
Załącznik nr 4  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie BZP-3942-52/2018

(Wzór umowy)                                            

UMOWA nr ……….

Zawarta w dniu ……………… r. w Krakowie pomiędzy:   
Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie,  31-157 Kraków,
Plac Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora 
prof. Stanisława Tabisza przez: 
Kanclerza - dr Jolantę Ewartowską, 
przy kontrasygnacie Kwestora - mgr Jacka Kowalskiego
zwaną dalej w niniejszej umowie „Zamawiającym” 
a  
………………………………REGON:………..…NIP:…..............…….., reprezentowanym przez: 
……………………………………………..... 
……………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą,

w treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również „Stroną” lub „Stronami”. 

Reprezentanci stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, że ich
umocowania  nie  wygasły  ani  nie  zostały  ograniczone.  W  szczególności  działający  w  imieniu
Wykonawcy  oświadczają,  że  posiadają  wymagane  uprawienia,  zgody,  zezwolenia  i  kwalifikacje,
niezbędne do skutecznego zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa licencji classroom na oprogramowanie Cinema
4D Studio R20 dla potrzeb Pracowni Filmu Animowanego Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięk-
nych im. Jana Matejki w Krakowie”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), nr zamówienia: BZP-3942-52/2018 - Strony za-
warły umowę następującej treści:

§ 1
1.  Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  dostawa  jednej  niewyłącznej,  wieczystej  licencji  edukacyjnej  na
korzystanie z oprogramowania  Cinema 4D Studio R20 dla potrzeb Pracowni Filmu Animowanego  Wydziału
Grafiki  Akademii  Sztuk  Pięknych  im.  Jana  Matejki  w  Krakowie,  na  warunkach  określonych  w  niniejszej
umowie oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
będącą integralną częścią tej umowy.
2.  Wykonawca oświadcza, że:

1)   posiada  wiedzę  fachową  i  dysponuje  wszelkimi  niezbędnymi  informacjami  oraz  pozwoleniami
wymaganymi  przez  przepisy  prawa w zakresie  związanym wykonaniem przedmiotu  umowy,  a
także  dysponuje  odpowiednim  personelem  i  odpowiednimi  środkami  gwarantującymi
profesjonalną realizację niniejszej umowy;

2) oprogramowanie,  na  które  zostaje  udzielona  licencja  jest  aktualnie  produkowane,  kompletne,
posiada  wymagane  prawem  atesty  i  certyfikaty,  pochodzi  z  autoryzowanej  sieci  sprzedaży
oficjalnego kanału sprzedaży na rynek Unii Europejskiej, podlega pełnej obsłudze gwarancyjnej
producenta  lub  innego  podmiotu  świadczącego  autoryzowany  serwis  gwarancyjny  oraz  nie
wymaga żadnych dodatkowych inwestycji lub nakładów i jest gotowe do pracy po zainstalowaniu;

3) przedmiot umowy nie jest obciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób trzecich,
nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem
orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. Wykonawca oświadcza także, że brak jest



jakichkolwiek  innych  okoliczności  mogących  ograniczyć  prawa  Zamawiającego  wynikające  z
niniejszej umowy;

4) przysługują  mu  w  zakresie  wykonywania  niniejszej  umowy  wszelkie  niezbędne  prawa  do
udzielenia licencji na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

3.  Wykonawca  przyjmuje  do  wiadomości,  że  w  przypadku  wystąpienia  wątpliwości  co  do  zgodności
dostarczonych  produktów  z  umową,  w  szczególności  w  zakresie  legalności  oprogramowania/licencji,
Zamawiający w każdym czasie może wystąpić do producenta oprogramowania w celu:
1) potwierdzenia ich zgodności z niniejszą umową,
2) zlecenia producentowi, lub wskazanemu przez niego podmiotowi, weryfikacji dostarczonych produktów pod
kątem ich zgodności z umową i warunkami licencyjnymi.
4.  W  przypadku  gdy  czynności,  o  których  mowa  w  ust.  3  niniejszego  paragrafu,  wykażą  niezgodności
dostarczonego  oprogramowania/licencji  z  umową,  a  w  szczególności  niezgodności  w  zakresie  legalności
oprogramowania, Zamawiający będzie wymagał pokrycia kosztu weryfikacji przez Wykonawcę na podstawie
wystawionego rachunku/noty. Koszt weryfikacji  ustalony będzie na podstawie rachunku wystawionego przez
podmiot ją wykonujący.
5. Wystąpienie do producenta, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie wyklucza innych uprawnień
Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.
6. Pokrycie kosztu weryfikacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie wyłącza odpowiedzialności
Wykonawcy za realizację umowy. 

§ 2
1. Dostawa wszystkich składników przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 umowy, a w szczególności
nośników z oprogramowaniem wraz z kodami aktywacyjnymi zostanie zrealizowana w ciągu ......... dni od dnia
zawarcia umowy.
2. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie –
do pracowni Fimu Animowanego Wydziału Grafiki ul. Karmelicka 16, 31-128 Kraków.
3. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego, w tym za czynności
odbiorowe,  będąca zarazem bezpośrednim administratorem licencji  jest  Pan Prodziekan Wydziału Grafiki  dr
hab.  Robert  Sowa – Pracownia  Filmu Animowanego Wydziału  Grafiki  Akademii  Sztuk Pięknych im.  Jana
Matejki w Krakowie, ul. Karmelicka 16, 31-128 Kraków, tel.....................e-mail: rsowa@asp.krakow.pl 
4.  Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją  zamówienia ze strony Wykonawcy,  w tym za czynności
odbiorowe, jest ........................... (tel:...............................,e-mail:.........................................................
5.  Zmiana osób, o których mowa w ust.  3 i  4 niniejszego paragrafu nie powoduje zmiany umowy. Zmiana
następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub
osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją zamówienia.
6.  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy na koszt własny i własnym staraniem. Ryzyko
utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy podczas dostawy tj. do czasu podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy. 
7.  Dostawa będzie realizowana w dni robocze.  Ilekroć w niniejszej  umowie jest  mowa o dniach roboczych
należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,  w
godzinach od 8:00 do 15:00.
8.  Potwierdzeniem  dostawy  będzie  protokół  odbioru,  w  którym  Zamawiający  przyjmuje  pod  względem
ilościowym i jakościowym przedmiot umowy, podpisany zgodnie przez obie Strony.
9.Zamawiający dokona odbioru całości przedmiotu zamówienia pod warunkiem, iż przedmiot umowy będzie
wolny od wad.  
10.Podpisanie  protokołu  nie  wyłącza  dochodzenia  przez  Zamawiającego  roszczeń  z  tytułu  nienależytego
wykonania umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego po
dokonaniu odbioru.  
11.W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  (w  tym  braków  ilościowych  lub
jakościowych),  Zamawiający  może albo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania  umowy,  nie
krótszy niż 7 dni,  a po bezskutecznym jego upływie ma prawo od umowy odstąpić,  albo może od umowy
odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu. W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie
określonym w ust.  1 lub wyznaczonym terminie dodatkowym Zamawiający  ma prawo odstąpić od umowy.
Dostarczenie przedmiotu umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
zapłaty kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy.
12.  Wykonawca  usunie wady przedmiotu umowy lub dostarczy  przedmiot  umowy bez  wad bez  odrębnego
wynagrodzenia.
13. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej (podwykonawcy) w zakresie innym niż
wskazał to w ofercie, ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.



§ 3
1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Zamawiający zobowiązuje się
zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  .....................................zł brutto(słownie:............
w  tym  należny  podatek  VAT  wg.  stawki  .....%  i  wynagrodzenie  netto  w  kwocie  )......... zł
(słownie.......................................).
2. Wynagrodzenie, o którym jest mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty  i ryzyka związane z realizacją umowy,
w tym w szczególności  koszt udzielenia licencji, koszt  wydania i odebrania przedmiotu umowy, jak również
wszelkie inne nie ujęte wprost koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, a także podatki, w tym podatek od towarów i
usług (VAT)
3. Termin zapłaty faktury za prawidłowo wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala się do 30 dni od dnia
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, po odebraniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru
bez zastrzeżeń.   
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku Zamawiającego, na  rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
5.  Miejscem  płatności  jest  Bank  Zamawiającego,  a  zapłata  następuje  w  dniu  zlecenia  przelewu  przez
Zamawiającego (obciążenie rachunku Zamawiającego).  

§ 4

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu prawo do korzystania z licencji oprogramowania, o którym mowa w § 1
ust. 1 umowy, w tym upoważnia Zamawiającego do czynności opisanych w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2  i art. 75 ust. 2
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U.  z 2017 r., poz. 880
z poźn. zm.), bez zgody Wykonawcy, a w szczególności do:
a) sporządzenia kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z  programu  komputerowego. Jeżeli
umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem komputerowym;   
b) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i
zasad przez osobę posiadającą prawo korzystania z egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, będąc do tych
czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania
lub przechowywania programu komputerowego;   
c) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 ww. ustawy,  jeżeli
jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego
programu komputerowego z innymi  programami  komputerowymi, o ile zostaną spełnione następujące warunki:

ca) czynności  te dokonywane są przez Zamawiającego lub inną osobę uprawnioną do korzystania z
egzemplarza programu komputerowego bądź przez inną osobę działającą na  ich rzecz,   
cb) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla osób, o
których mowa pod lit. ca),   
cc) czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu komputerowego, które są niezbędne
do osiągnięcia współdziałania.   

2.  Wykonawca  oświadcza,  że  upgrade  lub  update  oprogramowania  nie  powoduje  zmian  pól  eksploatacji
oprogramowania określonych w ust. 1.
3. Wykonawca  gwarantuje, iż licencja udzielona na oprogramowanie objęte przedmiotem umowy nie będzie
wypowiedziana z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. W przypadku wypowiedzenia licencji, wbrew
zobowiązaniu o którym mowa powyżej, bez winy Zamawiającego, niezależnie od przyczyn takiego zdarzenia,
włączając w to przyczyny, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zobowiązuje się do
zapłaty na rzecz Zamawiającego 100 % kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 (odpowiednio do części nr 1 i nr 2)
niniejszej umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z jakimkolwiek roszczeniem z tytułu
korzystania z oprogramowania, na które została udzielona licencja Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na
swój  koszt  i  ryzyko  kroków  prawnych  zapewniających  należytą  ochronę  Zamawiającemu  przed  takimi
roszczeniami.  W szczególności  Wykonawca  zobowiązuje  się  zastąpić  Zamawiającego,  czy  też  w przypadku
braku takiej możliwości przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko
Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany będzie pokryć zasądzone koszty zastępstwa procesowego, koszty
sądowe  oraz  zapłacić  odszkodowanie  lub  koszty  polubownego  załatwienia  sprawy  -  w  zakresie  w  jakim
Zamawiający uznał roszczenie osoby trzeciej.
5. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać przedmiot umowy
osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu wartości ofertowej wydanego przedmiotu umowy, bez
względu na inne postanowienia umowy.
5. Wykonawca zapewni  Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1:

- wymianę błędnie funkcjonującego nośnika oprogramowania;



- stałą gotowość ze strony Wykonawcy do udzielenia bezpłatnej informacji (telefonicznej lub e-
mailem) o funkcjonowaniu,  opcjach  i  zakresie  działania  oprogramowania  – dostępność do
fachowego wsparcia technicznego;

- możliwość  doradztwa  merytorycznego  w  zakresie  oprogramowania  i  umożliwienie
przeszkolenia osób wytyczonych przez Zamawiającego - na odrębnie ustalonych warunkach;

§ 5
1. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  kar  umownych  za  niezgodne z niniejszą umową lub
nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.  
2.Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  poniższej

wysokości w przypadku:
1)  odstąpienia  od  umowy  z  winy  Wykonawcy,  w  wysokości  10%  wynagrodzenia  umownego  brutto
określonego w § 3 ust. 1 umowy;
2)  zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust.  1  umowy w wysokości  0,5%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak
niż 10% tego wynagrodzenia;
3) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego
w  §  3  ust.  1  umowy,  przy  czym  nienależyte  wykonanie  umowy  to  jej  realizacja,  która  pozostaje  w
sprzeczności  z  zapisami  umowy  lub  ofertą  Wykonawcy,  bądź  zapisami  SIWZ,  albo  też  nie  zapewnia
osiągnięcia  wymaganych parametrów,  funkcjonalności  i  zakresów wynikających  z  SIWZ i  użytkowych
przedmiotu umowy;

3. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowę  w  przydatku  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  przez
Wykonawcę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 5%  wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 3 ust. 1umowy.  
4. Łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu z tytułu kar
umownych przewidzianych w § 5  ust. 1 i 2 niniejszej umowy, nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.
5. Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa. 
6.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  kary  umownej  w  terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  noty
obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany nocie obciążeniowej. 
7. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy kar umownych,
co nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Zamawiającego. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 
8.  Kary  umowne  nie  wykluczają  dochodzenia  od  Wykonawcy  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
9. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.   

§ 6
1.  Strony   przewidują   możliwość   istotnej   zmiany   umowy,  przy  zachowaniu  ryczałtowego  charakteru
wynagrodzenia umownego, w następujących okolicznościach:  
1) gdy po podpisaniu umowy, producent zaprzestanie dystrybucji oprogramowania/licencji będącej przedmiotem
umowy.  W  takim  przypadku  możliwa  będzie  zmiana  wyłącznie  na  oprogramowanie/licencję  tego  samego
producenta o uprawnieniach i  warunkach użytkowania nie gorszych niż uprawnienia i warunki  użytkowania
oprogramowania/licencji  będącej  przedmiotem  umowy.  Warunkiem  dokonania  tej  zmiany  jest  przekazanie
Zamawiającemu  oświadczenia  producenta  o  zaprzestaniu  dystrybucji  oprogramowania/licencji  będącej
przedmiotem umowy;
2) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny; 
3)  wystąpienia okoliczności  o  których  mowa w pkt.  1) w zakresie  zmiany terminu realizacji  zamówienia -
terminu dostawy nośników, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;
3) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w
szczególności zmiany podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku i kwota brutto.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnego  aneksu pod rygorem
nieważności, chyba że dla danego przypadku w treści umowy zastrzeżono inaczej.

§  7
Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie
danych) Zamawiający informuje, iż:
1)  Administratorem danych osobowych Wykonawcy  będzie  Akademia  Sztuk Pięknych im.  Jana  Matejki  w

Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.



2)   dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@asp.krakow.pl ;
3)   dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu:

a)   wykonania niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia ogólnego, 
b)   wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  Administratorze,  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit  c)

Rozporządzenia ogólnego,
c)   ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Wykonawcą umową, 

czyli przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia ogólnego,
4)  podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i

wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.
5)   Wykonawca posiada prawo do:

a)   dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 
b)   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się

na podstawie udzielonej Administratorowi  zgody,
c)   przenoszenia danych,
d)   wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, 
      – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;

6)  dane  Wykonawcy  mogą  być  przekazywane  podmiotom  przetwarzającym  dane  osobowe  na  zlecenie
Administratora  (podmiotom przetwarzającym)  m.in.  dostawcom usług  IT  i  podmiotom przetwarzającym
dane w celu określonych przez Administratora - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z Administratorem.

7)  odbiorcami danych osobowych Wykonawcy  będą wyłącznie  podmioty uprawnione do uzyskania  danych
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

8)  dane  osobowe Wykonawcy  będą  przechowywane  do  momentu  wygaśnięcia  obowiązku  przechowywania
danych  wynikającego  z  przepisów  prawa,  w  szczególności  obowiązku  przechowywania  dokumentów
księgowych dotyczących umowy oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy.

9)  Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych  Osobowych,  gdy  uzasadnione  jest,  że  jego  dane  osobowe przetwarzane  są  przez  administratora
niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego. 

§ 8
1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy bez
uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności  Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiającego.  
2.  Strony zobowiązują  się  do  każdorazowego  powiadamiania  listem  poleconym  o zmianie adresu swojej
siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję  wysłaną pod dotychczas znany adres.  
3. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy w
całości,  a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i
innymi  postanowieniami  umowy,  bądź  też  postanowieniem  umownym  w  jego  pierwotnym  brzmieniu  w
przypadku dokonania zmian umowy z naruszeniem zapisów § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
4.  W  sprawach   nieuregulowanych   niniejszą   umową  mają   zastosowanie   przepisy   ustawy  -   Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1986) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –  Kodeks cywilny
(t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 ze zm.).  
5. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i według niego będzie interpretowana. Wszelkie wynikłe z niej
spory, w tym dotyczące licencji rozstrzygane będą według prawa polskiego, przez polskie sądy powszechne
miejscowo właściwe dla siedziby Zamawiającego.
6. Niniejszą  umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze Stron.

........................................                                      ..................................... 
               Zamawiający                     Wykonawca 



Załącznik do umowy   

PROTOKÓŁ ‐ WZÓR    
dostawy …………  realizowanej  na  podstawie  Umowy  nr …………………. z 

dnia ………………

Użytkownik,  nazwa,  ilość  i  nr  seryjny Potwierdzenie odbioru
przez Użytkownika

1.…………………………………………………………………………
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej ASP w Krakowie)     
…………………………………………………………………………… 
(nr telefonu i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu  z wykonawcą)

Nazwa przedmiotu , ilość i numer/y seryjny/e: .….................................... 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………. 
 

   

 …………....................
(czytelny podpis 
i pieczęć firmowa ASP)

   
Uwagi: Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne pozostają u Użytkownika
....................................................................................................................................................................

Kraków, dnia ……………………………………….

 Zamawiający:                                                Wykonawca:    
 
……………………………………….        ………….…………..……………….     
(imię i nazwisko przedstawiciela (imię i nazwisko przedstawiciela 
 zamawiającego, pieczęć firmowa)  wykonawcy, pieczęć firmowa)
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