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Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 21/2018/CBR 

 

 

 

Ogólne Warunki Umowy 

 

 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. ChM zamawia, a Dostawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć oprogramowanie do 

projektowania inżynierskiego układów elektronicznych i obwodów PCB (szt. 1), zwane dalej 

„Programem”. Specyfikację i funkcjonalność Programu stanowi zapytanie ofertowe nr 

21/2018/CBR z dnia 08.10.2018 r. wraz z ofertą Dostawcy z dnia …………………... (zwana dalej 

„Oferta”). Pozostałe czynności Dostawca wykona zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr 

21/2018/CBR oraz Ofertą. 

2. Dostawca oświadcza, że parametry i funkcjonalność Programu są zgodne z Zapytaniem Ofertowym nr 

21/2018/CBR oraz ze złożoną Ofertą. 

 

 

CENA UMOWY 

§2 

1. Strony ustalają łączną cenę przedmiotu umowy na kwotę netto …………………… (słownie: 

…………………….……. PLN* / EUR*) + VAT w wysokości ………..., co daje kwotę brutto ….. 

(słownie: …………………………… PLN* / EUR*). 

2. Cena o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty za dostarczony towar, w tym  koszty 

dostawy do ChM, wszystkie opłaty oraz należności celne i podatkowe, licencyjne. 

 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

§3 

1. Płatność za dostarczony przedmiot umowy, w kwocie określonej w § 2 ust. 1, będzie dokonana     

w następujący sposób: 

100% kwoty płatne w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego i 

otrzymaniu właściwej faktury VAT na rachunek bankowy Sprzedającego nr: 

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

2. Za datę zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 

3. Cena jednostkowa netto nie podlega zmianie przez cały czas trwania umowy.  

 

§4 

1. Z chwilą bezusterkowego przyjęcia Programu ChM nabywa prawo własności Programu w opisanym 

w §1 zakresie, może go wykorzystywać w ramach prowadzonej działalności oraz nabywa prawo 

własności nośników, na których Program został przekazany do ChM.  
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DOSTAWA 

§5 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Program do ChM w terminie …. od podpisania umowy 

(całkowita realizacja umowy). Za termin dostawy Strony rozumieją przyjęcie Programu bez usterek na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Dostarczenie Programu nastąpi poprzez przekazanie Programu na stosownych nośnikach danych oraz 

przekazanie licencji. 

 

§ 6 

1. ChM zawiadomi Dostawcę na piśmie w ciągu 5 dni od dnia otrzymania Programu o przyjęciu albo 

nieprzyjęciu Programu, bądź o uzależnieniu przyjęcia Programu od dokonania przez Dostawcę 

określonych przez ChM zmian (poprawek, uzupełnień, dostosowania do wymogów określonych        

w zapytaniu ofertowym itd.) w wyznaczonym w tym celu terminie. 

2. ChM dokona oceny zmienionego Programu i w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zmienionego 

Programu dokona zawiadomienia Dostawcę zgodnie z postanowieniem ust. 1.  

3. W razie nieprzyjęcia Programu przez ChM lub odmowy Dostawcy do dokonania określonych przez 

ChM zmian Programu, ChM może odstąpić od Umowy, a Dostawca zobowiązany jest do zwrotu 

otrzymanych wcześniej kwot - zaliczek. 

4. W razie sporu co do poprawności pracy i funkcjonalności przedmiotu umowy podczas 

uruchomienia, ChM powinien opisać w protokole uruchomienia swoje zastrzeżenia, przez co 

rozumie się zgodę Stron na powołanie biegłego w celu dokonania oceny pracy przedmiotu. Koszty 

opinii biegłego ponosi Strona, której stanowisko zostanie zakwestionowane przez biegłego. 

W takim wypadku ChM nie ma obowiązku zapłaty reszty ceny do czasu rozstrzygnięcia sporu  

przez  biegłego. 

5. Kupujący nie jest zobowiązany do przyjęcia częściowej dostawy oraz dokonania za nią zapłaty     

w przypadku braku możliwości dostawy w całości. 

 

§ 7 

1. W razie niemożności rozpoczęcia albo terminowego dostarczenia Programu, Dostawca zobowiązuje 

się niezwłocznie poinformować o tym ChM. ChM ma prawo według własnego uznania:  

a) odstąpić od Umowy, bez wyznaczenia dodatkowego terminu do dostarczenia Programu, 

b) powierzyć wykonanie dostawy Programu innemu podmiotowi, po uprzednim powiadomieniu o tym 

Dostawcy, 

c) oznaczyć inny niż w §5 ust. 1 termin dostawy Programu o ile przedłużenie terminu nastąpiło           

w wyniku niemożliwych do przewidzenia czynników zewnętrzych. 

2. Na żądanie ChM Dostawca udzieli pełnej informacji na temat stanu realizacji realizacji umowy.  

 

§ 8 

1. Dostawca oświadcza, że otrzymał od ChM wszystkie i kompletne założenia, materiały i informacje 

niezbędne do dostawy Programu. 

 

 

GWARANCJA 

§9 

1. Dostawca oświadcza, iż na przedmiot umowy jest udzielona …. miesięczna gwarancja. 

2. Dostawca zapewnia podjęcie reakcji od momentu zgłoszenia wystąpienia wady przedmiotu umowy 

w formie e-mail przez ChM maksymalnie w ciągu 24 godzin. Za podjęcie reakcji rozumiane jest 

podjęcie działań mających na celu ustalenie przyczyn usterki, a ponadto w razie takiej możliwości 

udzielenia ChM pomocy w samodzielnym usunięciu usterki. W przypadku braku możliwości 
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samodzielnego usunięcia usterki przez ChM, Dostawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

przystąpienia do naprawy przedmiotu umowy. 

3. W przypadku wystąpienia błędów w działaniu objętego Gwarancją Programu (ujawnionych w 

szczególności po zainstalowaniu aktualizacji objętego Gwarancją Programu), czas naprawy nie 

może przekroczyć 10 dni od dnia zgłoszenia usterki. 

4. W przypadku wystąpienia błędów w działaniu objętego Gwarancją Programu ujawnionych na 

przykład po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania dostawców będących osobami trzecimi 

(w szczególności systemu operacyjnego, systemu antywirusowego, etc.) Dostawca zobowiązuje się 

do udzielenia pomocy w samodzielnym usunięciu usterki. 

5. Wszelkie uszkodzenia i wady przedmiotu umowy mogą być zgłaszane telefonicznie pod numer: 

……………….., poprzez e-mail na adres ……………. lub pisemnie na adres Dostawcy wskazany 

w umowie. 

6. W okresie gwarancji, wszystkie koszty związane z naprawą gwarancyjną pokrywa Dostawca.  

7. W przypadku wystąpienia błędów w działaniu objętego Gwarancją oprogramowania - 

wynikających z błędów tkwiących w jego kopii, w tym w szczególności błędów kodu źródłowego, 

Dostawca zobowiązuje się niniejszym, że w ramach swoich obowiązków gwarancyjnych 

nieodpłatnie: 

a) usunie błędy oprogramowania dostarczonego do ChM sp. z o. o. lub 

b) dostarczy Użytkownikowi pakiet aktualizacyjny lub  

c) wolną od tych błędów wersję oprogramowania. 

Za błąd w rozumieniu Gwarancji uważa się funkcjonowanie oprogramowania w sposób niezgodny 

ze specyfikacją oprogramowania. 

 

 

 KARY UMOWNE 

§10 

1. Strony ustalają, że w przypadku, zwłoki w realizacji przedmiotu umowy ponad termin określony w 

§5 ust. 1 lub zwłoki w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych określonych w §9, Dostawca zapłaci 

ChM karę umowną w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.  

2. W przypadku zwłoki w regulowaniu przez ChM płatności, w terminach określonych w § 3 ust.1,  

Dostawcy przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych od kwoty niezapłaconej wartości 

faktury.  

3. Dostawca nie może przenosić na osoby trzecie w żadnej formie (w tym także na podstawie 

pełnomocnictw, cesji, zabezpieczenia, umowy ubezpieczenia itp.) zobowiązań płatniczych 

Kupującego z tytułu niniejszej umowy bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, ani 

ustanawiać na nich zastawów. Wszelkie tego typu czynności dokonane przez Dostawcę nie 

obowiązują ChM.  

4. W przypadku zwłoki Dostawcy ponad 30 dni od wyznaczonego terminu całkowitej realizacji 

umowy (§5 ust. 1), ChM może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy 

Dostawcy z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych zgodnie z ust. 9.  

5. W przypadku zwłoki Dostawcy ponad 30 dni od wyznaczonego terminu naprawy gwarancyjnej 

ChM może naprawić powstałą usterkę u osoby trzeciej na koszt Dostawcy - Dostawca nie może 

kwestionować kosztów naprawy u podmiotu trzeciego. 

6. Niezależnie od naliczania kar umownych ChM może dochodzić odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

7. W przypadku powstania zwłoki z winy ChM, termin realizacji umowy ulega proporcjonalnemu 

wydłużeniu o czas zwłoki.  

8. Zwłoka powstała na skutek siły wyższej nie jest uwzględniania przy naliczaniu kar określonych 

w §10. 
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9. W przypadku rażącego naruszenia umowy przez Dostawcę Kupujący może odstąpić od umowy      

z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 15% wartości umowy. Niezależnie od 

powyższego odstąpienie od umowy skutkuje koniecznością zwrotu przez Dostawcę zapłaconych 

przez ChM kwot. 

10. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Dostawcę nie z winy rażącego naruszenia umowy 

przez ChM, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 15% wartości umowy oraz zobowiązany 

jest do zwrotu otrzymanych od ChM kwot. 

 

 

SIŁA WYŻSZA 

§11 

1. Jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, poza kontrolą zarówno ChM, jak i Dostawcy, 

gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia i jego skutków, które 

wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego 

zdarzenia lub przynajmniej jego skutków.  

2. Strony umowy zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej               

i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. 

Powiadomienia, o którym mowa należy dokonać w formie pisemnej, niezwłocznie po fakcie 

wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły 

wyższej. 

3. Nie można powoływać się na siłę wyższą w przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu 

jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienia dowodów, o których 

mowa w ust. 2. 

 

 

DANE KONTAKTOWE 

§12 

Strony ustanawiają następujące osoby kontaktowe: 

ChM: ……………………………. tel.: ……………………….fax: ……………………, e-mail: 

……………………………… 

 

Dostawca: …………………… tel.: ……………………….fax: ……………………, e-mail: 

……………………………… 

 

SERWIS:. …………………… tel.: ……………………….fax: ……………………, e-mail: 

………………………………, adres …………………………….. 

 

 

AUTORSKIE PRAWA  

§13 

1. Dostawca oświadcza i zapewnia ChM, że w chwili dostawy do ChM Programu, autorskie prawa do 

Programu nie naruszają praw osób trzecich.  

2. Dostawca oświadcza, że ma prawo do udzielenia wieczystej (bezterminowej) licencji na przedmiot 

umowy. 

3. Dostawca niezwłocznie zawiadomi ChM o wszelkich roszczeniach z powodu naruszenia praw 

własności intelektualnej do Programu, skierowanych przeciwko Dostawcy lub autorowi Programu. 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§14 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 15 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy obowiązujące w Polsce,  

w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych. 

2. W przypadku powstania konfliktu w trakcie realizacji umowy Strony będą dążyć w pierwszej 

kolejności do polubownego rozwiązania sporów wynikłych podczas realizacji niniejszej umowy. 

3. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku lub na podstawie niniejszej umowy i nie 

rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Kupującego na podstawie prawa polskiego. 

4. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji poufnych 

otrzymanych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: zapytanie Kupującego wraz z załącznikami, oferta 

Sprzedającego wraz z załącznikami. 

6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.   

7. Umowa została sporządzona w języku polskim.  

8. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla Kupującego         

i Sprzedającego.  

 

 

 

 

 

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

DOSTAWCA      ChM sp. z o.o.  

  

 

 

Załączniki: 

1. Protokół zdawczo - odbiorczy 
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Zał. nr 1 do UMOWY nr ……. z dnia …………. 

  

 

Lewickie, ___/___/2018r. 

  

 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY 

  

  

Kupujący:  ChM sp. z o.o. z siedzibą w Lewickich 3B, 16-061 Juchnowiec Kościelny, 

KRS 0000187570, NIP: 966-11-76-019 

 

Dostawca: …………………………………………...  

z siedzibą w …………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

ChM sp. z o.o. potwierdza przyjęcie w dniu ___/___/2018 r. od Dostawcy następujących elementów 

przedmiotu umowy tj.:  

  

 

L.P.  NAZWA  NR SERYJNY   ILOŚĆ SZT.  ……………….. 

 

1.      

  

2.      

 

3.  

 

4.     

  

  

ChM potwierdza, że otrzymał wraz z dostarczonym przedmiotem umowy:  

 licencję, 

 inne: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

DOSTAWCA:            CHM: 

 

 

 

  

 

 


