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Egz. Nr ….. 

U M O W A Nr PZA.251.4.2019/4 

na dostawę oprogramowania do zarządzania systemem routingu audio posiadanym przez Radio 

Lublin S.A. 

zawarta w dniu .....................2019 r. w Lublinie pomiędzy: 

Polskim Radiem - Regionalną Rozgłośnią w Lublinie „Radio Lublin” S.A. z siedzibą                        

w Lublinie, 20 – 030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem VAT,  o numerze NIP: 

7120165888, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód  w Lublinie z siedzibą        

w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130672, kapitał 

zakładowy: 1.217.300,00 zł (z czego wpłacono 1.217.300,00 zł), zwanym w treści umowy 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu – Mariusza Deckerta, zgodnie               

z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik Nr 1, 

a  

firmą………………………………………. z siedzibą w……, ul……………...…….wpisaną do 

rejestru prowadzonego przez ……………………… pod nr …………………… ,                                       

o wysokości kapitału zakładowego w kwocie ………………………………… zł, o numerze NIP: 

………………………………, REGON:............................,  tel.:……………………fax.: 

..................................., reprezentowaną przez: …..….. ………………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą 

Załącznik Nr 2. 

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, że 

ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. 

Strony oświadczają, iż niniejsza umowa została zawarta w wyniku zakończenia postępowania                      

o udzielenie zamówienia publicznego dla Części Nr 4 przedmiotu zamówienia określonej jako 

„Dostawa oprogramowania do zarządzania systemem routingu audio posiadanym przez Radio 

Lublin S.A.”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 

221 000 euro, na podstawie art.  39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – dalej Ustawa lub Pzp. 

§ 1 

Definicje związane z przedmiotem umowy 

1. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na warunkach 

zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i związanych z nim załącznikach, stanowiących 

jej integralną część. Podstawa prawna zawarcia umowy – Pzp. 

2. Przedmiot umowy – oznacza dostawę określoną dalej w Załączniku Nr 3 (t.j. ofercie 

Wykonawcy), zleconą przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy. 

3. Wada – cecha zmniejszająca wartość lub użyteczność przedmiotu zamówienia lub jego części, 

ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami technicznymi oraz 

innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa. 

4. Audio over IP (AoIP) to dystrybucja cyfrowego dźwięku w sieci IP, takiej jak Internet. 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zakup licencji oprogramowania do zarządzania posiadaną przez 

Zamawiającego siecią AoIP. 

https://en.wikipedia.org/wiki/IP_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet
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2. Przedmiot umowy obejmuje: wsparcie techniczne producenta oprogramowania przez okres 24 

miesięcy na poziomie standardowym 8x5, zawierające wszystkie aktualizacje. 

3. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy pliki instalacyjne potrzebne do 

uruchomienia Programu, instrukcje, kody odblokowujące, dokument licencyjny. 

4. Specyfikację oprogramowania oraz warunki licencyjne i warunki wsparcia producenta 

oprogramowania określa Załącznik Nr 1 do umowy. 

§ 3 

Wartość umowy i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: netto 

…………… zł …../100 (słownie: …………………….. zł …/100), brutto 

………………………. zł …/100 (słownie: ………………… zł …/100), w tym podatek VAT 

obliczony wg. stawki …..% w kwocie …………… zł …/100. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze, do której Wykonawca 

dołączy kopię protokołu odbioru sporządzonego zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 

ust. 1 umowy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się doręczyć fakturę Zamawiającemu                    

w ciągu 14 dni od dnia jej wystawienia. 

3. Zamawiający dopuszcza wystawianie i dostarczanie w formie dokumentów elektronicznych,                    

w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. 

zm.); 

4. Faktury w postaci dokumentów elektronicznych należy wysyłać do Zamawiającego na adres                 

e-mail: halina.blasiak@radio-lublin.pl; 

5. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. 

adresu e-mail; 

6. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie faktur ze strony Zamawiającego jest: Główna 

Księgowa Pani Halina Błasiak. 

7. Faktura będzie wystawiona na Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa polskiego,                              

z podaniem numeru umowy, a ponadto zawierać będzie kwoty w złotych polskich, stawkę                    

i kwotę podatku VAT oraz wartość brutto. 

8. Za dotrzymanie przez Zamawiającego terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 1, uważa się 

złożenie w tym terminie polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy, w tym koszty dostawy oprogramowania i udzielenia licencji dla 

oprogramowania na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji, konsolidacji, 

wsparcia i gwarancji oraz koszty transportu, podróży, opłat i podatków łącznie z podatkiem 

VAT. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie w wyniku zmiany stawki podatku 

VAT. 

§ 4 

Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30 dni od daty jej podpisania umowy. 

2. Wsparcie techniczne producenta lub oficjalnego przedstawiciela producenta w okresie …… 

miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 

mailto:halina.blasiak@radio-lublin.pl
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§ 5 

Potwierdzenie realizacji umowy 

1. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone w formie podpisanego przez 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru, którego wzór stanowi 

Załącznik Nr 2 do umowy. 

2. Protokół odbioru stwierdzający jednoznacznie, że przedmiot umowy został wykonany bez 

zastrzeżeń, będzie po dostarczeniu Zamawiającemu faktury, podstawą do wypłacenia należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 

3. Protokół odbioru Strony sporządzą w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się do dostawy i sprzedaży towaru 

zgodnie ze złożoną ofertą i na zasadach określonych w niniejszej umowie, przy czym dostawa 

towaru do wskazanego przez Zamawiającego miejsca w tym transport odbywają się na koszt                 

i ryzyko Wykonawcy. 

5. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 2 dni przed tym 

terminem. 

6. Integralną część protokołu odbioru stanowić będą wymagane dokumentacje – deklaracje 

zgodności, certyfikaty, dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi w języku polskim oraz 

instrukcje dotyczące eksploatacji.  

7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone oprogramowania jest: 

1) niezgodne z opisem dokonanym w ofercie lub jest niezgodne z przedstawionymi 

specyfikacjami technicznymi; 

2)  niekompletne, 

Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół 

zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy następnie termin dostarczenia 

przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie 

powtórzona.  

8. W przypadku innych zastrzeżeń Zamawiającego, dotyczących dostarczonego przedmiotu 

umowy Zamawiający wskaże w protokole odbioru przyczyny odmowy odbioru przedmiotu 

umowy wraz z określeniem terminu dostarczenia przedmiotu zamówienia – nowego, wolnego 

od wad. 

§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynoszące 5% 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, w kwocie ………………………… w formie 

………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 

wynikających z umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. W przypadku wniesienia 

zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, kwota roszczeń będzie zapłacona na rzecz 

Zamawiającego na pierwsze jego pisemne wezwanie stwierdzające, że Wykonawca nie 

wywiązał się ze zobowiązań wynikających z umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący 

sposób: 

1) 70% w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu 

odbioru o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 
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2) 30 % w nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady, o którym 

mowa w § 9 ust. 2 i 5. 

§ 7 

Obowiązki stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z należytą starannością, zgodnie z ofertą                          

i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość 

wykonania umowy. 

2. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw i obowiązków związanych z wykonaniem 

umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest nieważne. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 

osób, które skieruje do wykonania umowy, jak również podwykonawców i ich pracowników 

(działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie 

uchybienia, jego własne. 

4. Koordynatorami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji umowy będą: 

ze strony Zamawiającego: …………………………...……… - tel. ………………………,                   

e-mail …………………………, zaś ze strony Wykonawcy: ………………………..…. - tel. 

……………, e-mail …………………………. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 4 są uprawnione do uzgadniania na bieżąco spraw związanych               

z realizacją przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że związane są warunkami ustalonymi                       

w umowie oraz do podpisania protokołu odbioru. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich 

zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w tym o wszczęciu 

wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub jakiegokolwiek 

innego mogącego mieć wpływ na zakłócenie bieżącej działalności, a także o innych istotnych 

zdarzeniach, w szczególności ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od dnia jej ogłoszenia. 

§ 8 

Własność intelektualna i warunki licencjonowania 

1. W ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia w niej określonego, Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego licencje, sublicencje albo zapewni ich przeniesienie od podmiotu, któremu 

przysługują do nich majątkowe prawa autorskie, bez możliwości wcześniejszego 

wypowiedzenia, co najmniej w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotu umowy. Warunki korzystania z oprogramowania w ramach 

udzielonych licencji nie mogą być gorsze od standardowych warunków oferowanych innym 

podmiotom przez osobę lub podmiot, któremu przysługują prawa do tego oprogramowania,                 

w tym muszą obejmować co najmniej następujące pola eksploatacji: 

1) wykorzystanie oprogramowania lub jego części na potrzeby Zamawiającego zgodnie                       

z wymaganiami określonymi w umowie i załącznikach do niej; 

2) utrwalanie oprogramowania na potrzeby Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) korzystanie przez niego z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, 

intelektualnej, itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub 

majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw 

autorskich, praw pokrewnych; 

2) przeniesienie licencji nie będzie naruszało własności przemysłowej i intelektualnej,                       

w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw do 
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znaków towarowych. 

3. W ramach wynagrodzenia za wykonanie umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wykonawca: 

1) zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu udzielenie odpowiedniej licencji lub sublicencji 

albo zapewni ich przeniesienie od podmiotu, któremu przysługują do nich majątkowe prawa 

autorskie nie później niż od dnia zainstalowania oprogramowania w infrastrukturze 

Zamawiającego, 

2) w przypadku dostarczenia oprogramowania na nośnikach instalacyjnych, przenosi na 

Zamawiającego prawo własności do egzemplarzy nośników danych, na których utrwalone 

jest oprogramowanie, 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 

Zamawiającego w wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych utworów. 

5. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń związanych 

z utworami wykorzystanymi do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od 

odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także 

Zamawiającemu wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami 

osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym koszty zastępstwa 

procesowego. 

6. W przypadku, gdy, wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami 

zgłaszanymi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw, Zamawiający nie będzie mógł 

korzystać z przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie na swój koszt i odpowiedzialność 

uzyska dla Zamawiającego prawo do dalszego korzystania z oprogramowania. 

§ 9 

Gwarancja 

1. Wykonawca zapewnia, że odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy będzie wolny od 

wad fizycznych i prawnych. 

2. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie i Załączniku Nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wersje oprogramowania, oraz jego uaktualnienia, będą 

zgodne z dokumentacją oprogramowania lub odpowiednio z dokumentacją jego nowych wersji. 

4. W wypadku dostarczenia oprogramowania na nośnikach, Wykonawca gwarantuje, że nośniki 

wolne będą od wirusów programowych. 

5. Zamawiający ma możliwość skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie 

trwania gwarancji. 

§ 10 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych: 

1) z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 4                          

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, liczonej za każdy 

dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust.1, 

2) za odstąpienie Wykonawcy od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę                          

z przyczyn leżących po jego stronie - karę w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

3) za odstąpienie Zamawiającego od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po 
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stronie Wykonawcy - karę w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1. 

2. Kary umowne należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy zostaną potrącone                           

z wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, lub Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy 

Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. 

3. W przypadku, gdy szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może żądać 

odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają 

jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem Siły Wyższej.  

§ 11 

Siła wyższa 

1. Termin „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia 

zdarzenie występujące po zawarciu umowy, uniemożliwiające należyte wykonanie przez Stronę 

jej obowiązków, takie jak katastrofy naturalne, wojny, ataki terrorystyczne, strajki. 

2. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań w ramach umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z umowy jest wynikiem działania Siły Wyższej. 

3. Jeżeli zaistnieje Siła Wyższa, Strona, której dotyczą okoliczności Siły Wyższej bezzwłocznie 

zawiadomi drugą Stronę na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Strona, której dotyczą 

okoliczności Siły Wyższej dołoży wszelkich starań, aby w terminie do 5 dni kalendarzowych od 

daty zawiadomienia przedstawić drugiej Stronie dokumentację, która wyjaśnia naturę                            

i przyczyny zaistniałej okoliczności Siły Wyższej w takim zakresie, w jakim jest to możliwie 

osiągalne. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, każda ze 

Stron będzie kontynuowała wysiłki w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań. 

4. W takim zakresie, w jakim niemożność wykonywania zobowiązań umownych wynika z Siły 

Wyższej oddziałującej na jedną ze Stron, druga Strona również nie będzie odpowiedzialna za 

wykonanie swoich zobowiązań. 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca w rażący sposób narusza 

postanowienia umowy. 

1) Wykonawca nie zrealizuje umowy w okresie 30 dni od daty podpisania umowy, 

2) Wykonawca podjął przewidziane prawem czynności zmierzające do zakończenia jego bytu 

prawnego, w tym przystąpił do likwidacji, za wyjątkiem procedury przeprowadzanej w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji, 

3) Wykonawca powierzył wykonanie umowy lub jej części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, 

4) nastąpiła zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia i wspólnie je uzyskali. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której nastąpiła 

sukcesja uniwersalna. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania prawa odstąpienia od umowy poprzez 

złożenie stosownego oświadczenia, bez konieczności wcześniejszego wzywania Wykonawcy do 

usunięcia naruszeń. 

3. Niezależnie od przypadków, określonych w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy                        
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w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży       

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

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy do momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od 

umowy z ww. powodu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac               

w trybie natychmiastowym.  

§ 13 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy: 

1) gdy zajdzie konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą 

Zamawiającego. Zmiana może dotyczyć, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami 

umowy lub załączników do umowy, powierzenia podwykonawcom innego zakresu części 

zamówienia niż wskazany w ofercie Wykonawcy oraz zmiany podwykonawcy na etapie 

realizacji zamówienia, 

2) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy. 

§ 14 

Poufność danych i informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących 

Zamawiającego oraz jego pracowników, współpracowników i podmiotów z Zamawiającym 

współpracujących jakie Wykonawca uzyska w toku realizacji umowy. 

2. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności materiałów                            

i danych, o których mowa w ust. 1, jeżeli informacje co do których taki obowiązek istniał: 

1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się 

Wykonawcy do ich ujawnienia, 

2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami sądów lub właściwych 

organów państwowych, 

3) muszą być ujawnione w celu wykonania umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę 

Zamawiającego na ich ujawnienie. 

3. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotu umowy mogą być wykorzystane tylko w celu wykonania umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 

zapewniających dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1, przez swoich pracowników         

i podwykonawców. 

§ 15 

Rozstrzyganie sytuacji spornych 

1. W przypadku zaistnienia sporów między Stronami dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

Strony zobowiązują się do ich polubownego rozwiązywania. 

2. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego wykonywania zobowiązań objętych umową, spór 

winien zostać rozstrzygnięty przez przedstawicieli Stron. Z żądaniem rozstrzygnięcia sporu 

może wystąpić przedstawiciel każdej ze Stron, kierując żądanie do przedstawiciela drugiej ze 

Stron umowy. 

3. W przypadku, gdy postępowanie polubowne nie przyniesie ugody, spór zostanie poddany pod 



str. 8 

PZZ.251.4.2019 

Załącznik Nr 2B do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określonego jako „Dostawa konsolety 

emisyjnej, procesora mikrofonowego oraz procesora dźwięku do transmisji FM jak również oprogramowania do 

zarządzania systemem routingu audio posiadanym przez Radio Lublin S.A.”. 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkiego rodzaju informacje przekazywane przez Strony związane z wynikłym sporem, dla 

zachowania swej ważności wymagają formy pisemnej. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) o ile ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) nie stanowi inaczej i ustawy o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1191             

z późn. zm.). 

3. W przypadku sprzeczności postanowień umowy z postanowieniami zawartymi w załącznikach 

do umowy, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w umowie. 

4. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia dokonywane przez Strony,                              

a wynikające z postanowień umowy winny być dokonywane wyłącznie w formie określonej                                

w umowie, a jeśli formy nie określono pisemnie albo e - mail. Zawiadomienia i oświadczenia 

dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych. Za termin 

przekazania przyjmuje się datę potwierdzenia odbioru dla formy pisemnej albo datę 

dostarczenia e – mail na wymieniony w umowie adres. 

5. Wszelkie powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy określone umową winny 

być składane i dokonywane na następujące adresy: 

1) do Wykonawcy: ………adres, e – mail: ………………, 

2) do Zamawiającego: ………… adres, e – mail:  ………………………………… 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

7. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja oferowanego oprogramowania oraz warunków dla konsolidacji                

i wsparcia, 

Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru, 

Załącznik Nr 3 – kopia oferty Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA 
 

 

 

 

 


