Załącznik nr 2 Wzór umowy

UMOWA NR ….../2020
WZÓR UMOWY

Zawarta w dnia ……….. 2020 roku w Warszawie, pomiędzy:

ROOVEE S.A. z siedzibą w Warszawie /adres: ul. Ryżowa 33A lok.7, 02-495 Warszawa/, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000706557, posiadającej NIP
5223106241 oraz REGON 368857899, o kapitale zakładowym 100 000,00 PLN reprezentowaną przez
Przemysława Sytka- Prezesa Zarządu

zwanym dalej „Zamawiającym”

a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………….….

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca są również nazywani „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

Zamawiający oświadcza, że jest Beneficjentem projektu pt. "Wdrożenie na rynek innowacyjnego
systemu IoT do zarządzania flotą rowerów i innych pojazdów lekkich w oparciu o projekt wzorniczy”
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i
potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi
dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców. na który Zamawiający uzyskał
dofinansowanie w ramach umowy POIR.02.03.05-30-0079/18-00, zawartej w dniu 31.12.2019 roku.
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W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego w
oparciu o zasadę konkurencyjności zawarto umowę następującej treści:

§ 1 DEFINICJE
1. Mówiąc o Umowie, wskazując jej konkretne postanowienia lub odsyłając do nich, Strony mają na
myśli niniejszą Umowę. W Umowie oraz Załącznikach do Umowy, podane poniżej wyrażenia,
otrzymały następujące znaczenie:
a) Cena Łączna Zamówienia – określona w Zamówieniu cena bez należnego podatku od
towarów i usług za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Zamówienia zgodnie z
zaoferowaną ceną.
b) Dni Robocze- wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy w Polsce;
c) Dokumentacja –zestaw aktualnych, poprawnych i czytelnych rysunków, tekstów, oraz
dokumentacja eksploatacyjna, projekty, wzory, etykiety, plany, informacje techniczne,
instrukcje i inne dokumenty obejmujące dane niezbędne zrealizowania umowy.
d) Informacje Chronione Zamawiającego – informacje prawnie chronione tj. nieujawnione do
wiadomości

publicznej

informacje

techniczne,

technologiczne,

organizacyjne

przedsiębiorstwa oraz inne informacje posiadające wartość gospodarczą, w tym choćby nie
były one oznaczone jako chronione w żaden sposób lub choćby przekazane były w formie
ustnej. Za Informacje te uznane są między innymi: badania produktów, materiałów,
komponentów, wszelkie projekty, rysunki, plany, specyfikacje, prototypy, modele, próbki (w
całości lub w części), koncepcje, pomysły, zgłoszenia patentowe, projektowe, dotyczące praw
autorskich i znaków towarowych, wzory, metody i procesy produkcyjne, informacje o
kosztach i cenach, produkcja, dystrybucja.
e) Produkt – układ elektroniczny ROOVEE LOCK CONTROL zgodnie z dostarczoną przez
Zamawiającego Dokumentacją.
f)

Ulepszony Produkt – układ elektroniczny ROOVEE LOCK CONTROL z modyfikacjami
powstałymi na skutek realizacji niniejszej umowy.

g) Znak Towarowy –

zastrzeżony znak towarowy „ROOVEE” oraz wszystkie inne znaki

towarowe, znak usługowy, nazwy handlowe, nazwy stylów lub modeli oraz logo obecnie lub
w przyszłości będą własnością lub pod kontrolą Zamawiającego.
h) Koordynator – oznacza osoby wyznaczone przez Strony zgodnie z § 14 Umowy, w celu
zapewnienia bieżącej współpracy w trakcie wykonania Umowy.
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i)

Odbiór – potwierdzenie zaakceptowania przez Zamawiającego realizacji Umowy.

2. Definicje w liczbie pojedynczej mają odpowiednie znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie
mnogiej.
3. Odniesienie w Umowie do jakiegokolwiek aktu prawnego lub przepisu prawnego, obejmować
będzie akty wykonawcze, zmiany wprowadzone do tych aktów lub przepisów oraz przepisy je
zastępujące.
§ 2 OŚWIADCZENIA
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikację, doświadczenie oraz niezbędne
zaplecze sprzętowe dla prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot niniejszej

Umowy w sposób staranny i

sumienny oraz zgodnie z wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie może sprzedawać i udostępniać jakiejkolwiek próbki
Produktu stronom trzecim.
4. Wykonawca nie jest i nie będzie interpretowany jako licencjobiorca.
5. Wykonawca oświadcza, że nie toczy się jakikolwiek spór sądowy dotyczący przedmiotu
umowy, a wykonanie niniejszej Umowy nie czyni niemożliwym zadość uczynieniu roszczeń
jakiejkolwiek osoby trzeciej.
6. Za działania i zaniechania osób, przy pomocy których Wykonawca będzie ewentualnie
wykonywał zobowiązania zaciągnięte w myśl postanowień niniejszej Umowy Wykonawca
zawsze odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

§ 3 PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do wykonania prac obejmujących
swym zakresem opracowanie, wykonanie i wdrożenie innowacyjnego systemu IoT do
zarządzania flotą rowerów i innych pojazdów lekkich w oparciu o projekt wzorniczy. Projekt
realizowany w ramach 3 zadań opisanych w zapytaniu ofertowym i niniejszej Umowie:
Zadanie 1: Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu
wzorniczego
Zadanie 2: Opracowanie projektów i prototypów oraz przeprowadzenie testów znacząco
ulepszonego produktu.
Zadanie 3: Usługi doradcze w zakresie wdrożenia znacząco ulepszonego produktu.
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2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i zna wymagania Przedmiotu umowy i zapytania
ofertowego. Zapytanie Ofertowe nr …………………………. stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej
umowy i stanowi jej integralną część.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami
posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, co pozwala na wykonanie Przedmiotu umowy w
sposób prawidłowy.

§ 4 TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy wskazany w § 3 niniejszej umowy zostanie wykonany w
następujących terminach:
a) Zadanie 1 – nie później niż do 14 dni od daty zawarcia umowy.
b) Zadanie 2 – nie później niż do 30 dni od daty zawarcia umowy.
c) Zadanie 3 – nie później niż do 60 dni od daty zawarcia umowy.
2. Strony zgodnie potwierdzają, że sposób dostawy przedmiotu Umowy w miejsce wskazane
przez Zamawiającego uzgodnią między sobą Koordynatorzy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości przeprowadzenia testów Ulepszonego
produktu na terenie Wykonawcy przed obiorem. W przypadku chęci przeprowadzenia testów
Koordynator po stronie Zamawiającego powiadomi o tym fakcie Wykonawcą w formie
elektronicznej wskazując dokładny termin i miejsce przeprowadzenia testów.
4. Zamawiający nie przewidujące możliwości zmiany Umowy w zakresie powyższych terminów.

§ 6 ODBIÓR I DOSTAWA
1. Przedmiot zadania 1 musi być dostarczony drogą elektroniczną na adres e-mail ustalony
między Koordynatorami Stron. Zamawiający ma 5 dni roboczych na zapoznanie się z
przygotowanymi dokumentami a w przypadku wniesienia uwag. W takim przypadku
Wykonawca ma 3 dni robocze na dokonanie modyfikacji lub ustosunkowanie się do uwag.
Ostateczne przyjęcie dokumentacji potwierdzone będzie protokołem odbioru ze strony
Zamawiającego.
2. Kwestie dostawy Ulepszonego produktu o którym mowa w § 3 ust. 1 będą uzgodnione przez
Koordynatorów na tydzień przed planowanym odbiorem. Niezależnie od sposobu dostawy,
Wykonawca jest każdorazowo zobowiązany do przygotowania Ulepszonego Produktu do
transportu

w

sposób

zapewniający

bezpieczeństwo

Ulepszonego

Produktu

i

uniemożliwiające jego uszkodzenie podczas transportu, w szczególności każdy z gotowych
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produktów powinien być zapakowany osobno np. używając do tego opakowań kartonowych.
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za przygotowanie produktów do
transportu.
3. Przed odbiorem Koordynator po stronie Wykonawcy dostarczy listę Zamawiającemu
określającą ilość przygotowanych Ulepszonych produktów wraz z numerami seryjnymi.
4. Zamawiający sprawdzi dostarczony przedmiot Umowy pod względem ilościowym w
obecności przedstawiciela Wykonawcy lub odbierze przesyłkę z przedmiotem Umowy.
5. Ostateczne przyjęcie Ulepszonych produktów poprzedzone zostanie odbiorem ilościowym i
jakościowym. Odbiór ilościowo – jakościowy dostarczonych produktów Zamawiający
przeprowadzi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty dostawy we wskazane
miejsce przez Zamawiającego. Wzór protokołu ilościowo – jakościowego stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej Umowy.
6. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę ulepszonych produktów niezgodnych z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do
odmowy przyjęcia danej partii dostawy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do
przyjęcia zwrotnych ulepszonych produktów na swój na koszt i dostarczyć ulepszone
produkty wolne od wad nieopłatnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia
nieprawidłowości.

§ 7 WYNAGRODZENIE
1. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi…..………………….
2. Wykonawcy przysługuje zaliczka w wysokości 30% wartości zamówienia tj. ………………………..…
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 będzie płatne na podstawie prawidłowo
wystawionych faktur.
4. Zapłata za wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w
terminie 14 od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą wystawienia faktury jest odbiór prac przez Zamawiającego.
5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (w
złotych polskich).
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§ 8 GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Na mocy niniejszej Umowy i bez konieczności wystawiania na rzecz Zamawiającego
jakiegokolwiek innego (dodatkowego) dokumentu, Wykonawca udziela Zamawiającemu
gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy, liczony od dnia podpisania przez
obydwie Strony umowy protokołu odbioru jakościowo – ilościowego o którym mowa w § 6.
2. Wykonawca zapewni przez okres gwarancji nieodpłatny serwis gwarancyjny (za który
odpowiada)

przedmiotu

umowy

z

zadeklarowanym

czasem

reakcji

serwisu

nieprzekraczającym 2 dni od zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy wszelkie wady niezwłocznie po ich stwierdzeniu, nie
później niż w terminie 3 dni od powzięcia wiedzy o ich zaistnieniu. Zamawiający będzie mógł
dokonywać zgłoszeń w dni robocze, w godzinach 08:00-16:00 Pod numer telefonu: …………….
oraz pocztą elektroniczną poprzez wysyłanie wiadomości na adres e-mail:………………………..
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad, usterek i pozostałych
niesprawności w przedmiocie umowy w najkrótszym możliwym czasie. Każdorazowo czas
naprawy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego z uwzględnieniem racjonalnych
terminów usunięcia danych wady oraz czasu wymaganego na wymianę części zamiennych.
5. Uszkodzone elementy które zostały wymienione stają się własnością Wykonawcy.
6. Wykonawca w celu naprawy jest zobowiązany pokryć wszelkie należności, podatki, koszty
ubezpieczenia i transportu, jeśli takie wystąpią.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów.
8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od
uprawnień z gwarancji. Celem wykluczenia wątpliwości Strony potwierdzają, że okres rękojmi
dla przedmiotu niniejszej Umowy rozpoczyna się od daty podpisania przez obydwie Strony
umowy protokołu odbioru jakościowo – ilościowego o którym mowa w § 6

§ 9 PRAWA AUTORSKIE
1. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nabywa od Wykonawcy majątkowe prawa
autorskie do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, dalej jako: „Ustawa” stworzonych przez Wykonawcę w wyniku realizacji
niniejszej Umowy, na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 i art. 74 ust. 4
Ustawy.
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2. Zamawiający nabywa także wyłącznie i nieodwołalne prawo zezwalania na wykonywanie
praw zależnych do utworów. Korzystanie z utworów następuje w najszerszym
dopuszczalnym zakresie w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalności
gospodarczą. Wolą stron jest by korzystanie przez Zamawiającego obejmowało korzystanie
z utworów w dowolny sposób, dokonywanie zmian i modyfikacji utworu, włączania do w
całości lub części do innych utworów, a także wykorzystywania jako wzorca do
opracowania innych utworów.
3. Przejście praw na Zamawiającego następuje z chwilą wykonania utworu przez Wykonawcę.
Z chwilą odbioru utwory Zamawiający nabywa też własność nośnika na którym utwór
utrwalono. Nabycie praw określonych w Umowie dotyczy także utworów w postaci
niedokończonej zgodnie z art. 1 ust. 3 Ustawy tj. planów, projektów, rysunków i innych.
4. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i udzielenie praw zależnych przez
Wykonawcę na Zamawiającego zostało uwzględnione w wynagrodzeniu o którym mowa w
§ 8 niniejszej Umowy. W związku z powyższym Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i udzielenie praw zależnych na
Wykonawcę.
5. Wykonawca na pierwsze żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu
bez dodatkowego wynagrodzenia zgody na korzystanie z utworów wykonywanych przez
Wykonawcę w ramach wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w okresie obowiązywania
Umowy

na polach eksploatacyjnych nieobjętych Umową,

w tym na polach

eksploatacyjnych nieznanych w momencie zawierania Umowy.
6. Wykonawca po zrealizowaniu umowy przekaże Zamawiającemu kody źródłowe,
dokumentację techniczną będącą wynikiem prac realizowanych w ramach umowy.
Koordynatorzy ustalą sposób przekazania danych.

§ 10 KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy,
b) w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia za odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa wysokość naliczonej kary
umownej.

§ 11 INFORMACJE CHRONIONE I TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Strony zobowiązują się do bezwzględnego oraz nieodwołanego zachowania w tajemnicy
wszystkich informacji chronionych uzyskanych od drugiej Strony, podczas, w związku lub
przy okazji realizowania czynności związanych z Umową, niezależnie od formy ich
przekazania.
2. Informacje Chronione oraz ich źródła zarówno w całości, jak i w części nie mogą być
ujawniane wobec osób trzecich względem Stron z wyjątkiem przypadków enumeratywnie
wyliczonych w dalszej części Umowy, a w innych przypadkach nie mogą zostać ujawnione
bez uzyskania uprzedniego wyraźnego pisemnego upoważnienia od Strony, od której
Informacja Chroniona lub jej źródło pochodzi.
3. Informacje Chronione wykorzystywane mogą być jedynie w celu realizacji niniejszej Umowy
lub innych ściśle związanych z przedmiotem współdziałania Stron.
4. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Chronionych nie dotyczy następujących
sytuacji:
a) gdy Informacje Chronione zostały podane do publicznej wiadomości w sposób
niestanowiący naruszenia umowy,
b) gdy Informacje Chronione zostały podane do publicznej wiadomości na podstawie
pisemnej zgody Zamawiającego.
c) gdy Informacje Chronione muszą być przekazane uprawnionemu organowi
państwowemu, jeśli organ ten żąda tych informacji w odpowiedniej formie i treści,
na podstawie stosownych przepisów. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest
niezwłocznie o tym fakcie poinformować Zamawiającego ujawniając okoliczności
faktyczne i prawne takiego żądania.
5. Zobowiązanie Stron do zachowania w tajemnicy obejmuje także informacje, które zostały
ujawnione przed zawarciem niniejszej Umowy z zastrzeżeniem zachowania poufności.
6. Zobowiązanie do zachowania poufności Informacji Chronionych wiąże Strony w okresie
trwania umowy, jak również po jej zakończeniu, rozwiązaniu lub też odstąpieniu od niej.
Obowiązek zachowania poufności na Wykonawcę nałożony jest bezterminowo.
7. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest fakt zawarcia niniejszej Umowy.
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8. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o każdym sprzecznym z
postanowieniami niniejszej Umowy przypadku postępowania z Informacjami Chronionymi
Zamawiającego.
9. Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania
postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej
zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną,
w szczególności Wykonawca oświadcza, że w sposób udokumentowany zobowiąże osoby
działające w jego imieniu do przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu.
10. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia zobowiązań wskazanych w niniejszym paragrafie
przez Wykonawcę, jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie lub w jego interesie,
bez względu na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą, Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez jakikolwiek naruszenie postanowień
niniejszego paragrafu. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich
niezbędnych środków zapewniających zachowanie przez swoich pracowników i/lub
podwykonawców poufności Informacji Chronionych otrzymanych przez Wykonawcę, które
uzyskał w celu wykonania niniejszej Umowy.
11. W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę Informacji Chronionych Zamawiającego,
zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w kwocie 10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy
złotych 00/100) za każde ujawnienie Informacji Chronionych.
12. Wykonawca będzie zobowiązany także do zapłaty kary umownej w wysokości w kwocie 10
000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie także w przypadku gdy
Informacje Chronione udostępni pracownik, współpracownik lub podwykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność solidarną z pracownikiem, współpracownikiem lub
podwykonawcą za naruszenie postanowień niniejszej umowy.

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub części, w
przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Zamawiający zastrzega sobie także
możliwość odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli
Wykonawca:
a) nie przystąpił do realizacji Umowy lub opóźnia się z wykonaniem Umowy o okres
przekraczający 10 dni;
b) będzie dostarczać ulepszone produkty niezgodne z zamówieniem
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2. Odstąpienia od Umowy z przyczyn o których mowa w ust. 1 można dokonać przez pisemne
oświadczenie złożone Wykonawcy.

§ 13 SIŁA WYŻSZA
1. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
postanowień niniejszej umowy na skutek działania Siły Wyższej, pod warunkiem, że jeżeli
zaistnieje sytuacja Siły Wyższej, Strona po której te okoliczności wystąpiły, bezzwłocznie
zawiadomi drugą Stronę o jej zaistnieniu i przyczynach oraz dołoży wszelkich starań w
kierunku zmniejszenia strat i szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia Siły Wyższej.
2. Dla potrzeb niniejszej Umowy Siła Wyższa oznacza zdarzenia zewnętrzne, które są poza
kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć a
które zaistnieją po wejściu w życie niniejszej Umowy staną się przeszkodą w realizacji
niniejszej Umowy. Takie zdarzenia mogą obejmować w szczególności: katastrofy naturalne,
wojny, strajki generalne ( w całym kraju), epidemie, blokady dróg, oficjalne decyzje organów
władzy i administracji publicznej.
3. Jeżeli okoliczności Siły Wyższej trwają przez okres dłuższy niż 30 dni, każda ze Stron ma
prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 14 POWIADOMIENIA, KOORDYNATORZY STRON
1. Wszelkie dodatkowe informacje związane z zamówieniem Produktu mogą być składane
wyłącznie

przez

Koordynatora.

Koordynatorem

po

Stronie

Zamawiającego

jest

…………………………... Koordynator uprawniony jest także do wskazania upoważnionego
pracownika do kontaktów z Wykonawcą.
2. Koordynatorem Wykonawcy jest ………..
3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy wszelkie zawiadomienia lub inna
korespondencja dokonywana pomiędzy Stronami na podstawie Umowy, będą uznane za
skutecznie doręczone jeżeli zostaną dokonane na piśmie i doręczone elektronicznie lub
przesłane listem poleconym lub pocztą kurierską, przy czym muszą być przesłane za
potwierdzeniem odbioru na następujące adresy Stron:
a) Do Zamawiającego: ul. Ryżowa 33a/7, 02-495 Warszawa
Adres elektroniczny:
b) Do Wykonawcy:
Adres elektroniczny:
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4. Każda ze Stron niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o zmianie adresów podanych w ust. 1.
Do czasu właściwego zakomunikowania przez Stronę o zmianie jej adresu do korespondencji,
zawiadomienia lub inna korespondencja wysłane na poprzedni adres będą uznane za
skutecznie doręczone.
5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany Umowy wymagającej formy aneksu
do Umowy i dla swojej ważności wymaga wyłącznie pisemnego, pod rygorem nieważności,
powiadomienia drugiej Strony, popisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Strony
powiadamiającej.

§15 KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeżeli któreś z postanowień Umowy okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie wpłynie to na ważność
lub skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku Strony podejmą działania w celu
zastąpienia postanowienia uznanego za nieważne bądź bezskuteczne innym, zgodnym z prawem,
postanowieniem odzwierciedlającym cel równoważny lub zbliżony do celu postanowienia uznanego
za nieważne lub bezskuteczne

§ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca oświadcza, że:
a) nie jest w stanie upadłości ani w likwidacji i nie zachodzą przesłanki do ich zgłoszenia,
b) nie jest w stosunku do niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne,
c) nie toczy się wobec niego jakiekolwiek postępowanie sądowe lub administracyjne,
którego wynikiem może być obowiązek zapłaty kwoty przekraczającej ½ kapitału
zakładowego lub spełnienie innego świadczenia o tej wartości.
2. Ewentualne spory powstałe na tle stosowanie niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Dla uniknięcia wątpliwości Strony niniejszym
potwierdzają, że w przypadku odstąpienia od Umowy właściwość sądu określona w zdaniu
poprzedzającym nie ulega zmianie.
3. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym
Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca może wykonać Umowę, z wykorzystaniem osób trzecich jedynie za uprzednią zgodą
Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. W każdym jednakże wypadku, za
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działania lub zaniechania osób trzecich, o których mowa zdaniu poprzednim, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.
5. Wykonawca nie może przenieść ani scedować niniejszej Umowy ani żadnych praw i obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy. Zamawiający może
przenieść lub w inny sposób scedować niniejszą Umowę lub wszelkie prawa lub obowiązki
wynikające z niniejszej umowy po przekazaniu Wykonawcy pisemnego powiadomienia z
trzydziestodniowym wyprzedzeniem.
6. W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszej Umowy stanie się nieważne lub
niewykonalne, Strony dołożą starań celem zastąpienia takiego postanowienia postanowieniem
ważnym lub wykonalnym, którego charakter i zakres będzie możliwie najbardziej zbliżony do
postanowienia zastępowanego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca
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Zamawiający

