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UMOWA 

(zwana dalej „Umową”) 
 

zawarta w dniu …………….. 2019 r. w Gdańsku pomiędzy: 

 

 

ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, (kod pocztowy 80-309) przy Al. 

Grunwaldzkiej 472A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w 

Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391862, NIP: 

9571059190, REGON: 221462531, kapitał zakładowy: 35.343.500,00 zł reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………. 

 

zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” 

 

a 

……………… z siedzibą w ……………… (kod pocztowy: …-……), ul. ………………zarejestrowaną w rejestrze 

przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd ………………, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ………………, posiadającą NIP: ………………, nr REGON: ………………, 

wysokość kapitału zakładowego: ……………… zł wpłaconym w całości, reprezentowaną przez: 

1.…………………………………………………….. 

2.…………………………………………………….. 

 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną” 

 

o następującej treści: 

 

niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zakupowego prowadzonego w trybie 

negocjacji wielostopniowych na „Zakup licencji Webcon wraz ze wsparciem”, nr postępowania ZC/58/EITE-

DB/2019. 
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§ 1  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest:  

a) dostawa 4 sztuk licencji WEBCON BPS Designer Studio oraz 225 sztuk licencji WEBCON BPS 

User CAL oraz 1 szt. licencji WEBCON BPS Server Enterprise oraz zapewnienie świadczenia 

usługi Asysty Technicznej i Konserwacji (dalej zwanej „Wsparciem”) w okresie od dnia dostarczenia 

licencji do dnia 30.06.2020 r. 

b) dostawa licencji szczegółowo wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy (zamówienie opcjonalne), 

w ramach Prawa Opcji.  

Licencje, o których mowa w pkt a) i b) powyżej, dalej są zwane „Oprogramowaniem”. 

2. Szczegółowe warunki licencji Oprogramowania zawiera Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Szczegółowe warunki świadczenia usługi Wsparcia zawiera Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania Oprogramowania i do zapłaty wynagrodzenia w wysokości i na 

warunkach określonych w Umowie. 

5. W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu: 

1) dostawę nowych licencji należących do grupy najnowszej wersji oraz zawierających wszelkie 

wprowadzone w ostatnim okresie ulepszenia; 

2) w zakresie usług Wsparcia minimum: 

a) uaktualnienia do Oprogramowania; 

b) wsparcie techniczne rozumiane, jako pomoc techniczna, aktualizacja oraz usuwanie błędów 

w Oprogramowaniu, świadczone przez producenta na rzecz Zamawiającego; 

c) usuwanie i naprawa błędów w Oprogramowaniu; 

d) pomoc związaną z eksploatacją Oprogramowania. 

6. Wykonawca zapewnia, że dostarczone przez niego nowe licencje umożliwiają zachowanie pełnej 

funkcjonalności Oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1.  

7. Wykonawca zapewnia, że usługi określone w ust. 5 pkt 2) Umowy świadczone będą bezpośrednio przez 

podmiot uprawniony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez producenta Oprogramowania do świadczenia 

usług wsparcia lub bezpośrednio przez producenta Oprogramowania. 

8. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednie uprawnienia lub zasoby w zakresie niezbędnym do 

wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do ich utrzymania przez cały okres obowiązywania Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zamówienia i wykupienia od podmiotu, o którym mowa w ust. 7 powyżej 

licencji i usług wsparcia oraz zapewnienia Zamawiającemu dostarczenia licencji i usług Wsparcia będących 

przedmiotem Umowy, na warunkach w niej określonych. Na potwierdzenie Wykonawca zobowiązuje się w 

wraz z licencjami dostarczyć dokument wydany przez producenta Oprogramowania, poświadczający 

wykupienie licencji oraz wsparcia dla wszystkich składników określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej 

Umowy oraz, że dostarczone licencje oraz wsparcie na Oprogramowanie jest ważne, nie narusza przepisów 

prawnych i postanowień dokumentów producenta dotyczących licencjonowania Oprogramowania. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego rozliczenia z podmiotem, o którym mowa w ust. 7, ze 

wszelkich zobowiązań wobec tego podmiotu powstałych w związku ze świadczeniem usług Wsparcia na 

rzecz Zamawiającego i w zakresie określonym w Umowie. 

 

§ 2 

Okres obowiązywania Umowy 

1. Dostawa licencji nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w ramach niniejszej 

Umowy. Usługi Wsparcia Oprogramowania, będące przedmiotem Umowy, będą świadczone od dnia 

dostawy licencji do dnia 30.06.2020 r.  
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2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 

 

§ 3 

Odbiór 

1. Odbiór dostarczonego Oprogramowania oraz prawidłowość i kompletność usług i dostarczenie dokumentu, o 

którym mowa w § 1 ust. 9 Umowy, potwierdzone zostanie Protokołem odbioru, sporządzonym i podpisanym 

przez przedstawicieli Stron, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 4 do Umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub niekompletności Oprogramowania lub zakresu warunków 

licencyjnych, oświadczenie o tym zostanie zamieszczone w protokole odbioru. W takim przypadku Strony 

ustalą nowy termin prawidłowego wykonania Umowy.  

3. Do ponownego odbioru po usunięciu nieprawidłowości lub niekompletności, o których mowa w ustępie 2 

powyżej, zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1 – 2 powyżej. 

4. Protokół odbioru z oświadczeniem o prawidłowości i kompletności dostarczonego Oprogramowania i usług 

uprawnia Wykonawcę do otrzymania wynagrodzenia na zasadach i warunkach określonych w Umowie. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynoszące łącznie ………………….. zł netto. 

2. Za prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2, Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wynoszące łącznie maksymalnie ………………….. zł 

netto, wyliczonego na podstawie cen jednostkowych określonych w Załączniku nr 5 do Umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, wskazane w ust. 1 i 2 powyżej, jest ostateczne i obejmuje całość przedmiotu 

niniejszej Umowy oraz wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją Umowy. Wykonawcy nie 

przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych 

przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą do 

wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w § 3 Umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest kwotą netto i nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT). Podatek 

VAT zostanie doliczony w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, na  rachunek bankowy wskazany w fakturze. Datą dokonania zapłaty będzie dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Faktury należy wystawiać i doręczyć elektronicznie na adres poczty elektronicznej, zgodnie  

z Oświadczeniem o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej, stanowiącym Załącznik nr 6 do 

Umowy. 

§ 5 

Licencje 

1. Wykonawca oświadcza, że właścicielem autorskich praw majątkowych do Oprogramowania jest firma 

WEBCON Sp. z o.o., a Wykonawca jest uprawniony do dystrybucji wszystkich usług, programów i 

subskrypcji wchodzących w zakres Oprogramowania wraz z licencjami.  

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 Umowy, na 

korzystanie z Oprogramowania objętego przedmiotem Umowy, udzieli albo przeniesie na Zamawiającego 

licencje, sublicencje lub subskrybcje albo zapewni ich przeniesienie od podmiotu, któremu przysługują do 

nich majątkowe prawa autorskie na warunkach określonych Umową oraz umowami wolumenowymi 
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producenta Oprogramowania, a także wykona lub zapewni wykonanie od podmiotu, któremu przysługują 

majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania usługi Wsparcia. Dodatkowo Wykonawca gwarantuje, że 

warunki licencji producenta Oprogramowania umożliwiają Zamawiającemu udzielenie sublicencji lub 

przeniesienie subskrypcji Oprogramowania na rzecz spółek wchodzących w skład Grupy Energa 

niezależnie od tego, czy spółki te zostaną uznane przez producenta za Zarejestrowane Podmioty 

Stowarzyszone, co najmniej w zakresie określonym w Umowie.   

3. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty, w tym klucze dostępu uprawniające Zamawiającego 

do korzystania i rozporządzania Oprogramowaniem zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa.  

4. Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia Zamawiającego 

przed jakimikolwiek działaniami osób trzecich zmierzającymi do dochodzenia swoich praw w zakresie 

własności intelektualnej Oprogramowania. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami mającymi 

na celu dochodzenie ich praw w tym zakresie wobec Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się 

niezwłocznie poinformować Wykonawcę o zgłoszonych przez osoby trzecie roszczeniach, a Wykonawca 

zobowiązuje się, że producent Oprogramowania pokryje wszelkie koszty związane z prowadzonymi przez 

Zamawiającego postępowaniami oraz wypłacone przez Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu.  

5. Jeżeli wskutek roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie Zamawiający nie będzie mógł korzystać  

z Oprogramowania lub jego części, Wykonawca niezwłocznie na swój koszt i  według swego wyboru:  

a) uzyska dla Zamawiającego prawo do kontynuowania korzystania lub rozporządzania 

Oprogramowaniem zgodnie z Umową;  

b) dokona na swój koszt wymiany Oprogramowania na nienaruszające patentów, praw własności 

przemysłowej, praw autorskich a posiadające te same parametry i spełniające te same funkcje co 

Oprogramowanie;  

c) dostarczy inne równoważne rozwiązanie funkcjonalne, pozwalające Zamawiającemu na nieprzerwane 

korzystanie z Oprogramowania w tym samym zakresie. 

 

§ 6 

Prawo Opcji 

1. Zamawiający ma prawo do dnia 30.06.2020 r. zamówienia licencji wskazanych w Załączniku nr 1 do 

Umowy jako zamówienie opcjonalne.  

2. Skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w całości lub w części jest uprawnieniem 

Zamawiającego. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego prawa nie rodzi po stronie Wykonawcy 

jakichkolwiek roszczeń. 

3. W celu realizacji zamówienia opcjonalnego Zamawiający przesyła na adres Przedstawiciela 

Wykonawcy zamówienie, w którym wskaże co najmniej: 

a) rodzaj i ilość licencji będących przedmiotem zamówienia opcjonalnego; 

b) oczekiwany termin realizacji zamówienia. 

4. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia zobowiązuje się do dostawy 

licencji objętych zamówieniem wraz ze Wsparciem. 

5. Wszelkie o świadczenia składane w toku powyższej procedury przez Zamawiającego i Wykonawcę 

powinny być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Oprogramowania, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, 

zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,2 % ceny netto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług, za każdy dzień opóźnienia. 



 

 5 

2. W razie nieprawidłowego wykonania usługi Wsparcia Oprogramowania Wykonawca, na żądanie 

Zamawiającego zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,5% ceny netto, o której mowa w § 4 

ust. 1 Umowy, powiększonej o należny podatek od towarów i usług, za każdy przypadek nieprawidłowego 

wykonania usługi Wsparcia Oprogramowania. 

3. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie do 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania do zapłaty kary 

umownej. 

4. Zastrzeżenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie wyłącza dalszych roszczeń 

odszkodowawczych Zamawiającego przeciwko Wykonawcy, jeżeli wartość poniesionej przez 

Zamawiającego szkody przekracza wysokość kary umownej. 

5. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 7 Umowy nie przekroczy 20% wartości 

wynagrodzenia netto, powiększonego o należny podatek od towarów i usług, o którym mowa w § 4 ust. 1 

Umowy. 

 

§ 8 

Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli opóźnienie w dostarczenia 

Oprogramowania lub jego części przekroczy 30 dni.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenia Umowy w zakresie Wsparcia, jeżeli 

opóźnienie w świadczeniu usług przekroczy 30 dni. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym nadto w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia dla ciągłego i bezawaryjnego 

funkcjonowania Oprogramowania z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez 

Wykonawcę. 

 

§ 9 

Przedstawiciele Stron 

1. Strony Umowy ustanawiają niżej wymienionych przedstawicieli do bieżących roboczych kontaktów  

i koordynacji w ramach wykonania Umowy: 

a. ze strony Wykonawcy: ……………………….. 

b. ze strony Zamawiającego: ……………………….. 

2. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1 powyżej, są upoważnieni do podpisywania protokołów 

odbioru, o których mowa w Umowie. 

3. Stronom przysługuje prawo do wskazania innej osoby niż wymienione w ust. 1 powyżej. Zmiana dokonuje 

się w trybie § 11 ust. 3 Umowy. 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o każdej zmianie adresu lub 

numeru telefonu, o których mowa w Umowie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej 

Strony. 

 

§ 10 

Poufność 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących drugiej Strony, stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o  zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, w tym w szczególności wszelkich informacji dotyczących treści i wykonania Umowy oraz 

powziętych wiadomości w  związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, zwanych dalej „Informacjami 

Poufnymi". 

2. Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione do wiadomości publicznej informacje i materiały 

techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne posiadające wartość gospodarczą co do których podjęto 
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niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa 

Zamawiającego stanowią nieujawnione informacje pracownicze, organizacyjne, finansowe, handlowe, 

eksploatacyjne i teleinformatyczne. 

3. W zakresie zachowania Informacji Poufnych Wykonawca zobowiązują się w szczególności do: 

1. zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, które 

zostały mu powierzone przez Zamawiającego lub powziętych w związku z zawarciem i  wykonywaniem 

Umowy przez okres trwania Umowy oraz 3 lata od dnia jej ustania lub odstąpienia od niej, 

2. przetwarzania udostępnionych lub powziętych w związku z zawarciem i  wykonywaniem Umowy 

informacji wyłącznie w celu w jakim zostały mu powierzone, 

3. wdrożenia w celu podwyższenia poziomu ochrony informacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji 

obowiązującej w Grupie ENERGA. 

4. Informacje Poufne nie będą ujawniane przez żadną ze Stron jakimkolwiek osobom trzecim, z  wyłączeniem 

osób, którym ujawnienie tych informacji będzie niezbędne do wykonania postanowień Umowy oraz innym 

osobom, gdy druga Strona wyrazi na piśmie, pod rygorem nieważności, uprzednio zgodę na ich 

udostępnianie. Wykonawca wyraża zgodę, by Umowa i  wszelkie Informacje Poufne pozyskane w związku  

z jej wykonywaniem były jawne dla spółek z  Grupy ENERGA i mogły być im przekazywane przez 

Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdyby którakolwiek ze Stron zobowiązana została na mocy przepisów prawa do przekazania 

informacji związanych z Umową Strona ta – o ile będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa – 

powiadomi drugą Stronę o  okolicznościach/ warunkach i zakresie przekazania na tyle wcześniej przed 

przekazaniem informacji, aby druga Strona mogła przedsięwziąć konieczne środki prawne chroniące przed 

przekazaniem informacji bądź zrzekła się ochrony poufności, chyba że zachowanie takiego terminu, przy 

zachowaniu należytej staranności, nie będzie możliwe. 

6. Strony zobowiązują się do zapoznania swoich pracowników oraz wszystkich osób związanych w  jakikolwiek 

sposób z wykonywaniem Umowy z obowiązującymi zasadami poufności i ponoszą odpowiedzialność za 

przestrzeganie zasad poufności przez te osoby. 

7. Strony postanawiają, że Informacje Poufne będą przekazywane pomiędzy nimi, a następnie 

przechowywane w formie zapewniającej brak dostępu podmiotów trzecich niebiorących udziału w realizacji 

Przedmiotu Umowy. W szczególności każda ze Stron zobowiązana jest w sposób należyty zabezpieczyć 

przed udostępnieniem osobom trzecim wszelkiego rodzaju Informacji Poufnych drugiej Strony posiadanych 

przez siebie, w tym również utrwalonych za pomocą elektronicznych nośnik informacji lub innych środków 

technicznych.  

8. W przypadku przekazania przez jedną Stronę dla realizacji Umowy jakichkolwiek materiałów zawierających 

Informacje Poufne, druga Strona zobowiązana jest do ich zwrotu najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia 

realizacji Umowy. 

9. Strony zobowiązują się nie publikować w jakichkolwiek mediach oświadczeń na temat Umowy, niezależnie 

od formy i środka przekazu, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji, w 

której obowiązek publikacji nakładają na Stronę obowiązujące przepisy prawa. 

10. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do używania nazwy (firmy) drugiej Strony we własnych materiałach 

reklamowych bez uprzedniej zgody drugiej Strony. 

11. W przypadku, gdyby którakolwiek ze Stron zobowiązana została na mocy obowiązujących przepisów prawa 

do przekazania Informacji Poufnych związanych z Umową, Strona ta powiadomi drugą Stronę o 

okolicznościach, warunkach i zakresie przekazania, w czasie umożliwiającym drugiej Stronie przedsięwziąć 

konieczne środki prawne chroniące przed przekazaniem Informacji Poufnych, bądź zrzeknięcia się ochrony 

poufności, chyba że zachowanie takiego terminu, przy zachowaniu należytej staranności, nie będzie 

możliwe. 
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12. Strony zobowiązują się do zapoznania swoich pracowników oraz wszystkich osób związanych w jakikolwiek 

sposób z wykonywaniem Umowy z obowiązującymi zasadami poufności i ponoszą odpowiedzialność za 

przestrzeganie zasad poufności przez te osoby. 

 

§ 11 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Nie stanowią zmiany Umowy korekty: danych rejestrowych lub ewidencyjnych Stron, siedzib Stron, jak 

również osób odpowiedzialnych za realizację Umowy – przedstawicieli ze strony Wykonawcy i 

przedstawicieli Zamawiającego określonych w § 9 Umowy. 

3. Okoliczności wskazane w ustępie poprzedzającym nie wymagają zmiany Umowy w formie pisemnej, do 

wejścia w życie tych zmian wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony. 

 

 

§12 

Postanowienia dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i oświadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w prowadzonym biznesie stosuje zasady etyki, przeciwdziałania korupcji, 

przestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz działania zgodnego z  wymaganiami ochrony środowiska. 

2. Wykonawca oświadcza, że zachowuje należytą staranność przy weryfikacji swoich dostawców, również pod 

kątem prawidłowości ich rozliczeń podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z tytułu podatku 

od towarów i usług.  

3. Wykonawca oświadcza ponadto, że: 

1) posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania Umowy, 

3) nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji, nie jest objęty zarządem komisarycznym lub 

sądowym, jego działalność nie została zawieszona ani nie został złożony wniosek o wszczęcie 

postępowania z któregokolwiek z wymienionych tytułów, 

4) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie Umowy. 

5) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

 

§13 

Klauzula antykorupcyjna 

Strony Umowy zgodnie postanawiają, że żadnej z nich nie wolno jest udzielać ani przyjmować korzyści 

majątkowych lub osobistych w związku z niniejszą Umową. Udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej lub 

osobistej w celu wpłynięcia na treść zawarcia i wykonania niniejszej Umowy stanowi naruszenie postanowień 

wyżej opisanego zobowiązania. 

 
§14 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa jest wiążąca dla każdej ze Stron oraz ich odpowiednich następców prawnych.  

2. Umowa podlega prawu polskiemu. 

3. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie potwierdzają, że Umowa nie daje żadnej z nich 

prawa do posługiwania się oznaczeniami drugiej Strony, a  w szczególności firmą, oznaczeniami 
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graficznymi lub znakami towarowymi. 

4. Wszelkie spory mogące powstać na tle obowiązywania i realizacji Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

Powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy, 

Załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki licencji na Oprogramowanie, 

Załącznik nr 3 – Szczegółowe warunki świadczenia usługi Wsparcia, 

Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru, 

Załącznik nr 5 – Ceny jednostkowe dla zamówienia podstawowego i opcjonalnego, 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej. 

 

Zamawiający         Wykonawca 
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Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy 

Zostanie uzupełniony zgodnie z Umową 
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Załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki licencji na Oprogramowanie 
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Załącznik nr 3 – Szczegółowe warunki świadczenia usługi Wsparcia 
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Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru 

 

Protokół odbioru do Umowy …………….. z dnia ....................... (wzór) 

spisany w dniu ....................................................... w ……………………. 

 

przez: 

Zamawiającego: ………………………., 

 

Wykonawcę: 

………………………………………………………………… 

 

Odbioru wykonania umowy nr ……….. dokonali przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w składzie: 

ze strony Zamawiającego: 

........................................................................................................................................ 

ze strony Wykonawcy: ........................................................................................................................................ 

 

 

Niniejszym potwierdzamy odbiór 

........................................................................................................................................... 

 

Uwagi: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

 

Zamawiający                Wykonawca 
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Załącznik nr 5 – Ceny jednostkowe zamówienia podstawowego i opcjonalnego 

Zostanie uzupełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 – Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej 

 
 

Gdańsk, ………………… 
 

Oświadczenie dostawcy/odbiorcy o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej 

 

 

Na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w 
formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi 
kontroli skarbowej, niżej wskazany Odbiorca faktury: 

ENERGA  Informatyka i Technologie Sp. z o.o.  

Al. Grunwaldzka 472A 

80-309 Gdańsk 

NIP 957-105-91-90 

 

Akceptuje przesyłanie, w tym udostępnianie faktur, ich korekt oraz duplikatów w formie PDF za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (z datą sprzedaży po 1 czerwca 2016 r.) dla niżej wskazanego Wystawcy Faktury: 

 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

 

Adresem właściwym do przesyłania faktur przez …….. jest adres e-mail: 

Tytuł wiadomości e-mail winien zawierać wyrażenia: faktura nr …. dla faktur, korekta nr… dla faktur 
korygujących. 
 


