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ZAŁĄCZNIK NR 7a 
 

UMOWA NR ………… 
(PROJEKT UMOWY NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO  

KLASY GIS W RAMACH CZĘSCI 2 ZAMÓWIENIA) 
 

 
zawarta w dniu ………….. w Sierakowicach, pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. z siedzibą w Sierakowicach przy ulicy 
Kartuskiej 12, 83-340 Sierakowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000285473, kapitał zakładowy 33.175.500,- zł w całości opłacony, NIP 589-19-17-
078, REGON 220454239, zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:                     
Prezesa Zarządu – Tomasza Zdanowicza, 
Członka Zarządu – Karolinę Krefta 
 
a 
 
imię i nazwisko……………zamieszkały…………………., legitymujący się dowodem osobistym 
nr…............, seria………..wydanym przez……………… prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą……………..na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
........………..pod numerem ………..; numer NIP….…………; REGON……………, 
PESEL………………………… 
lub 
firma……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………..Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem………;NIP………,….;REGON……….…...,kapitał 
zakładowy…………………., reprezentowanym przez:. /zgodnie z KRS/ 
1…………………………………………………. 
2………………………………………………….  
  
 - [ zwanym dalej Wykonawcą], 
 
[łącznie Zamawiający i Wykonawca określani są mianem Strony]  
 
Na podstawie rozstrzygniętego w dniu ……………...2018 r. postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz 1579 z późn. zm.) i dokonanego przez Zamawiającego 
wyboru oferty, została zawarta umowa o następującej treści:  
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia, którym jest 
dostawa i wdrożenie systemu geoinformacyjnego klasy GIS dla infrastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej użytkowanej przez zamawiającego na terenie Gmin Sierakowice i Sulęczyno.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:  
a. SIWZ wraz z załącznikami, 
b. oferta Wykonawcy,   
które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 2 

TERMINY 
Przedmiot umowy należy dostarczyć i wdrożyć w terminie od 27.05.2019 do 31.12.2019 r. 
 

§ 3 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
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a. przedłożenia w terminie 14 dni od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-
terminowego realizacji przedmiotu Umowy.   

b. wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa i wiedzą techniczną oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego,  

c. przeszkolenia pracowników, które należy przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego. Z 
przeprowadzonego szkolenia należy spisać protokół zaakceptowany przez Zamawiającego. 

d. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za dostawę, którą wykonuje.   
e. udostępnienia Zamawiającemu kompletnej instrukcji obsługi systemu w wersji elektronicznej (w 

formacie pdf), w języku polskim.  
2. Wykonawca oświadcza, że: 

a. dostarczone programy dostosowane są do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a 
ewentualne zmiany w tych przepisach w czasie realizacji przedmiotu umowy zostaną 
wprowadzone w dwustronnie uzgodnionych terminach, umożliwiających niezakłóconą pracę 
Zamawiającego, jednakże uaktualnienie programów powinno nastąpić najpóźniej w dniu wejścia 
w życie zmiany tych przepisów. Wszystkie dostarczone programy stanowią jeden w pełni 
zintegrowany system.  

b. jego pracownicy zachowają tajemnicę przedsiębiorstwa i zawodową przez okres trwania 
Umowy oraz do 5 lat od jej zakończenia. W związku z tym zarówno Wykonawca, jak i 
zatrudniony lub zaangażowany przez niego zespół pracowników nie będą przekazywać ani 
rozpowszechniać informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy, chyba że uzyskają 
na to uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać bez 
zgody Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i 
badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy. 

c. wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 
Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania 
Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, 
autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na 
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim, w tym przenosi 
także prawo do wykonywania zależnych praw autorskich.  

4. W ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia w niej określonego, w przypadku gdy Wykonawca z 
przyczyn od niego niezależnych nie ma możliwości przeniesienia autorskich praw majątkowych na 
zasadach  określonych w ust. 1, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego licencje, sublicencje 
albo zapewni ich przeniesienie od podmiotu, któremu przysługują do nich majątkowe prawa 
autorskie, bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia na czas nieokreślony, 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:  
a. Wykorzystanie oprogramowania lub jego części na potrzeby Zamawiającego, 
b. Utrwalanie lub zwielokrotnienie oprogramowania na potrzeby Zamawiającego w celu  

wykorzystania sprzętu i oprogramowania które ma służyć celom zawartym w przedmiocie 
umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że:  
a. 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,  

b. Przeniesienie licencji nie będzie naruszało własności przemysłowej i intelektualnej, w 
szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw do znaków 
towarowych.  

6. W ramach wynagrodzenia za wykonanie umowy, o którym mowa w § 5 ust 1 Wykonawca:  
a. 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,  
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b. w przypadku dostarczenia oprogramowania na nośnikach instalacyjnych, przenosi na 
Zamawiającego prawo własności do egzemplarzy nośników danych, na których utrwalone jest 
oprogramowanie.   

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego 
w wyniku wystąpienia wad prawnych lub fizycznych utworów. W przypadku roszczeń osób trzecich 
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności poprzez ich 
uregulowanie. 

8. 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.  

9. W przypadku, gdy, w skutek 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.   

10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji określonych niniejszą umową 
następuje z dniem podpisania protokołu końcowego i nie wymaga złożenia dodatkowego 
oświadczenia.   

  
§ 4 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

dokumenty i informacje, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwróci 
dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy. Przekazanie i zwrot 
dokumentów nastąpi w formie protokołu. 

2. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do urządzeń, na których przedmiot umowy ma zostać 
zainstalowany, w terminach uzgodnionych między stronami.  

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
Kwota netto:.............................................PLN (słownie) ........................................................... 
Stawka VAT: .........................% 
Kwota VAT: ........................................................................................ 
Kwota brutto .............................................PLN (słownie) .......................................................... 

2. Cena wskazana w umowie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
3. Ustala się, że zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo. 
4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne będzie przelewem 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

5. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane dostawy stanowić będzie protokół odbioru 
końcowego oraz protokół, o którym mowa w §3 ust.1 pkt. c  podpisane bez zastrzeżeń przez 
Zamawiającego.  

6. Do protokołu odbioru końcowego należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty m.in. licencje 
użytkowania określone przepisami prawa, certyfikaty, homologacje.  

7. Za datę zapłaty uważna będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

§ 6 
KARY UMOWNE 

1.  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie terminowo i bez usterek. 
2.  Wykonawca zobowiązuje się zachować szczególna staranność przy wykonywaniu niniejszej 

umowy. 
3.  Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy określonego w § 1,  w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 – za każdy dzień opóźnienia, 

b) za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % od wartości brutto niniejszej 
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umowy określonej w § 5 ust.1, 
c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust.1, 
4.      Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje szkody, poniesionej przez 

Zamawiającego, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1. 
6.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
 

§ 7 
GWARANCJA I RĘKOJMIA   

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot Umowy gwarancji jakości oraz 
rękojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego.  

2. Okres wsparcia technicznego w ramach gwarancji i wynagrodzenia  ustalonego w §5 ust.1 wynosi 
36 miesięcy.  

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub osób, którymi się posługuje oraz wad 
tkwiących w zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia systemach, materiałach i 
urządzeniach. Do wykonania napraw gwarancyjnych Wykonawca przystąpi niezwłocznie po 
otrzymaniu informacji o zaistniałych usterkach, przy czym w terminie nie dłuższym niż 7 dni.   

4. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych (okres 
od protokolarnego stwierdzenia istnienia wad i usterek  do protokolarnego odbioru ich usunięcia).  

5. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę we wskazanym miejscu i w terminie 14 dni od 
dnia zawiadomienia lub terminie ustalonym z Zamawiającym lub niestawienie się Wykonawcy w 
terminie określonym w ust. 3 zdanie drugie dnia na przegląd, Zamawiający może dokonać zlecenia 
usunięcia wad przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę.  

6. W ramach usługi gwarancyjnej w zakresie wsparcia technicznego - opieki gwarancyjnej 
(Wykonawca zobowiązany jest, w  ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust.1), w 
szczególności do:  
a. usuwania wad przedmiotu umowy, wprowadzania zmian programistycznych, wdrożeniowych i 

konfiguracyjnych w oprogramowaniu narzędziowym i aplikacyjnym systemu informacji 
przestrzennej (GIS), celem rozwiązania zgłaszanych przez Zamawiającego problemów,  

b. prowadzenie bieżącego audytu oprogramowania i bazy danych oraz informowania 
Zamawiającego o potencjalnych konsekwencjach zidentyfikowanych nieprawidłowości,  

c. bieżącego wsparcia użytkowników systemu informacji przestrzennej (GIS) poprzez konsultacje i 
wsparcie techniczne zdalnie lub pocztą elektroniczną,  

d. informowania Zamawiającego o pojawiających się nowych wersjach oprogramowania 
narzędziowego, upływie umów serwisowych oraz wpływie tych czynników na stabilność i rozwój 
systemu informacji przestrzennej (GIS),   

e. innych czynności wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.  
7. W ramach usługi gwarancyjnej i wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust.1 Wykonawca 

zobowiązany jest do sprawowania czynności z  zakresu nadzoru autorskiego:  
a. Wykonawca zobowiązany jest do stałego śledzenia obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie zapewnienia zgodności Aplikacji i treści w niej zawartych z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa;  

b. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oraz udostepnienia nieodpłatnie kolejnych 
(nowych) wersji oprogramowania aplikacyjnego wynikających z uwzględnienia zmian w 
obowiązujących przepisach prawa - w takim przypadku zmiany winny być dostarczone 
niezwłocznie, w terminie umożliwiającym poprawną eksploatację systemu, z uwzględnieniem 
odpowiedniego czasu na wprowadzenie zmian do systemu informacji przestrzennej (GIS) w taki 
sposób, aby działanie Zamawiającego nie było poczytane jako niezgodne z przepisami 
obowiązującego prawa.  

c. Zamawiający ma prawo żądania nowych nieodpłatnych wersji oprogramowania aplikacyjnego, 
którymi dysponuje Wykonawca i jest on zobowiązany do ich dostarczenia.  

8. Wsparcie gwarancyjne Wykonawca zapewni Zamawiającemu w dni robocze, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:00 – 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  
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9. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia wady lub problemu w możliwie najkrótszym czasie 
od jego wystąpienia, pocztą elektroniczną na adres: 
…………………………………………………….., lub telefonicznie na numer telefonu: 
…………………………………, lub pisemnie na adres Wykonawcy 
…………………………………………………………..  

10. Dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia 
Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 

 
§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. 

    Zamawiający może odstąpić od umowy w  całości lub części  w przypadkach przewidzianych 
przez ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również przez kodeks cywilny  - dla umowy o 
dzieło, umów wzajemnych.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
a. gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, naprawcze bądź likwidacyjne wobec 

Wykonawcy, 
b.  gdy nastąpiło zaprzestanie działalności lub rozwiązanie firmy (podmiotu) Wykonawcy. 

 
§ 9 

ZMIANY UMOWY 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmiany która przewiduje SIWZ lub ustawa 
prawo zamówień publicznych, na warunkach w niej określonych. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 lub 2 jest nieważna. 
 

§10 
KOMUNIKACJA 

1. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysłane będą  pocztą, 
faksem na następujące adresy: 

 
Dla Zamawiającego: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Kartuska 12, 
83-340 Sierakowice,  
tel./fax : 58/ 684-73-41 
e-mail: biuro@pwik.sierakowice.pl 
 
Dla Wykonawcy 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

 
2.    Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres, numery wskazane  powyżej. 
3.   Terminem doręczenia jest termin wynikający z dowodu nadania faksu bez błędu, w przypadku 

doręczenia pocztą termin doręczenia lub 8 dnia od awiza, lub w przypadku doręczenia osobistego 
termin zaznaczony w treści pisma.   

4.   Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu,  numerów, a niewykonanie tego 
obowiązku powoduje, że doręczenia  dokonane na adresy, numery podane w ust. 1 jest skuteczne. 

5.   Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym jest Pan/Pani 
………………..…….., a ze strony Zamawiającego,  Pan/Pani ……………………..………. . 
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§11 
POSTANOWIANIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm.) oraz przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

3. Integralną część umowy stanowią załączniki:  
a. Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1,  
b. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 2.  
c. Porozumienie w Sprawie Przesyłania Faktur w Formie Elektronicznej – załącznik nr 3. 

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

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 
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załącznik nr 3 do umowy 
 
 

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 
 
 
w dniu …………….. w Sierakowicach pomiędzy:  
 
 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z o.o. z siedzibą w Sierakowicach przy ulicy 
Kartuskiej 12, 83-340 Sierakowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000285473, kapitał zakładowy 33.175.500,- zł w całości opłacony, NIP 589-19-17-
078, REGON 220454239, zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:                     
Prezesa Zarządu – Tomasza Zdanowicza, 
Członka Zarządu – Karolinę Krefta 
 
zwaną dalej  Odbiorcą  
 
a 
imię i nazwisko…………… zamieszkały…………………., legitymujący się dowodem osobistym 
nr…............, seria……….. wydanym przez……………… ważnym do dnia …………….., prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą…………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ........………..pod numerem ……….. numer 
NIP………..…… REGON…………………………………….,[zgodnie z zaświadczeniem z ewidencji]. 
lub 
firma…………….. z siedzibą ……….,adres……………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………. .Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem………, NIP……….., REGON……………. kapitał zakładowy…………………., 
reprezentowanym przez: [zgodnie z odpisem z KRS].  
1…………………………………………………. 
2………………………………………………….  
zwaną dalej Wystawcą  
 
na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017.1221 ze 
zm.) (dalej jako Ustawa o VAT)  zostało zawarte porozumienie, o treści: 
1. ODBIORCA oświadcza, że akceptuje przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawionych przez 

WYSTAWCĘ, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (zwane dalej: e-faktury) 
pod warunkiem zachowania reguł opisanych w niniejszym porozumieniu. 

2. WYSTAWCA zobowiązuje się do przesyłania e-faktur, e-faktur korygujących, duplikatów  e-faktur, 
drogą elektroniczną w postaci plików w formacie PDF. 

3.  W jednej wiadomości mailowej może być wysłana tylko jedna faktura WYSTAWCY.  
4. WYSTAWCA faktury gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za autentyczność pochodzenia,  

integralność  treści oraz czytelność  e-faktury. 
5. WYSTAWCA oświadcza, że e-faktury będą przesyłane wyłącznie  z następującego adresu e-

mail…………………………………………………………………………………………… 
6. Adresem właściwym do przesyłania ODBIORCY e-faktur jest wyłącznie adres:  

……………………………… 
7. Przesłanie e-faktury z innego adresu, niż wskazany w pkt 5 lub na adres inny niż wskazany w pkt 

6, jest  bezskuteczne tj. nie stanowi w żadnym przypadku dostarczenia faktury w formie 
elektronicznej.  

8. Za potwierdzenie otrzymania e-faktury przez ODBIORCĘ uznaje się datę nadaną przez serwer 
pocztowy ODBIORCY w momencie wejścia wiadomości e-mail na listę  poczty odebranej 
ODBIORCY wysłanych przez WYSTAWCĘ z adresu wskazanego w pkt 5 na adres ODBIORCY 
wskazany w pkt 6. 

9. Przesyłanie e-faktur przez WYSTAWCĘ nastąpi od dnia następującego po dniu, w którym 
ODBIORCA otrzymał podpisane przez WYSTAWCĘ porozumienie. O fakcie otrzymania 
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porozumienia ODBIORCA zawiadomi WYSTAWCĘ drogą mailową, na adres wskazany w 
porozumieniu. 

10. Przesłanie faktur w formie elektronicznej wyklucza możliwość ich przesyłania w formie papierowej, 
a  dokument taki (papierowy) nie stanowi w rozliczeniach między WYSTAWCĄ i ODBIORCĄ  ani 
dowodu księgowego ani faktury w rozumieniu Ustawy o VAT.   

11. Strony zobowiązują się, że w przypadku zmiany danych określonych w niniejszym porozumieniu w 
szczególności: nazwy spółki, adresu, siedziby, numeru NIP poinformują się o tym fakcie pisemnie 
lub drogą elektroniczną na 3 dni robocze (tj. poniedziałek – piątek z  wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy) przed przesłaniem faktur w formie elektronicznej.   

12. Postanowienie punktu 11 powyżej nie dotyczy adresów poczty elektronicznej wskazanych w pkt 5 
oraz 6 porozumienia. Dla ich zmiany wymagana jest zmiana porozumienia dokonana, pod rygorem 
nieważności, w  formy pisemnej. 

13.  Zmiana  formy przesyłania faktur między WYSTAWCĄ i ODBIORCĄ  tj. z e-faktury  na  fakturę 
papierową wymaga  rozwiązania  porozumienia , które dla swojej ważności wymaga  zachowania 
formy pisemnej.  

14.  W przypadku  rozwiązania porozumienia WYSTAWCA traci prawo do przesyłania ODBIORCY 
faktur w formie elektronicznej od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  
rozwiązano porozumienie.     

 
 
 
 

ODBIORCA         WYSTAWCA 
 

 
 

 
 


