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 Załącznik Nr 7 do SIWZ istotne postanowienia umowy 
 

  
 Umowa 

 

 zawarta w Lublinie w dniu ......................2012 r. pomiędzy: 
 
 Spółką Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 
adres: ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092480, NIP: 712-25-66-
574, REGON: 431227336, o kapitale zakładowym w wysokości 164.438.500 zł 
opłaconym w całości 
reprezentowaną przez 
Grzegorza Muszyńskiego – Prezesa Zarządu, 
Dariusza Krzowskiego - Wiceprezesa Zarządu 
zwaną dalej Zamawiającym, 
 
a 
 
_________________________ 
 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
zwaną dalej „Dostawcą-Wykonawcą”. 
 
W oparciu o zamówienie publiczne  prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego została zawarta niniejsza  umowa (Umowa) o następującej treści: 

 
 

 Przedmiot umowy 
 

§ 1. 
 

1.1. Przedmiotem  umowy  jest realizacja zamówienia na : Dostawę wraz z instalacją i 

uruchomieniem informatycznych systemów:  

a) Operacyjnej Informacji Lotniczej -FIS,  

b) Dynamicznego Wyświetlania Informacji dla Pasażera- FIDS  

c) Obsługi Odprawy Pasażera i Bagażu - DCS  

dla Portu lotniczego Lublin S.A. w ramach Projektu  „Rozbudowa regionalnego portu 
lotniczego Lublin w Świdniku zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ za 
wynagrodzenie określone w ofercie Dostawcy 



2 

 

1.2. Szczegółowy zakres  zamówienia oraz obowiązki i uprawnienia stron niniejszej 
Umowy przedstawiają poniżej wyspecyfikowane dokumenty, które będą uważane 
za integralną jej część oraz odczytywane i interpretowane jako część umowy, w 
następującej kolejności: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

b) Oferta Dostawcy-Wykonawcy 

1.3. Dostawca-Wykonawca zobowiązuje się do dostawy  Przedmiotu zamówienia 
zgodnego ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), i  złożoną 
ofertą, wolnego od wad prawnych i fizycznych wraz z dokumentacją określona w 
SIWZ. 

 
§ 2. 

 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

 
2.1. Strony ustalają czas realizacji przedmiotu umowy do dnia 17.09.12r.  
2.2. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważać się będzie dzień 

podpisania przez upełnomocnionych przedstawicieli stron „Protokółu odbioru 
końcowego bez uwag” 

 
 

§ 3. 
 

Obowiązki Dostawcy-Wykonawcy 
 

2.3. Dostawca-Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

a) Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia , złożoną ofertą,  obowiązującymi przepisami prawa i 
postanowieniami  niniejszej Umowy, z zachowaniem obowiązujących dla branży 
IT standardów i z wykorzystaniem aktualnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z 
przepisami Prawa Budowlanego. 

b)  Wszystkie dostarczane urządzenia powinny być zainstalowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami     i muszą zostać skonfigurowane  zgodnie z 
ustaleniami poczynionymi, w tym względzie pomiędzy Dostawcą -Wykonawcą, 
a Zamawiającym. 

c)   Natychmiastowego zawiadamiania Zamawiającego o problemach wynikłych w 
czasie realizacji   
      przedmiotu Umowy, które mogą mieć wpływ na jakość lub czas realizacji. 
d) Usuwania ewentualnych szkód jakie mogą powstać w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy. 
e) Instalacji wszystkich urządzeń, na których implementowane będą systemy FIS, 

FIDS i DCS 
f) Implementacji i przeprowadzenia uruchomienia działania systemów FIS, FIDS i 

DSC i przeprowadzenia procedury odbioru technicznego działających 
systemów 
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g) Dostarczenia ‘Instrukcji korzystania z systemów FIS, FIDS i DCS” i materiałów  
szkoleniowych napisanych w języku polskim 

 
 

§ 4. 
 

Szkolenie 
 

4.1. Dostawca-Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie bezpośrednich 
użytkowników z zasad obsługi i korzystania z systemu FIS dla wskazanych 
przedstawicieli: 
szkolenie bezpośrednich użytkowników z zasad obsługi i korzystania z systemu FIS 
dla wskazanych przedstawicieli: 

a) Służb operacyjnych i handlingowych PL Lublin S.A 

b) Straży Granicznej  (SG) 
c) Urzędu Celnego (UC) 
d) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ( PAŻP) 

Zakresy szkoleń będą dostosowane do potrzeb i zakresu wykorzystywania systemu 
FIS przez poszczególne służby, a ich  szczegółowe programy będą uzgadniane z 
tymi służbami. 
 
4.2. Szkolenie z zasad obsługi i korzystania z systemów FIDS i DCS Dostawca-
Wykonawca przeprowadzi na własny koszt  dla wskazanych przedstawicieli służb 
operacyjnych i handlingowych PL Lublin S.A. 
 
4.3. Dostawca-Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie wskazanego 
personelu Zamawiającego w zakresie obsługi serwisowej, eksploatacyjnej i 
konfiguracji systemów FIS, FIDS i DCS dla wskazanej liczby Administratorów 
jednakże nie większej niż trzech. 
 
4.4. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Dostawcę-Wykonawcę w siedzibie PL 
Lublin S.A. w języku polskim. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenie części 
szkolenia w innej lokalizacji ale wymaga to zgody Zamawiającego wyrażonej na 
piśmie pod rygorem nieważności. 
 
4.5. Dostawca-Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim 
uczestnikom szkoleń bezpłatnych materiałów szkoleniowych sporządzonych w języku 
polskim. 
 
4.6. Jako dowód przeprowadzonych szkoleń  w zakresie obsługi serwisowej, 
eksploatacyjnej i Administratorów Dostawca-Wykonawca wyda uczestnikom tych 
szkoleń stosowne certyfikaty 
 
4.7. Z przeprowadzonych szkoleń po ich zakończeniu sporządzone zostaną  
podsumowujące protokóły. 
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§ 5. 
 

Zasady odbioru przedmiotu zamówienia  
 

5.1. Odbiorowi końcowemu podlega wymieniony w § 1. Przedmiot umowy . 
 
5.2. Odbiór końcowy przedmiotu  umowy przeprowadzi w oparciu o pisemne 
zgłoszenie przez Dostawcę-Wykonawcę gotowości, powołana do tego celu przez 
Zamawiającego Komisja Odbiorowa, przy udziale upełnomocnionych przedstawicieli 
Dostawcy-Wykonawcy. 
 
5.3. Dostawca-Wykonawca przeprowadzi przed zgłoszeniem gotowości do odbioru 
końcowego przewidziane przepisami próby i sprawdzenia techniczne. O terminie ich 
przeprowadzania Dostawca-Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego nie 
później niż na trzy dni przed terminem zaplanowanym do wykonania prób i 
sprawdzeń. 
 
5.4. Dostawca-Wykonawca wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru 
końcowego przedmiotu umowy  jest zobowiązany przekazać zamawiającemu: 

a) Wymagane dokumenty tj. atesty, certyfikaty, licencje, Karty gwarancyjne, 
świadectwa zgodności,  zaświadczenia i protokóły z przeprowadzonych przez 
Dostawcę-Wykonawcę sprawdzeń i badań 

b) Dokumentację powykonawczą 
c) Protokół z rozruchu technologicznego 
d) Protokół z przeprowadzonych szkoleń, o którym mowa w § 4. pkt 4.7 

 
5.5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie 7 ( siedem) dni od dnia 
złożenia przez Dostawcę-Wykonawcę wniosku  o wykonanie tej czynności oraz 
potwierdzenia przez Zamawiającego kompletności dokumentów niezbędnych do jej 
przeprowadzenia wymaganych przepisami. 
 
5.6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że prace te nie zostały zakończone lub będzie 
miał zastrzeżenia  co do kompletności lub prawidłowości wykonania przedmiotu 
umowy, to w porozumieniu z Dostawcą-Wykonawcą ustali termin ponownego 
złożenia przez niego wniosku o dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
 
5.7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone  jego wady to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

5.7.1. Jeżeli stwierdzone wady nadają się do naprawienia , może odmówić 
odbiory do czasu usunięcia wad 

5.7.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) Jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, zamawiający może obniżyć odpowiednio ustalone 
wynagrodzenie Dostawcy-Wykonawcy. 

b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie  przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy 
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5.8.  Z prac Komisji odbiorowej sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie 
ustalenia dokonane w toku procedury odbioru, jak też terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w tej czynności wad. 
 
5.9. Dostawca-Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o 
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 
uprzednio prac jako wadliwie wykonanych . 
 

§ 6. 
 

Osoby do kontaktów 
 

6.1. Dostawca-Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza 
………………………………………………….. posiadającego telefon nr 
………………………………………. i adres e-mailowy: 
………………………………………………. 

6.2. Zamawiający do kontaktów z Dostawcą-Wykonawcą wyznacza 
…………………………………………………….. posiadającego telefon nr 
………………………………………. i adres e-mailowy: 
………………………………………………. 

 
 

 
§ 7. 

 
Wartość Przedmiotu zamówienia i warunki płatności 

 
7.1.  Wartość całkowita Przedmiotu zamówienia wynosi: _____________ PLN 

(____________________________________ złotych). Podana kwota jest kwotą 
brutto i uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli 
na podstawie odrębnych przepisów dostawa Przedmiotu zamówienia podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

7.2.  Podstawą do wystawienia faktury przez Dostawcę-Wykonawcę jest protokół 
końcowego odbioru Przedmiotu zamówienia podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Dostawcy-Wykonawcy wraz z kompletną dokumentacją 
techniczną o której mowa w SIWZ. 

7.3.  Zamawiający zapłaci Dostawcy-Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 30 
dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przelewem na 
rachunek wskazany w fakturze. 

7.4.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
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Prawa autorskie  

§ 8. 

8.1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 powyżej, Dostawca-Wykonawca 
zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu niewyłącznej, nieprzenoszalnej i 
nieograniczonej w czasie licencji na oprogramowanie oraz inne utwory w 
rozumieniu prawa autorskiego (dalej łącznie: "Utwory"), o ile zostaną wytworzone 
w ramach Wdrożenia Systemu, obejmującej prawo do korzystania z Utworów, 
obejmujące następujące pola eksploatacji: 

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego lub 
dokumentacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i 
w jakiejkolwiek formie;  

b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 
zmian w programie komputerowym lub dokumentacji.  

8.2. Licencja, o której mowa powyżej zostają udzielona przez Dostawcę-
Wykonawcę na poniższych warunkach: 

a) udzielenie licencji następuje z chwilą 
ostatecznego odbioru Utworu przez Zamawiającego i po zapłaceniu 
wynagrodzenia należnego Dostawcy-Wykonawcy;  

b) Zamawiający nie może modyfikować, 
dezasemblować ani dekompilować Utworów będących programami 
komputerowymi w zakresie i na warunkach innych niż określone w art. 75 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 
Zamawiający poinformuje Dostawcę-Wykonawcę o każdej zamierzonej 
dezasemblacji lub dekompilacji za wyjątkiem dekompilacji celem: 
(i) osiągnięcie współdziałania niezależnie stworzonego programu 

komputerowego Zamawiającego; 
(ii) dostosowania oprogramowania do wymogów nowych wersji sprzętu 

komputerowego o ile nie powoduje to powstania nowych 
funkcjonalności Utworu; 

(iii) wyniki działań, o których mowa powyżej, nie mogą być: 

 wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania 
niezależnie  stworzonego programu komputerowego;  

 przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do 
osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu 
komputerowego;  

 wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do 
obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie 
wyrażenia lub do innych czynności naruszających prawa 
autorskie Wykonawcy. 

8.3. Zamawiający nie ma prawa udostępniania Systemu na potrzeby osób trzecich 
w żadnej formie, w  tym odsprzedaży, udostępniania w jakiejkolwiek formie, 
dzierżawy czy wynajmu. 

8.4. Dostawca-Wykonawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą licencję wyłącznie w 
przypadku naruszenia przez Zamawiającego praw autorskich Dostawcy-
Wykonawcy. 
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Odpowiedzialność za naruszenia praw autorskich 

§ 9. 

9.1 Dostawca-Wykonawca oświadcza, że Utwory nie naruszają praw własności 
intelektualnej, w tym praw autorskich i praw pokrewnych, ani innych praw osób 
trzecich.  

9.2 W przypadku gdy osoba trzecia zgłosi wobec Zamawiającego roszczenie 
związane z Utworami, dotyczące naruszenia praw autorskich tej osoby trzeciej, 
jak również wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo wysunięcia takich roszczeń, 
Dostawca-Wykonawca będzie wówczas zobowiązane, według własnego wyboru, 
do: 
a) uzyskania dla Zamawiającego prawa do korzystania z Utworów będących 

przedmiotem roszczeń zgodnie z Umową, ale w zakresie nienaruszającym 
prawa własności intelektualnej; 

b) zmodyfikowania Utworów będących przedmiotem roszczeń tak, aby nie 
naruszały praw własności intelektualnej, przy jednoczesnym zachowaniu ich 
pełnej zgodności z wymogami Zamawiającego, wynikającymi z Umowy; 

c) uzyskania i wprowadzenia zastępczego, podobnego pod względem 
funkcjonalnym utworu, który nie narusza praw własności intelektualnej. 

9.3. W przypadku zgłoszenia roszczeń, o których mowa w ust. 2, Dostawca-
Wykonawca zobowiązuję się również do współdziałania z Zamawiającym, celem 
obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, a w szczególności: 

a) przekaże Zamawiającemu wszelkie posiadane dokumenty związane z 
wytworzeniem Utworów będących przedmiotem zgłoszonych lub 
uprawdopodobnionych roszczeń; 

b) na wezwanie Zamawiającego przystąpi do toczącego się postępowania 
sądowego, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, przy czym Zamawiający 
nie może uznać powództwa lub zawrzeć ugody bez zgody Dostawcy-
Wykonawcy;  

c) udzieli Zamawiającemu pomocy niezbędnej do prowadzenia obrony przed 
roszczeniem osoby trzeciej, przy czym Dostawca-Wykonawca nie będzie 
zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu pomocy prawnej lub konsultacji 
zewnętrznych ekspertów. 

9.4. Niezależnie od zobowiązań wynikających z ust. 2 i 3 Dostawca-Wykonawca 
będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód poniesionych przez 
Zamawiającego w związku naruszeniem przez Dostawcę-Wykonawcę, przy 
wykonywaniu tej Umowy, praw autorskich osób trzecich, a w szczególności do 
pokrycia kosztów obrony, kosztów ugodowego zakończenia sprawy oraz 
zasądzonego odszkodowania. 

9.5. Odpowiedzialność Dostawcy-Wykonawcy określona w tym artykule podlega 
jedynie takim ograniczeniom i limitom jakie wynikają z § 12 Umowy.  

 
 

§ 10. 
 

Gwarancja i serwis 
 
10.1. Dostawca-Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot zamówienia na 

okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 .  
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10.2. Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje 
automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub 
część, na okres wskazany w ust. 1. 

10.3.  Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu, będzie 
zapewniona w okresie 5 (pięć)  lat licząc od daty odbioru końcowego, o którym 
mowa w § 5. 

10.4. W okresie gwarancyjnym Dostawca-Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde wezwanie 
Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż do 48 godzin od chwili skutecznego 
zawiadomienia ( za pomocą telefonu, faksu, e-maila) przez zamawiającego we 
wszystkie dni tygodnia. 

10.5. Czas usuwania awarii będzie każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym 
10.6. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną 

usunie przez Dostawcę-Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu 
gwarancyjnego określonego w § 10 ust.1, a potwierdzeniem zakończenia okresu 
gwarancyjnego będzie protokół odbioru pogwarancyjnego podpisany przez 
obydwie strony umowy. 

10.7. Roszczenia z tytułu wad w przedmiocie umowy by uznane były za skuteczne  
Zamawiający zgłosi w postaci protokółu reklamacyjnego w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni kalendarzowych od daty ich ujawnienia. 

10.8. W sytuacji kiedy Dostawca-Wykonawca nie zastosuje się do polecenia 
usunięcia wad lub usterek po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może powierzyć naprawę innej osobie na koszt i ryzyko Dostawcy-
Wykonawcy. 

10.9. Jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia 
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy 
Dostawca-Wykonawca nie usunął wad w terminie uzgodnionym w trybie zapisu   
§ 10 pkt.5 

10.10. Dostawca-Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte 
materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odpowiednimi normami jak również 
kompletność wyposażenia Przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz złożoną 
ofertą. 

10.11. W okresie gwarancji naprawy Przedmiotu zamówienia wykonywane będą 
bezpłatnie przez serwis Dostawcy-Wykonawcy, w miejscu użytkowania 
przedmiotu zamówienia ( lotnisko PL Lublin S.A. w Świdniku). Jeśli zakres 
koniecznej naprawy wymagać będzie warunków warsztatowych Dostawcy-
Wykonawcy, to koszty transportu z miejsca użytkowania do warsztatu 
wskazanego przez Dostawcę ponosi Dostawca-Wykonawca. 

10.12. Postanowienia zawarte w ust. 1 – 6 stanowią dokument gwarancyjny w 
rozumieniu art.  577 § 1 Kodeksu cywilnego. 
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§ 11. 
 

 Kary umowne 
 

12.1. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu Umowy, Dostawca-Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,5% brutto kwoty określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień 
opóźnienia. 

12.2. Jeżeli opóźnienie przekroczy 2 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie. W takim 
przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Dostawcy kosztów, 
jakie poniósł on w związku z umową, a Dostawca-Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% ceny Przedmiotu zamówienia 
określonej w § 2 ust. 1. 

12.3. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni 
od daty, w której opóźnienie wydania Przedmiotu zamówienia przekroczy 2 
tygodnie i wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej 
poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. 

12.4.  W przypadku, gdy Dostawca-Wykonawca nie przystąpi do naprawy 
Przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 5 ust. 5, zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości ______________ PLN za każdy 
dzień opóźnienia. 

12.5. W przypadku opóźnienia w usunięciu usterek podczas odbioru techniczno-
jakościowego, w terminie określonym w protokole, o którym mowa w § 5, 
Dostawca-Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 
% kwoty brutto za każdy dzień opóźnienia. 

12.6. W przypadku, gdy szkoda Zamawiającego przewyższać będzie wysokość 
zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania w pełnej wysokości. 

12.7. Kary umowne płatne są w terminie wskazanym w wezwaniu do ich zapłaty. 
12.8. Dostawca-Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności z tytułu kar 

umownych i/lub z tytułu roszczeń z należnego Dostawcy-Wykonawcy 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
 

§ 12. 
 

Rozstrzyganie sporów 
 
13.1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane 

będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
13.2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm). 
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Poufność informacji 

§ 13. 
 

14.1. Dla celów niniejszej umowy Informacje Poufne oznaczają: 

 wszelkie propozycje, plany, informacje, procedury, tajemnice handlowe, 
wzory, programy komputerowe, dane finansowe, wiedzę techniczną i metody 
operacyjne oraz dane klientów i partnerów biznesowych strony ujawniającej te 
dane (dalej: "Strona Ujawniająca") w związku z negocjacjami lub 
wykonywaniem niniejszej Umowy  
oraz 

wszelkie inne informacje lub dane oznaczone jako poufne przez Stronę 

Ujawniającą. 

14.2. Informacje Poufne nie obejmują jakichkolwiek informacji, które:  

a) były wcześniej znane drugiej Stronie, mającej dostęp do danych 
dotyczących Strony Ujawniającej  (dalej: "Strona  Otrzymująca"); 

b) Strona Otrzymująca uzyskała w sposób zgodny z prawem, zanim zostały 
jej przekazane przez Stronę Ujawniającą;  

c) są lub staną się powszechnie znane na skutek innych okoliczności niż 
niedozwolone działanie Strony Otrzymującej z naruszeniem niniejszej Umowy;  

d) zostaną zgodnie z prawem uzyskane przez Stronę Otrzymującą od osoby 
trzeciej, która zgodnie z wiedzą Strony Otrzymującej jest uprawniona do 
ujawnienia ich Stronie Otrzymującej; 
lub  

e) zostaną niezależnie opracowane przez Stronę Otrzymującą bez 
naruszenia niniejszej Umowy.  

14.3. Strony potwierdzają, że wszelkie Informacje Poufne Strony Ujawniającej, o ile 
nie zostanie to inaczej uzgodnione pomiędzy Stronami na piśmie, pozostają 
wyłączną własnością Strony Ujawniającej lub prawa do nich przysługują 
wyłącznie Stronie Ujawniającej. 

14.4. Strona Otrzymująca zobowiązuje się do zachowania w poufności i ochrony 
przed nieuprawnionym ujawnieniem Informacji Poufnych Strony Ujawniającej, z 
taką samą starannością, z jaką chroni poufność własnych informacji tego typu, w 
szczególności:  

a) Informacje Poufne nie mogą być przekazywane ani ujawniane żadnej 
osobie trzeciej, bez każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody Strony 
Ujawniającej; 

b) Informacje Poufne nie mogą być wykorzystywane ani rozpowszechniane w 
ramach organizacji Strony Otrzymującej, z wyjątkiem wykorzystywania i/lub 
rozpowszechniania wyłącznie w zakresie koniecznym dla celów współpracy 
Stron lub realizacji zobowiązań Strony Otrzymującej wynikających z łączących 
Strony umów; 

c) Informacje Poufne nie mogą być kopiowane lub reprodukowane bez 
pisemnej zgody Strony Ujawniającej, chyba że jest to konieczne do realizacji 
zobowiązań Strony Otrzymującej wynikających z Umowy. 
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14.5. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Umowy, 
Strona Otrzymująca ma prawo ujawniać Informacje Poufne, o ile będzie to 
wymagane przepisami prawa, w związku z toczącym się postępowaniem 
sądowym lub postępowaniem administracyjnym. Jeżeli Strona Otrzymująca 
będzie zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie przepisów 
prawa, w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub postępowaniem 
administracyjnym, Strona Otrzymująca zobowiązuje się do poinformowania o tym 
Strony Ujawniającej niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o takim wymogu 
(o ile będzie to zgodnie z prawem możliwe), aby umożliwić Stronie Ujawniającej, 
zgodnie z jej wyborem i na jej koszt, podjęcie działań mających na celu 
ograniczenie zakresu ujawnianych informacji. 

14.6. Postanowienia niniejszego paragrafu  nie mają zastosowania w przypadku, 
gdy obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych wynika z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

 
 

§ 14. 
 

Postanowienia końcowe 
 
15.1.  Dostawca-Wykonawca nie może przenieść jakichkolwiek praw wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej pod rygorem 
nieważności zgody Zamawiającego. 

15.2.  Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnej zmiany postanowień 
niniejszej umowy jeśli wystąpią niżej wymienione okoliczności mające wpływ na 
realizację Przedmiotu zamówienia: 

a) zmniejszenie zakresu Przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w 
pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, z jednoczesnym 
zmniejszeniem wynagrodzenia; 

b) zmiana terminu realizacji Przedmiotu zamówienia, w przypadku : 
- gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w 
interesie publicznym,  
- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym 
pierwotnie terminie, 

 konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 
wstrzymanie dostawy i montażu wyposażenia. 

 Realizacji w drodze odrębnej umowy, prac powiązanych z przedmiotem 
Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 
wzajemnych powiązań 

c)           zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia  brutto określonego 
w umowie. 
15.3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 15.2 dopuszczalne są na następujących 

warunkach: 
a) ad pkt 15.2.a zmniejszenie zakresu Przedmiotu zamówienia w granicach 

uzasadnionego interesu publicznego wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia o 
wartość niezrealizowanej części zamówienia, 

b) ad pkt 15.2.b) 
- w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, 
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- o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania, 

 o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień. 
c)          ad. pkt 15.2. c) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto 
ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę 
15.4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu 

stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 16. 
 
16.1. Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 

egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. otrzymuje Dostawca-Wykonawca. 
16.2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY :        WYKONAWCA : 

 


