
UMOWA O ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ                                
DWÓCH PROTOTYPÓW STANOWISK ROBOCZYCH                    

ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG TESTOWANIA I DOSTOSOWANIA 
PROTOTYPÓW 

zawarta w dniu ____________ w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy: 

(1) VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 

129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000113394, posiadającą numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale 

zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (wpłaconym w całości) (dalej jako: „VIGO”), 

reprezentowaną przez:  

- _________________________________; 

a 

(2) ________________________________________________________________________

________________________________ (dalej jako: „Wykonawca”), reprezentowaną 

przez: 

- _________________________________; 

przy czym VIGO i Wykonawca zwani będą w dalszej części niniejszej umowy łącznie „Stronami”, 

a każdy z osobna „Stroną”. 

Zważywszy że: 

(A) VIGO w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz w celu dalszego rozwoju 

realizuje inwestycję obejmującą budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego 

detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych (zwiększenie czystości 

technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, 

osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk 

detektorów rocznie; 

(B) inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Nowa generacja hermetyzowanych 

miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką”, umowa nr 

POIR.03.02.02-00-0209/16 z dnia 05 października 2016 roku w ramach Poddziałania 3.2.2 

Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

(C) w ramach inwestycji i projektu VIGO zamierza nabyć prototypy dwóch stanowisk 

roboczych dających się połączyć w szereg z możliwością przekazywania produkcji 

pomiędzy nimi, które następnie będą testowane i dostosowywane do wymogów VIGO – 
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w celu stworzenia finalnego opisu przedmiotu zamówienia i nabycia docelowej ilości 

stanowisk roboczych z przeznaczeniem do nowego zakładu produkcyjnego; 

(D) w celu wyboru Wykonawcy stanowisk roboczych VIGO przeprowadziło postępowanie o 

udzielenie zamówienia na zaprojektowanie, dostawę i montaż stanowisk roboczych do 

zakładu produkcyjnego VIGO w ramach projektu, zgodnie z zasadą konkurencyjności 

wymaganą w ramach projektu – zapytanie ofertowe numer ZOZ-03_18 z dnia  

25 kwietnia 2018 roku (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”, którego kopia stanowi 

załącznik numer 1 do niniejszej umowy); 

(E) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało podzielone na trzy etapy, z których etap I 

i II obejmują zaprojektowanie, dostawę i montaż dwóch prototypów stanowisk 

roboczych zgodnie ze wstępnym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 

do Zapytania Ofertowego (dalej jako: „Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia”) oraz 

testowanie przedmiotowych prototypów przez VIGO i dialog VIGO z Wykonawcami w 

celu dostosowania prototypów do potrzeb VIGO, doprecyzowania Wstępnego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia oraz stworzenia docelowego opisu przedmiotu zamówienia do 

III etapu postępowania; 

(F) w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe Wykonawca złożył jedną z trzech 

najkorzystniejszych ofert w toku I etapu postępowania o udzielenie zamówienia. 

Strony postanowiły, co następuje: 

1 Przedmiot umowy 

1.1 Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, 

dostarczyć i zamontować w zakładzie produkcyjnym VIGO w Ożarowie 

Mazowieckim dwa prototypy stanowisk roboczych do produkcji detektorów 

podczerwieni (dalej jako: „Prototypy”), jak również świadczyć usługi testowania i 

dostosowania Prototypów do wymogów produkcyjnych VIGO, a VIGO 

zobowiązuje się przedmiotowe Prototypy odebrać od Wykonawcy oraz zapłacić 

wynagrodzenie określone w punkcie 6 poniżej. 

1.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać Prototypy zgodnie ze specyfikacją 

techniczną i funkcjonalną zawartą we Wstępnym Opisie Przedmiotu Zamówienia 

oraz zgodnie z ofertą złożoną w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe (dalej jako: 

„Oferta”; Oferta Wykonawcy stanowi załącznik numer 2 do niniejszej umowy).  

1.3 Przy wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się zachować 

należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności.  

2 Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 

2.1 Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:  
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2.1.1 posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonania niniejszej 

umowy; 

2.1.2 dysponuje odpowiednimi materiałami, maszynami, urządzeniami,  

narzędziami i oprogramowaniem oraz posiada wiedzę i doświadczenie  

niezbędne do należytego wykonania niniejszej umowy oraz nie istnieją 

żadne przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające lub 

utrudniające mu wykonanie niniejszej umowy; 

2.1.3 Prototypy lub ich części, bądź wykorzystane przy ich wykonaniu lub 

stanowiące ich integralną część komponenty, prefabrykaty, rysunki lub 

dokumenty techniczne, nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób 

trzecich, w tym w szczególności nie będą naruszać majątkowych ani 

osobistych praw autorskich ani jakichkolwiek innych praw własności 

intelektualnej osób trzecich; 

2.1.4 Prototypy będą spełniać wszelkie normy techniczne wymagane prawem, 

jak również będą przebadane i przetestowane pod kątem 

funkcjonalności przewidzianej we Wstępnym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia.  

2.2 W przypadku, gdyby jakimkolwiek osobom trzecim przysługiwały jakiekolwiek 

prawa do Prototypów bądź ich części lub gdyby Prototypy bądź ich części 

posiadały jakiekolwiek wady prawne, a osoby te wysuwałyby względem VIGO 

jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, Wykonawca niniejszym przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność z tego tytułu i zwalnia VIGO od obowiązku świadczenia i jest 

odpowiedzialny względem VIGO za to, że osoby trzecie wysuwające roszczenie 

nie będą żądały spełnienia świadczenia przez VIGO, jak również zobowiązuje się 

względem VIGO do pokrycia szkody poniesionej przez VIGO z tego tytułu 

3 Zaprojektowanie, montaż i dostawa Prototypów 

3.1 W zakres obowiązków Wykonawcy dotyczących zaprojektowania, dostawy i 

montażu Prototypów wchodzi w szczególności: 

3.1.1 opracowanie dokumentacji projektowej Prototypów, w tym 

dokumentacji koncepcyjnej, technologicznej i inżynierskiej oraz 

dokumentacji i projektu wykonawczego Prototypów; 

3.1.2 dostarczenie dwóch Prototypów wytworzonych zgodnie z wymogami 

wskazanymi w punkcie 1.2 powyżej do zakładu produkcyjnego VIGO w 

Ożarowie Mazowieckim; 

3.1.3 montaż Prototypów w zakładzie produkcyjnym VIGO w Ożarowie 

Mazowieckim, w tym ich podłączenie i sprawdzenie  prawidłowości 

działania; 
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3.1.4 instruktaż dla personelu VIGO w zakładzie produkcyjnym VIGO w 

Ożarowie Mazowieckim w zakresie bieżącej eksploatacji i konserwacji  

Prototypów; 

3.1.5 terminowe dokonanie procedury odbioru Prototypów określonej w 

punkcie 4 poniżej. 

3.2 Wraz z Prototypami Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć VIGO sporządzoną w 

języku polskim dokumentację techniczną Prototypów pozwalającą na korzystanie 

z nich zgodnie z prawem oraz  zgodnie z  ich technicznym i gospodarczym 

przeznaczeniem, w tym w szczególności instrukcję obsługi oraz wszelkie 

certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa i jakości dotyczące Prototypów oraz ich 

poszczególnych komponentów lub prefabrykatów, wymagane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

4 Odbiór Prototypów 

4.1 Dostawa i montaż Prototypów w zakładzie produkcyjnym VIGO w Ożarowie 

Mazowieckim zostaną zrealizowane przez Wykonawcę w terminie 4 tygodni od 

dnia zawarcia niniejszej umowy.  

4.2 Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że przez dostawę Prototypów 

rozumie się również ich montaż w zakładzie produkcyjnym VIGO w Ożarowie 

Mazowieckim oraz przeprowadzenie instruktażu dla personelu VIGO w zakresie 

bieżącej eksploatacji i konserwacji  Prototypów. Wszelkie odniesienia w niniejszej 

umowie do dostaw oznaczają również montaż i instruktaż. 

4.3 Termin dostawy jest zastrzeżony na korzyść Wykonawcy. Oznacza to, że 

Wykonawca może dostarczyć Prototypy również przed upływem niniejszego 

terminu, po uprzednim zawiadomieniu VIGO o planowanej dacie dostawy. Przy 

czym dostawa Prototypów zostanie zrealizowana wyłącznie w dniu roboczym, tj. 

od poniedziałku do piątku, bez sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy 

w Polsce, w godzinach od 8:00 do 16:00.  

4.4 Ryzyko związane z potencjalnym uszkodzeniem lub utratą Prototypów, w 

szczególności w trakcie transportu, w całości obciąża Wykonawcę – aż do odbioru 

Prototypów przez VIGO zgodnie z punktem 4.5 poniżej.  

4.5 Przed dokonaniem odbioru Prototypów osoba upoważniona przez VIGO dokona 

ich sprawdzenia i weryfikacji. W przypadku braku zastrzeżeń, odbiór Prototypów 

zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez 

Strony, który stanowić będzie także podstawę do wypłaty wynagrodzenia, 

zgodnie z punktem 6.3.1 poniżej (dalej jako: „Protokół Zdawczo-Odbiorczy”). 

4.6 W przypadku zastrzeżeń lub uwag VIGO do Prototypów, VIGO przedstawi je 

Wykonawcy, który będzie zobowiązany do niezwłocznego, jednak nie później niż 

w terminie 2 tygodni, usunięcia wszelkich niezgodności lub wad. W takiej sytuacji 
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Strony zamiast Protokołu Zdawczo-Odbiorczego podpiszą protokół wstępny,  

w którym zostaną sprecyzowane zastrzeżenia lub uwagi VIGO do Prototypów 

(dalej jako: „Protokół Wstępny”). Protokół Zdawczo-Odbiorczy zostanie 

podpisany przez Strony dopiero po usunięciu przez Wykonawcę wszelkich 

niezgodności lub wad, zgodnie z zastrzeżeniami lub uwagami VIGO. Strony 

niniejszym postanawiają, że brak dokumentacji, o której mowa w punkcie 3.2 

powyżej, również stanowi istotną wadę Prototypów. 

4.7 Zgłoszenie przez VIGO zastrzeżeń lub uwag do Prototypów, w tym podpisanie 

przez VIGO wyłącznie Protokołu Wstępnego, nie czyni VIGO odpowiedzialnym za 

niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy wskazanego w punkcie 4.1 

powyżej – za jego dotrzymanie odpowiedzialny jest wyłącznie Wykonawca. 

4.8 W przypadku niedostarczenia Prototypów w terminie, o którym mowa w punkcie 

4.1 powyżej, Wykonawca zapłaci VIGO karę umowną w wysokości 100 (słownie: 

sto 00/100) złotych za każdy dzień opóźnienia. Zastrzeżenie kary umownej nie 

wyłącza uprawnienia VIGO do dochodzenia względem Wykonawcy, na zasadach 

ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jak również 

nie wyłącza innych uprawnień VIGO przysługujących na mocy niniejszej umowy 

lub obowiązujących przepisów prawa. 

5 Usługi testowania Prototypów i ich dostosowania do wymogów produkcyjnych 

VIGO 

5.1 Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, po dostawie i montażu Prototypów w 

zakładzie produkcyjnym VIGO w Ożarowie Mazowieckim nastąpi etap:  

5.1.1 testowania Prototypów w bieżącej działalności VIGO;  

5.1.2 dialogu VIGO z Wykonawcą w celu dostosowania Prototypów do 

potrzeb produkcyjnych VIGO;  

5.1.3 doprecyzowania Wstępnego Opisu Przedmiotu Zamówienia; oraz  

5.1.4 stworzenia docelowego opisu przedmiotu zamówienia do III etapu 

postępowania, o którym mowa w Zapytaniu Ofertowym (dalej łącznie 

jako: „Usługi Testowania i Dostosowania”). 

5.2 W zakres Usług Testowania i Dostosowania świadczonych przez Wykonawcę na 

rzecz VIGO w ramach niniejszej umowy wchodzi w szczególności: 

5.2.1 udział Wykonawcy w bieżących testach Prototypów w zakładzie 

produkcyjnym VIGO w Ożarowie Mazowieckim – w celu dopracowania 

wymogów technicznych Prototypów; 

5.2.2 modyfikacja Prototypów zgodnie z wytycznymi VIGO, na podstawie 

wyników testów, o których mowa w punkcie 5.2.1 powyżej – w celu 

dopracowania wymogów technicznych Prototypów. 
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5.3 Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usług Testowania i Dostosowania w 

siedzibie VIGO w Ożarowie Mazowieckim, w wymiarze łącznie 16 godzin przez 

okres o jakim mowa w punkcie 10.1 poniżej (Czas trwania umowy). 

5.4 W ramach Usług Testowania i Dostosowania Wykonawca zobowiązuje się na 

bieżąco konsultować i uzgadniać z VIGO wszelkie istotne zagadnienia 

funkcjonalne lub technologiczne dotyczące Prototypów. Ponadto, Wykonawca 

zobowiązuje się uwzględniać wskazówki i wytyczne VIGO zgłaszane w związku z 

Usługami Testowania i Dostosowania.  

5.5 W przypadku braku świadczenia przez Wykonawcę Usług Testowania i 

Dostosowania, uchylania się przez Wykonawcę od ich świadczenia lub opóźnienia 

w ich świadczeniu, Wykonawca zapłaci VIGO karę umowną w wysokości 100 

(słownie: sto 00/100) złotych za każdy przypadek naruszenia. Zastrzeżenie kary 

umownej nie wyłącza uprawnienia VIGO do dochodzenia względem Wykonawcy, 

na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kary 

umownej, jak również nie wyłącza innych uprawnień VIGO przysługujących na 

mocy niniejszej umowy lub obowiązujących przepisów prawa. 

6 Wynagrodzenie  

6.1 Z tytułu wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę VIGO zobowiązuje się 

zapłacić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie __________ (słownie: 

_________________ 00/100) złotych netto (dalej jako: „Wynagrodzenie”).  

6.2 Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym za pełną realizację niniejszej 

umowy, w tym w szczególności za zaprojektowanie, dostawę i montaż 

Prototypów oraz za świadczenie Usług Testowania i Dostosowania. Wykonawcy w 

żadnym przypadku nie przysługuje prawo żądania zwiększenia Wynagrodzenia, 

chyba że VIGO wyrazi na to uprzednią zgodę w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6.3 Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: 

6.3.1 50% Wynagrodzenia zostanie zapłacone przez VIGO w terminie 14 dni 

od dnia podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego; 

6.3.2 50% Wynagrodzenia zostanie zapłacone przez VIGO w terminie 14 dni 

od dnia upływu okresu świadczenia przez Wykonawcę Usług Testowania 

i Dostosowania, o którym mowa w punkcie 5.3 powyżej. 

6.4 Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, na podstawie faktur VAT wystawionych 

przez Wykonawcę i dostarczanych do VIGO odpowiednio po podpisaniu przez 

Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego i po upływie okresu testowania i 

dostosowania, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze VAT.  
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6.5 W przypadku Wykonawcy zobowiązanego do naliczenia podatku VAT, 

wynagrodzenie zostanie powiększone o wartość podatku VAT według stawki 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury.  

7 Gwarancja jakości na Prototypy i dostępność komponentów 

7.1 Wykonawca udziela VIGO 24-miesięcznej gwarancji jakości na Prototypy (dalej 

jako: „Gwarancja”). Okres Gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania 

przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. 

7.2 Realizacja świadczeń gwarancyjnych nastąpi, według wyboru VIGO, poprzez 

wymianę lub naprawę uszkodzonego Prototypu – na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

7.3 Gwarancją objęte są wszelkie wady Prototypów, w tym wynikające z wad 

materiałowych lub z wad wykonania. Dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, 

że niezgodność Prototypów ze Wstępnym Opisem Przedmiotu Zamówienia lub z 

Ofertą jest wadą Prototypu. 

7.4 Naprawy gwarancyjne mogą być realizowane przez Wykonawcę w siedzibie VIGO 

w Ożarowie Mazowieckim. Koszty dojazdu, wyżywienia lub noclegów 

serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i 

podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane wykonaniem napraw w ramach 

Gwarancji obciążają Wykonawcę. W przypadku realizacji napraw gwarancyjnych 

poza siedzibą VIGO, wszelkie koszty związany z odebraniem i transportem 

Prototypów obciążają Wykonawcę. 

7.5 Zgłoszenie wad w ramach Gwarancji zostanie dokonane przez VIGO w formie 

pisemnej lub mailowej, na adresy Wykonawcy wskazane w punkcie 12.1.2 

poniżej. 

7.6 Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany Prototypu nie później niż 

w terminie 4 tygodni licząc od dnia zgłoszenia Wykonawcy przez VIGO wady lub 

usterki Prototypu. 

7.7 VIGO może powierzyć usunięcie wad lub usterek Prototypów bądź jakichkolwiek 

ich części osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez potrzeby zawiadamiania go o 

powyższym fakcie oraz bez konieczności występowania do sądu o zgodę, o której 

mowa w art. 480 Kodeksu Cywilnego, w przypadku: 

7.7.1 braku odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie gwarancyjne; 

7.7.2 bezpodstawnej odmowy uwzględniania zgłoszenia; 

7.7.3 uchybienia terminowi do usunięcia wad lub usterek gwarancyjnych 

Prototypów. 

7.8 W przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w ramach Gwarancji 

Prototypów bądź jakichkolwiek ich części w terminie określonym w punkcie 7.6 

powyżej, Wykonawca zapłaci VIGO karę umowną w wysokości 0,25% 
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Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego 

w punkcie 7.6 powyżej. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia 

VIGO do dochodzenia względem Wykonawcy, na zasadach ogólnych, 

odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jak również nie 

wyłącza innych uprawnień VIGO przysługujących na mocy niniejszej umowy lub 

obowiązujących przepisów prawa. 

7.9 Skorzystanie przez VIGO z uprawnień wskazanych w punktach powyżej nie 

wyłącza możliwości skorzystania z innych roszczeń przysługujących VIGO na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności z roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady Prototypów. 

7.10 Niezależnie od uprawnień gwarancyjnych opisanych powyżej, Wykonawca 

niniejszym gwarantuje i zapewnia, że elementy, części, komponenty lub 

prefabrykaty zamienne Prototypów będą dostępne dla VIGO przez okres co 

najmniej 10 lat od dnia podpisania przez Strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.  

7.11 W przypadku braku dostępności elementów, części, komponentów lub 

prefabrykatów zamiennych Prototypów przez okres wskazany w punkcie 7.10 

powyżej, Wykonawca zapłaci VIGO karę umowną w wysokości 1.000 (słownie: 

jeden tysiąc 00/100) złotych za każdy brak. Zastrzeżenie kary umownej nie 

wyłącza uprawnienia VIGO do dochodzenia względem Wykonawcy, na zasadach 

ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jak również 

nie wyłącza innych uprawnień VIGO przysługujących na mocy niniejszej umowy 

lub obowiązujących przepisów prawa. 

8 Obowiązkowe ubezpieczenie Wykonawcy 

8.1 Przez cały okres obowiązywania umowy, w tym w szczególności przez cały okres 

świadczenia Usług Testowania i Dostosowania, Wykonawca zobowiązany jest do 

posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem niniejszej umowy, w wysokości co najmniej 

500.000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy 00/100).  

8.2 Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna Wykonawcy za szkody 

osobowe oraz rzeczowe umyślne lub nieumyślne powstałe w związku z realizacją 

niniejszej umowy. W szczególności ochrona ubezpieczeniowa winna obejmować 

obok odpowiedzialności cywilnej deliktowej także ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej kontraktowej. 

8.3 Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy stanowi załącznik numer 3 

do niniejszej umowy (dalej jako: „Polisa”). 

8.4 W przypadku wygaśnięcia Polisy Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć nową 

bądź przedłużyć dotychczasową Polisę na warunkach określonych w punktach 

8.1-8.2 powyżej tak, aby w żadnym momencie obowiązywania niniejszej umowy 

Wykonawca nie pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca jest 
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zobowiązany dostarczyć VIGO kopię ważnej Polisy przed wygaśnięciem 

poprzedniej Polisy. 

9 Prawo odstąpienia od umowy – w zakresie zaprojektowania, dostawy i 

montażu Prototypów 

9.1 VIGO ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w zakresie zaprojektowania, 

dostawy i montażu Prototypów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

niedostarczenia przez Wykonawcę Prototypów w terminie określonym w punkcie 

3.1 powyżej, bez uprzedniego wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego na 

dostarczenie Prototypów. 

9.2 Prawo odstąpienia od umowy wykonywa się przez oświadczenie złożone 

Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia upływu niedotrzymanego przez 

Wykonawcę terminu.  

9.3 Odstąpienie od umowy przez VIGO z przyczyn określonych powyżej nie narusza 

innych uprawnień VIGO wynikających z umowy lub obowiązujących przepisów 

prawa. 

10 Czas trwania umowy – w zakresie Usług Testowania i Dostosowania 

10.1 W zakresie Usług Testowania i Dostosowania niniejsza umowa została zawarta na 

czas oznaczony 2 miesięcy od dnia podpisania przez Strony Protokołu Zdawczo-

Odbiorczego. 

10.2 VIGO jest uprawnione do wypowiedzenia niniejszej umowy w zakresie Usług 

Testowania i Dostosowania przed upływem terminu, na jaki została zawarta, ze 

skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach: 

10.2.1 całkowitego braku świadczenia przez Wykonawcę Usług Testowania i 

Dostosowania; lub  

10.2.2 uchylania się przez Wykonawcę od świadczenia Usług Testowania i 

Dostosowania; lub 

10.2.3 opóźniania się przez Wykonawcę w świadczeniu Usług Testowania i 

Dostosowania; lub 

10.2.4 wygaśnięcia Polisy i niedostarczenie VIGO nowej polisy zgodnie z 

punktem 8 powyżej. 

10.3 Wypowiedzenie umowy zgodnie z punktem 10.2 powyżej nie wymaga 

jakiegokolwiek wezwania Wykonawcy przez VIGO do prawidłowego wykonania 

umowy. 

10.4 Strony postanawiają, że w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy w 

zakresie Usług Testowania i Dostosowania na podstawie niniejszego punktu 10 

VIGO zwolniony jest z obowiązku zapłaty na rzecz Wykonawcy części 
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Wynagrodzenia, o której mowa w punkcie 6.3.2 powyżej – co Wykonawca 

niniejszym akceptuje i potwierdza. 

11 Poufność 

11.1 Strony zobowiązują się traktować wszelkie informacje wynikające z niniejszej 

umowy, jak również informacje uzyskane w wyniku współpracy na tle realizacji 

umowy, jako informacje poufne (dalej jako: „Informacje Poufne”). 

11.2 Informacje Poufne nie mogą być przekazywane pośrednio lub bezpośrednio 

jakiejkolwiek osobie trzeciej, natomiast w ramach struktur organizacyjnych Stron, 

dostęp do tych informacji posiadać będą jedynie pracownicy, podwykonawcy i 

przedstawiciele, których dostęp do Informacji Poufnych jest uzasadniony ze 

względu na ich pozycję lub udział w realizacji umowy. 

11.3 Ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek Informacji Poufnej innym 

niż opisane w punkcie 11.2 powyżej osobom wymagać będzie każdorazowo 

uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela drugiej Strony, chyba że są to 

informacje publicznie dostępne, a ich upublicznienie nie nastąpiło w wyniku 

naruszenia postanowień niniejszej umowy, lub obowiązek lub uprawnienie do ich 

ujawnienia wynika z niniejszej umowy lub obowiązujących przepisów prawa. 

12 Komunikacja 

12.1 Strony wskazują, że komunikacja związana z realizacją niniejszej umowy powinna 

odbywać się w formie pisemnej lub mailowej, na następujące adresy osób 

kontaktowych Stron: 

12.1.1 dla VIGO: 

osoba kontaktowa: _______________________________; 

forma pisemna: __________________________________; 

e-mail: _________________________________________; 

12.1.2 dla Wykonawcy: 

osoba kontaktowa: _______________________________; 

forma pisemna:  __________________________________; 

e-mail: __________________________________________. 

12.2 Zmiana adresów wskazanych w punkcie 12.1 powyżej nie stanowi zmiany 

niniejszej umowy. Niemniej jednak w przypadku zmiany adresu Strona, której 

zmiana dotyczy, jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić o niniejszym fakcie 

drugą Stronę. W przypadku braku powiadomienia drugiej Strony o zmianie 

adresu doręczenie na poprzedni adres uznaje się za skuteczne.  
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13 Postanowienia końcowe 

13.1 Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy: 

13.1.1 załącznik numer 1: Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikami; 

13.1.2 załącznik numer 2: oferta Wykonawcy; 

13.1.3 załącznik numer 3: Polisa. 

13.2 Z zastrzeżeniem punktu 12.2 powyżej, wszelkie zmiany niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

13.3 Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw ani obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na jakikolwiek podmiot lub osobę trzecią – bez 

uprzedniej zgody VIGO wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

13.4 Gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostało uznane za nieważne, 

bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy 

pozostają w mocy. W takim przypadku Strony przyjmą nowe postanowienia w 

miejsce postanowienia uznanego za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, 

odpowiednio do intencji Stron oraz ich ekonomicznych i prawnych celów, które 

Strony pragnęły zrealizować przyjmując to nieważne, bezskuteczne lub 

niewykonalne postanowienie. 

13.5 Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie, a wszelkie spory 

związane z jej zawarciem lub wykonaniem zostają poddane pod wyłączną 

jurysdykcję sądów polskich. 

13.6 W razie zaistnienia pomiędzy Stronami sporu związanego z zawarciem lub 

wykonaniem niniejszej umowy, sądem właściwym miejscowo do jego 

rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby VIGO.  

13.7 Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

Za VIGO: 

 

____________________________________ 

Za Wykonawcę: 

 

____________________________________ 

 


