności zaś przepisy kodeksu cywilnego.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest właściwy rzeczowo polski
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zakładu.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod
rygorem nieważności.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Każde z postanowień Umowy, które będzie nieważne lub nieskuteczne nie będzie miało żadnego
wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy. Strony niniejszym zobowiązują
się do zastąpienia wszystkich nieważnych, w zakresie dopuszczalnym na podstawie przepisów prawa,
lub nieskutecznych postanowień Umowy nowymi ważnymi i skutecznymi postanowieniami o treści jak
najbardziej zbliżonej, w granicach obowiązującego prawa, do treści postanowień nieważnych lub
nieskutecznych oraz do intencji Stron zawartej w nieważnych lub nieskutecznych postanowieniach
Umowy. Postanowienia zdania poprzedzającego znajdą zastosowanie odpowiednio w razie ustalenia,
że jakakolwiek ze Stron zawarła Umowę w sposób bezskuteczny bądź nieważny, a także, gdy
bezskuteczność ta zostanie stwierdzona w trakcie obowiązywania Umowy.
W przypadku wskazanym w ust. 5, Strony zobowiązane będą do zawarcia aneksu do Umowy, w
którym sformułowane zostanie postanowienie zastępujący nieważny lub bezskuteczny zapis umowy, a
którego cel będzie zbliżony lub analogiczny do postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.
Strony zgodnie postanawiają, że ich zgodną wolą i zamiarem jest, by Umowa nie stanowiła podstawy
powstania między nimi stosunku spółki cywilnej.
Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich
obowiązków w ramach Umowy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest
wynikiem Siły wyższej. Strona, która powołuje się na wystąpienie Siły wyższej zobowiązana jest, pod
rygorem utraty tego prawa, poinformować drugą stronę na piśmie w terminie 24 (dwudziestu czterech)
godzin o zaistnieniu zdarzeń o charakterze Siły wyższej oraz załączyć dowody potwierdzające

wystąpienie tychże zdarzeń.
9. Jeżeli jedna ze Stron nie nalega, aby druga Strona ściśle wykonywała postanowienia Umowy, nie
będzie to mogło być interpretowane jako zrzeczenie się przez daną Stronę prawa do domagania się ich
wykonania.
10. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.
11. Zapłata przez Wykonawcę jakiejkolwiek z kar umownych zastrzeżonych na rzecz Zamawiającego nie
wyłącza ani nie ogranicza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych wówczas, gdyby wysokość poniesionej szkody przenosiła wysokość otrzymanej kary
umownej.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
13. Do Umowy dołączono następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 – szczegółowy terminarz wykonywania świadczeń objętych Umową;
b) Załącznik nr 2 – szczegółowy opis Linii.
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