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zał. nr 6 

Projektowane postanowienia umowy 

 

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

 
Biblioteką Kraków, z siedzibą w Krakowie (wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez 

Gminę Miejską Kraków, pod numerem 34) adres: 31-154 Kraków, Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 

NIP 676-25-19-809, REGON 366210343 reprezentowaną przez Agnieszkę Staniszewską – Mól –

Dyrektora, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 
…………………………........................... z siedzibą: w …………………………………  
NIP:   ,   REGON: 
 

reprezentowaną przez: 

 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

łącznie zwanymi dalej Stronami. 

 

§ 1 
Informacje wstępne 

 
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z póź. zm.), zwaną dalej Pzp, w trybie podstawowym uregulowanym w 

art. 275 pkt 1 ww. ustawy.    

Nazwa zadania: dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja oraz integracja z użytkowanym 

systemem bibliotecznym nowego książkomatu zewnętrznego dla Biblioteki Kraków – Filia nr 21 

przy ul. Królewskiej 59 w Krakowie. Znak sprawy DZP.26.3.16.2022.  

§ 2  
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, montażu, instalacji, 

konfiguracji oraz integracji z użytkowanym systemem bibliotecznym książkomatu dla Biblioteki 

Kraków. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (zwany również przedmiotem umowy) został 

określony w Załączniku nr 1, który stanowi integralną część umowy. Wykonawca ma obowiązek pełnej 

integracji urządzenia z systemem bibliotecznym Sowa SQL Premium, funkcjonującym w Bibliotece 

Kraków. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszelkie dokumenty (potwierdzenia) 

dotyczące realizacji bądź zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1. 

2. Miejsce montażu książkomatu: ul. Królewska 59, 30-084 Kraków (Filia nr 21). 

3. Prawidłowy przebieg realizacji zamówienia ze strony Zamawiającego nadzorować będzie 

Alina Macała, e-mail: informatyzacja@biblioteka.krakow.pl tel. 789449906, natomiast ze strony 

Wykonawcy nadzorować będzie………………. , e-mail: …………….. , tel. ………………….  

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie posiada wad fizycznych i prawnych.  

5. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, bez śladów 

użytkowania, nieuszkodzony, pełnowartościowy, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez 

dodatkowych zakupów oraz zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1 

do niniejszej Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

w tym ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i przy dołożeniu 

należytej staranności. Ponadto Wykonawca oświadcza, że posiada i będzie posiadał przez cały 

okres realizacji Umowy wszelkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu Umowy.  
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7. Wykonawca zapewni wszelki niezbędny do realizacji niniejszej Umowy sprzęt oraz osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje do jej wykonania. 

 
§ 3 

Sposób realizacji przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

2. W pierwszym etapie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany w terminie 2 tygodni od dnia 

podpisania umowy do przedstawienia Zamawiającemu projektu rozwiązania.  

3. Projekt rozwiązania będzie konsultowany na bieżąco między Zamawiającym i Wykonawcą. 

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić (po 

uzgodnieniu z Zamawiającym) w trakcie opracowywania ostatecznej wersji projektu rozwiązania. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do doprowadzenia zasilania 230V, LAN-u do zainstalowanego 

modemu w miejscu postawienia książkomatu. 

 

§ 4 
Termin wykonania przedmiotu umowy 

 
1. Cały zakres przedmiotu zamówienia należy zrealizować w terminie do 30 września 2022 r.    

2. Strony umowy dopuszczają możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia wskazanego 

w ust. 1: 

1) w przypadku wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 12, 

2) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3.    Montaż książkomatu w miejscu o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy nastąpi po 

poinformowaniu Wykonawcy o dostępności nieruchomości, przy czym nastąpi to nie później niż na 3 

tygodnie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.   

 

§ 5 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Za wykonany i odebrany cały zakres przedmiotu Umowy w sposób oraz na zasadach określonych 

niniejszą umową, Strony, ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….. brutto 

(słownie złotych: ……………………………..........). 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyliczono w oparciu o cenę przedmiotu zamówienia podaną w 

ofercie Wykonawcy. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją przedmiotu zamówienia  

i składniki związane z wykonaniem zamówienia w szczególności: koszty usługi, transportu, koszty 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do oprogramowania, nabycia licencji, ewentualne 

upusty cenowe, różnego rodzaju podatki i opłaty, cło oraz obowiązujący podatek VAT i jest stałą 

(ryczałtową) ceną brutto, która przez okres obowiązywania umowy nie będzie waloryzowana i nie 

może ulec zmianie, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w § 11 ust. 1 pkt 1). 

3. Podana w ofercie cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie 

wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz umowie, obejmować wszystkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi 

przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku nieuwzględnienia w cenie brutto wszystkich wydatków niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia, powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy  

i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia ryczałtowego. 
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§ 6  
Warunki płatności 

 
1. Rozliczenie - zapłata, za wykonanie całego zakresu przedmiotu Umowy, dokonana będzie 

jednorazowo, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, płatnej przelewem bankowym na 

rachunek Wykonawcy (wskazany na fakturze) w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym 

mowa w § 7 ust. 2 i 4 niniejszej Umowy. 

3. Faktura musi zawierać następujące dane: 

Nabywca: 
Biblioteka Kraków 
adres:  pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków 
NIP: 676 251 98 09 

4. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek 

praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę 

wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie pod rygorem 

nieważności. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz z fakturą VAT, złoży 

oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania 

potwierdzenia obowiązywania Umowy cesji na dzień dokonywania płatności. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 7 
Odbiór przedmiotu umowy 

 
1. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt i ryzyko. Miejscem 

dostawy jest miasto Kraków, ul. Królewska 59, 30-084 Kraków (Filia nr 21). 

2. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszej Umowy. 

3. Odbiór będzie polegał na stwierdzeniu zgodności przedmiotu umowy w zakresie wymaganych 

parametrów technicznych i funkcjonalnych usługi oraz stwierdzeniu poprawności jej wykonania 

 i działania jak również kompletności przekazanych przez Wykonawcę dokumentów, określonych 

w niniejszej Umowie. 

4. Po stwierdzeniu zgodności i poprawności wykonania przedmiotu umowy zostanie sporządzany 

protokół odbioru, podpisany przez osobę nadzorującą prawidłowy przebieg realizacji zamówienia 

ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą 

wszystkie dokumenty wymienione w projekcie rozwiązania oraz kartę gwarancyjną i inne 

wymagane dokumenty zgodnie z treścią złożonej oferty. 

6. Po podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty 

niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania przedmiotu Umowy, w tym: 

1) dokumentację gwarancyjną w postaci karty gwarancyjnej, ogólne warunki gwarancji 

producenta, określających warunki realizacji gwarancji, sposób wykonania świadczeń 

gwarancyjnych, a także wykaz autoryzowanych punktów serwisowych wykonujących świadczenia 

gwarancyjne, 

2) instrukcję obsługi w języku polskim, 

3) dokumentację techniczną, 

4) komplet dokumentów potwierdzających spełnienie przez sprzęt wymaganych norm i atestów.   

7. W przypadku stwierdzenia, że wykonany przedmiot zamówienia jest niezgodny z zamówieniem 

lub nie funkcjonuje prawidłowo, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz wezwie 

go do usunięcia wad, nieprawidłowości lub niezgodności w terminie 3 dni, licząc od dnia 

otrzymania wezwania. 

8. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad o których 

mowa w ust. 7, Zamawiający może wg własnego wyboru: 

1) odstąpić od Umowy, 
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2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku, 

3) powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy potrącany  

z wynagrodzenia. 

9. Po usunięciu wad, nieprawidłowości lub niezgodności przedmiotu Umowy oraz po stwierdzeniu 

jego zgodności i poprawności wykonania Zamawiający podpisze protokół odbioru, o którym mowa 

w ust. 2 i 4. 

10. Wszelkie usterki Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy bezzwłocznie za pomocą poczty 

elektronicznej na adres e-mail: ……………………………… 

 

§ 8  

Warunki rękojmi i gwarancji 

 
1. Strony ustalają następujące warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady: 

1) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne dostarczonych urządzeń. 

2) Wszelkie koszty realizacji postanowień Umowy związanych ze świadczeniem przez 

Wykonawcę gwarancji jakości lub rękojmi za wady, obciążają Wykonawcę. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i 

prawne dostarczonych urządzeń, przy uwzględnieniu następujących szczegółowych warunków 

dotyczących rękojmi za wady fizyczne i prawne: 

a) przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dostarczonego 

urządzenia z wymaganiami określonymi w SWZ lub załącznikach, 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, w tym również za ewentualne roszczenia 

osób trzecich wynikające z naruszenia praw autorskich, patentów, praw ochronnych na 

znaki przemysłowe oraz praw autorskich na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające 

w związku z wprowadzeniem dostarczonych urządzeń do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,   

c) Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzech wynikających 

z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, 

patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji  na wzory użytkowe 

i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem urządzeń do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) Strony ustalają, że okres rękojmi za wady fizyczne i prawne będzie równy okresowi 

gwarancji. 

4) Wykonawca  zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na całość przedmiotu Umowy przez 

okres 24 miesiące / 36 miesięcy od dnia sporządzenia i podpisania protokołu odbioru o którym 

mowa w § 7 ust. 2 i 4 niniejszej Umowy.  Okres gwarancji jakości wynosi 24 miesiące / 36 

miesięcy (wpisać zgonie z ofertą) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego; 

5) Wykonawca wraz z urządzeniami przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

udzielenie gwarancji przez producenta/producentów poszczególnych urządzeń. 

6) Wadliwe działanie dostarczonych urządzeń podczas ich eksploatacji będzie zgłaszane przez 

Zamawiającego mailem do Wykonawcy na adres podany w ofercie. Zgłoszenie awarii 

urządzenia dokonane pocztą elektroniczną uważać się będzie za skutecznie doręczone.   

7) Naprawy gwarancyjne będą się odbywały w miejscach, w których urządzenia objęte gwarancją 

znajdują się w chwili zgłoszenia wadliwego działania. W przypadku niemożności usunięcia 

usterki na miejscu, koszt ewentualnego transportu urządzeń pokrywa Wykonawca. 

8) Łączny czas naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od momentu 

zgłoszenia awarii, liczonego od następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia awarii. 

9) W przypadku niemożności usunięcia awarii w powyższym terminie tj. w sytuacjach gdy 

wymagana naprawa z uzasadnionych przyczyn technicznych przekracza termin, o którym mowa 

w pkt 8 i Wykonawca zawiadomi o tym Zamawiającego przed upływem tego terminu, 

Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin naprawy z zastrzeżeniem postanowień pkt 

10. 
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10) Wykonawca zapewni w ciągu następnych 5 dni urządzenie zastępcze (na czas naprawy)  

o parametrach równoważnych w stosunku do urządzenia naprawianego. 

11) Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy. Okres ten 

Wykonawca zobowiązuje się odnotować w dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie 

potwierdzającym wykonanie naprawy. 

12) W przypadku wymiany części termin gwarancji określony w pkt 4 biegnie na nowo,  

w stosunku do tej części, od chwili jej wymiany na wolną od wad. Nowy dokument gwarancji 

na wymienioną część zostanie przekazany przedstawicielowi Zamawiającego obecnemu przy 

odbiorze urządzenia po naprawie. 

13) Po każdej naprawie Wykonawca prześle drogą elektroniczną na adres: 

informatyzacja@biblioteka.krakow.pl potwierdzenie naprawy, zawierające opis usterki oraz 

sposób naprawy.  

14) Wykonawca, na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokona wymiany 

urządzenia na nowe, wolne od wad, o parametrach identycznych lub lepszych, niż określone  

w Umowie w przypadkach, gdy:  

a) nastąpi trzykrotna naprawa urządzenia lub jedna jego istotna naprawa (rozumiana jako 

naprawa o wartości nie mniejszej niż 30% wartości naprawianego urządzenia),  

b) naprawa urządzenia z powodu wad nieusuwalnych jest technicznie niemożliwa, 

c) Wykonawca nie dokona naprawy urządzenia w okresie 14 dni od momentu upłynięcia 

terminu naprawy, o którym mowa w pkt 8 niniejszego ustępu, 

d) Mimo usunięcia awarii urządzenia niemożliwa jest jego eksploatacja zgodnie z 

przeznaczeniem. 

15) W przypadku wymiany urządzenia z przyczyn opisanych w pkt 14 na nowe wolne od wad, okres 

gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna bieg od daty odbioru nowego urządzenia przez 

Zamawiającego. 

 

2. Jeżeli Wykonawca po zgłoszeniu przez Zamawiającego wady lub awarii urządzenia nie dopełni 

obowiązku usunięcia wady lub awarii w drodze naprawy w terminie określonym ust. 1 pkt 8 lub 

wyznaczonego zgodnie z zapisami ust. 1 pkt 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do dokonania naprawy urządzenia na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne 

uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy, a w szczególności uprawnienia  

z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne i prawne lub do żądania od Wykonawcy 

wymiany urządzenia na nowe na zasadach określonych w ust. 1 pkt 14 niniejszego paragrafu.  

3. Przez cały okres gwarancji Wykonawca zobligowany jest zapewnić w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy wszelki niezbędny serwis i konserwację sprzętu 

wynikającą z wymagań producenta w okresie gwarancji oraz wynikający z normalnego 

użytkowania. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub wymiany przedmiotu Umowy lub 

jego podzespołu bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

4. Załadunek i transport towaru do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem oraz 

rozładunek i ponowny montaż i uruchomienie w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i 

ryzyko Wykonawcy.  

 
§ 9 

Kary umowne 

 
1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nastąpi przez 

zapłatę kary umownej. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) za przekroczenie terminu dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy, o którym mowa w 

§ 2 ust. 1 niniejszej umowy w terminie o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy  

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy 

dzień kalendarzowy opóźnienia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, 
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c) za nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi - w wysokości 0,2 

% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 

1 niniejszej Umowy, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczonego od dnia następnego po upływie 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) za nieusunięcie nieprawidłowości lub niezgodności przedmiotu Umowy, określonego w § 7 ust. 

7 Umowy - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 

1 niniejszej Umowy, za każdy dzień kalendarzowego opóźnienia liczonego od dnia następnego po 

upływie terminu wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości lub niezgodności przedmiotu Umowy, 

określonego w § 7 ust. 7 Umowy; 
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 

wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, z wyłączeniem 

przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej Umowy. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności gdy na skutek działania lub 

zaniechania Wykonawcy związanych z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej 

Umowy Zamawiający będzie zmuszony do zwrotu środków o których mowa w § 1 zdanie 3 niniejszej 

Umowy przeznaczonych na dofinansowanie zadania będącego przedmiotem niniejszej Umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo kumulatywnego naliczania kar umownych oraz potrącania kar 

umownych z wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

5. Strony zgodnie ustalają, iż łączne kary umowne ze wszystkich tytułów określonych w Umowie, 

w szczególności za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających 

z Umowy, nie mogą przekroczyć 40% wartości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 10 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Poza sytuacjami przewidzianymi w art. 456 Prawa zamówień publicznych Stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, 

b) w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową, po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i upływie terminu wskazanego w wezwaniu, 

c) w przypadku, gdy Wykonawca przekracza terminy realizacji przedmiotu umowy o ponad 30 dni w 

stosunku do terminu wskazanego w § 4, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 niniejszej umowy, 

d) gdy zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

e) gdy wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne lub Wykonawca zawiesi 

działalność, 

f) gdy naliczone Wykonawcy kary umowne osiągną pułap określony w § 9 ust. 5 niniejszej Umowy, 

g) opóźnienia w zrealizowaniu reklamacji w wyznaczonym terminie przekraczającej 10 dni, 

h) gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 

r. poz. 835).   

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru przedmiotu umowy lub podpisania 

protokołu odbioru, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
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2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej w 

terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o tych przyczynach pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku stwierdzenia dostaw wadliwie wykonanych, kosztami niezbędnymi do prawidłowego 

zrealizowania dostaw obciążony zostanie Wykonawca. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze Stron Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy nie przysługują Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu 

zwrotu nakładów poniesionych z tytułu realizacji niniejszej Umowy, jak również z tytułu utraconego 

wynagrodzenia. 

 

                                                                   § 11 

Zmiany umowy 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy poza sytuacjami przewidzianymi w art. 455 Prawa 

zamówień publicznych mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie 

Strony, pod rygorem nieważności zmian dokonanych z naruszeniem tej formy, szczególnie w 

następujących przypadkach: 

1) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany stawki podatku VAT (przy czym wynagrodzenie netto 

nie ulega zmianie), 

2)  zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1), w związku z 

wystąpieniem siły wyższej na zasadach określonych w § 12, 

3)   wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2). 

2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca, za wyjątkiem zmiany wskazanej w ust. 

1 pkt 3), której inicjatorem może być wyłącznie Zamawiający. Inicjatywa wprowadzenia zmian 

realizowana jest poprzez pisemne wystąpienie zawierające opis proponowanych zmian i ich      

uzasadnienie. 
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, Strona umowy, która jest inicjatorem 

zmian zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie drugą Stronę umowy z wyprzedzeniem 

umożliwiającym aneksowanie umowy w trybie nie wywołującym opóźnienia w planowanych 

terminach dostawy, nie później jednak niż 14 dni przed planowaną zmianą. Powiadomienie takie 

może nastąpić w drodze elektronicznej na adresy mailowe wskazane w § 2 ust. 3 niniejszej umowy. 

4.  Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną 

umowy (np. zmiana osób wskazanych do kontaktu itp.), zmiana danych teleadresowych. 

 
§ 12 

 Siła wyższa 

 
1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające  

z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk 

żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które Strony nie mają 

żadnego wpływu i których nie mogły umknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła 

wyższa). 

2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, 

jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu i ustaniu działania 

siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań 

wynikających z umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy i środki przedsięwzięte, aby te 

konsekwencje złagodzić. 

3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do 

kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z umowy w takim zakresie,  

w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających 

do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej. 
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4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas 

działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie 

są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej.  

W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej nie nalicza się 

przewidzianych kar umownych. 

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się 

dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze Stron może 

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej.  

W przypadku jednak, gdy wykonanie umowy bez części objętej działaniem siły wyżej byłoby 

znacznie utrudnione lub niecelowe, każda ze Stron może rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§  13 

Prawa autorskie  

1. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 niniejszej 

Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników na których utrwalono 

przedmiot Umowy, tj. zainstalowane w książkomacie oprogramowanie oraz autorskie prawa 

majątkowe do tego oprogramowania. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na 

wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie zawarcia niniejszej Umowy, w tym 

wymienionych w art. 74 ust. 4 oraz w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne na terytorium 

Polski oraz poza jej granicami bez ograniczenia czasowego, a w szczególności na następujących 

polach eksploatacji: 

1) utrwalenie Utworu na jakichkolwiek nośnikach,  
2) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 

przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, 

czynności te wymagają zgody uprawnionego; 

3) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 

komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 

4) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii, 

5) utrwalenia utworu na nośnikach drukarskich, plastycznych, fotograficznych, elektronicznych, 

audiowizualnych, 

6) zwielokratniania utworu techniką drukarską, reprograficzną oraz cyfrową,  

7) wprowadzania utworu do pamięci komputera, 

8) publicznego udostępniania całości lub części utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, 

9) wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy, na których utwór 

utrwalono, 

10) wprowadzania utworu do obrotu.  

2.  W wyniku przeniesienia praw zgodnie z ust. 1 Zamawiający nabywa wyłączne prawa do korzystania 

z utworu w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na wszystkich polach 

eksploatacji, w ramach całej struktury organizacyjnej Zamawiającego, a także wyłączne prawa do 

rozporządzania i innych form udostępniania Utworu na rzecz osób trzecich, zarówno w toku obecnie 

prowadzonej, jak i przyszłej działalności. 

3.  Wykonawca jako autor wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie 

wszelkich zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji utworu, zwanych dalej 

Opracowaniami. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do Opracowań Utworu 

dokonanych przez Zamawiającego przysługiwać będą Zamawiającemu. Wykonawca jako autor 

wyraża zgodę na korzystanie z Opracowań i rozporządzanie prawami do Opracowań przez 

Zamawiającego. 

4.  Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do 

Opracowań Utworu, dokonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, a także przenosi na 

Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 
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5.  Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w zakresie 

nienaruszalności treści i formy utworu, a szczególności wyraża zgodę na to by Zamawiający miał 

prawo do dokonywania zmian i przeróbek utworu o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy.    

6.  Nabycie praw o których mowa powyżej następuje w ramach otrzymanego wynagrodzenia  

z tytułu niniejszej umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że na podstawie umowy licencyjnej z dnia       nabył na rzecz Zamawiającego 

od Licencjodawcy, tj……….  na czas nieoznaczony licencję na oprogramowanie użytkowe 

(klienckie) zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SowaSQL Premium w zakresie obsługi 

książkomatu będącego przedmiotem niniejszej Umowy wraz z polisą serwisową na cały okres 

gwarancji urządzenia oraz mocą niniejszej Umowy przekazuje ją Zamawiającemu oraz oświadcza, 

że wykonanie przez Strony niniejszej Umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich. W przypadku 

wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami wynikającymi z 

naruszenia wskazanych wyżej praw Wykonawca zwróci Zamawiającemu jako podmiot wyłącznie 

odpowiedzialny wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty  w związku ze skierowaniem 

przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych i zwolni Zamawiającego z wszelkich zobowiązań 

jakie powstaną lub mogą powstać z tego tytułu. 

8. Nabycie praw o których mowa powyżej następuje w ramach otrzymanego wynagrodzenia  

z tytułu niniejszej umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

9.   Z dniem podpisania Protokołu odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 7 niniejszej Umowy  

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu nabytą na jego rzecz od Licencjodawcy na czas nieoznaczony 

licencję na korzystanie z oprogramowania użytkowego (klienckiego) zintegrowanego systemu 

zarządzania biblioteką SowaSQL Premium w zakresie obsługi książkomatu będącego przedmiotem 

niniejszej Umowy wraz z polisą serwisową na cały okres gwarancji urządzenia, szczegółowo określone 

w załączniku nr 5 do niniejszej Umowy. 

 

                                                                   § 14 

Oświadczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz. U. poz. 835).  

2. Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

 
§ 15  

Postanowienia końcowe 

 

  1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana jest zmianą dopuszczalną zgodnie  

z art. 455 ust. 1 pkt 2-4 Prawa zamówień publicznych oraz ust. 2 lub została przewidziana w zapisach 

umowy.  

  2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia następujących 

zmian mających wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę: 

  1) zmiany stawki podatku od towarów i usług 

  2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

   3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

   4) uwzględnienia wzrostu minimalnej stawki godzinowej za pracę w związku z obowiązkami 

nałożonymi na Wykonawcę wynikającymi z pracowniczych planach kapitałowych (PPK). 

3.  Wykazanie wpływu zmian określonych w ust. 2 na koszty wykonania Umowy spoczywa  

w przypadku wzrostu wynagrodzenia na Wykonawcy; w przypadku obniżenia wynagrodzenia – na 

Zamawiającym.  

4.   Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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5.   We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

6.   Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest sąd powszechny 

miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Przed skierowaniem sprawy 

do sądu, Strony podejmą próbę polubownego załatwienia sporu. 

7.   Przekazanie oświadczeniu o rozwiązaniu Umowy, może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

8.   Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu lub adresu e-mail. W przypadku braku 

informacji, korespondencja nadana do adresata i nie odebrana uważana jest za doręczoną.  

9.   Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może bez jego pisemnej zgody przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz otrzymuje 

Zamawiający, 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

§ 16 
Załączniki do umowy 

 
Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są: 
1. Opis przedmiotu zamówienia. 

2. Protokół odbioru. 

3. Oferta Wykonawcy wraz ze szczegółowym opisem technicznym. 

4. Projekt rozwiązania. 

5. Umowa licencyjna z dnia       na oprogramowanie użytkowe (klienckie) zintegrowanego 

systemu zarządzania biblioteką SowaSQL Premium w zakresie obsługi książkomatu będącego 

przedmiotem niniejszej Umowy wraz z polisą serwisową na cały okres gwarancji urządzenia. 

6. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).  

 

   

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 

 

 


