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UMOWA NR 2018/07/00529 

zawarta w Białych Błotach w dniu ………………………. pomiędzy: 

Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. 

z siedzibą w Białych Błotach przy ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota,  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,  

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod numerem KRS 0000121056,  

REGON 091230462, NIP 554-030-92-29, 

o kapitale zakładowym w wysokości 103 018 440,00 zł, opłaconym w całości, 

reprezentowaną przez: 

1. Tomasza Moraczewskiego – Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………….. 

z siedzibą w …………………….. 

reprezentowaną/-ego przez: 

1. ……………………………………. 

zwaną/-ego w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

zwanych dalej łącznie „Stronami”, 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie zaprojektowania, 

sprzedaży, dostarczenia, zainstalowania, wdrożenia i uruchomienia Elektronicznego Systemu 

Obiegu Dokumentów, zwanego dalej „Produktem” oraz świadczenia usług serwisowych, w tym 

udostępniania poprawek dotyczących Produktu. 

2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

a) Oferta Wykonawcy, 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

c) Umowa powierzenia danych 

3. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) Dokonanie i przekazanie analizy przedwdrożeniowej Produktu, zaprojektowanie 

rozwiązania zgodnie z dokonaną analizą, dostawę, zainstalowanie, wdrożenie  

i uruchomienie oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania Produktu, zgodnie  

z wymaganiami SIWZ. 

2) Przedstawienie harmonogramu prac w zakresie wymienionym w ust.1 niniejszego 

paragrafu. 
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3) Zintegrowanie, uruchomienie i wdrożenie Produktu jako całości i dostosowanie go do 

warunków panujących u Zamawiającego , przy uwzględnieniu celu któremu ma służyć 

zrealizowanie przedmiotu niniejszej umowy wskazanego w SIWZ. 

4) Przeniesienie/import danych zgromadzonych w obecnie używanym systemie obiegu 

dokumentów (DDM 9000 firmy Logotec Engineering S.A. ) wskazanych przez 

Zamawiającego związanych do Produktu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. 

5) Wykonanie testów niezawodnościowych oraz testów funkcjonalnych zgodnie ze 

specyfikacją. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu, dokumentacji rozwiązania 

oraz procedur postępowania w czasie awarii. 

6) Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Produktu. 

7) Wsparcie techniczne i usługi serwisowe do dostarczonego rozwiązania - Produktu. 

8) Udostępnienie i implementację  poprawek do Oprogramowania. 

9) Przeprowadzenie szkolenia pracowników. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia zawarty  

w Załącznikach do umowy – SIWZ oraz oferta Wykonawcy.  

5. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania przeprowadzonego w trybie negocjacji z 

wieloma wykonawcami w/g Regulaminu udzielania zamówień Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. 

wprowadzonego zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z dnia 1 

marca 2010 roku.Umowa została zawarta po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty 

Wykonawcy w trybie postępowania ofertowego zgodnie z Regulaminem Zamówień 

obowiązującym u Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją obejmującą opis przedmiotu 

zamówienia, w  tym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i oświadcza, że jest w stanie 

wykonać  prace objęte przedmiotem umowy na warunkach określonych w Umowie; 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem, jak i środowiskiem, w tym informatycznym   

w ramach, którego ma funkcjonować Produkt oraz, że uwzględnił wszystkie charakterystyczne 

właściwości przedmiotowego środowiska. 

8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, iż dysponuje stosownymi zasobami 

ludzkimi, narzędziami, środkami finansowymi, stosownymi uprawnieniami, zgodami i zezwoleniami 

właściwych organów państwowych, oraz doświadczeniem, co umożliwi sprawną oraz zgodną  

z profesjonalnym charakterem działalności Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy w zakresie 

instalacji oraz wdrożenia Produktu w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. 

9. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej przez 

Wykonawcę oferty zł (słownie: …………..) za jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. Poświadczone za zgodność z oryginałem odpisu polisy ubezpieczeniowej oraz 

dowodu(ów) opłacenia składki ubezpieczeniowej  stanowią Załącznik odpowiednio nr 5 i 6 do 

niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres wykonywania niniejszej Umowy, 

utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z kwotami 
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ubezpieczenia określonymi w tym postanowieniu. Okres ubezpieczenia winien obejmować okres 

od dnia rozpoczęcia prac do dnia bezusterkowego Odbioru Końcowego przedmiotu umowy. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają że: 

1) Zaprojektowanie, dostawa, uruchomienie, instalacja, wdrożenie, zintegrowanie oraz 

dostosowanie Produktu  i ostateczne wykonanie przedmiotu umowy z wyłączeniem usług 

określonych w pkt 2, a także zgłoszenie go do odbioru końcowego, nastąpi w terminie 6 

miesięcy od daty zawarcia umowy 

2) Świadczenie usług serwisowych w tym udostępnianie poprawek Oprogramowania będzie 

realizowane w okresie 12 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego Produktu. 

3) W terminie wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 1 pkt. 1) 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać w całości zakres prac projektowych, 

wdrożeniowych, instalacyjnych objętych Umową i przekazać Zamawiającemu wszystkie 

dokumenty określone w Umowie, jak również inne dokumenty wymagane przez 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4) Miejscem dostawy przedmiotu umowy - oprogramowania jak i wdrożenia oraz 

zainstalowania całości Produktu jest  lotnisko Bydgoszcz-Szwederowo, ul. Jana 

Paderewskiego 1 , 86-005  Białe Błota. 

5) Wszelkie koszty i ryzyko związane z dostawą przedmiotu umowy do miejsca wskazanego 

w pkt. 4) ponosi Wykonawca. 

§ 3 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy objętego niniejszą umową innym 

podmiotom ani osobom trzecim, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. Wszelkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy zostaną 

przeprowadzone przez zespół osób zatrudnionych u Wykonawcy.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania wszystkich osób, przy 

których pomocy lub za których pośrednictwem wykonuje niniejszą umowę. 

3. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy wykonywane na terenie Portu 

Lotniczego Bydgoszcz S.A. będą realizowane przez Wykonawcę pod nadzorem wyznaczonego 

pracownika Zamawiającego.  

4.  Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie wszystkich czynności i zadań, które są 

konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz zabezpieczenia interesów 

Zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem oraz wymaganiami Zamawiającego. 
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§ 4 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu Umowy  

z uwzględnieniem kryterium należytej staranności odnoszącym się do podmiotu profesjonalnie 

zajmującego się pracami objętymi niniejsza umową. 

§ 5 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) Zaprojektowanie, dostawa, zainstalowanie, wdrożenie i uruchomienie oprogramowania 

niezbędnego do funkcjonowania Produktu, zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

2) Przeniesienie/import danych z obecnego Systemu Obiegu Dokumentów wskazanych 

przez Zamawiającego w SIWZ do Produktu. 

3) Wykonanie i przekazania analizy przedwdrożeniowej w terminie do 8 tygodni od zawarcia 

umowy. 

4) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od przekazania analizy 

przedwdrożeniowej szczegółowego harmonogramu prac, uwzględniającego  

w szczególności opis zakresu rzeczowego prac wchodzących w zakres każdego etapu, 

wskazanie daty rozpoczęcia oraz zakończenia każdego etapu realizacji oraz wartość 

kwotową przypisaną do każdego etapu odpowiadającą postępowi prac w danym etapie. 

Strony ustalają, iż każdy etap zostanie zakończony podpisaniem przez strony 

częściowego protokołu odbioru obejmującego prace zrealizowane w danym etapie. 

5) Harmonogram będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

6) Stworzenie i wdrożenie Produktu zgodnie ze specyfikacją, ofertą oraz uzgodnieniami 

poczynionymi w trakcie konsultacji przedwdrożeniowych. 

7) Zintegrowanie, uruchomienie i wdrożenie Produktu jako całości i dostosowanie go do 

warunków panujących u Zamawiającego, przy uwzględnieniu celu któremu ma służyć 

zrealizowanie przedmiotu niniejszej umowy wskazanego w SIWZ. 

8) Wykonanie testów niezawodnościowych oraz testów funkcjonalnych zgodnie ze 

specyfikacją Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji rozwiązania oraz 

procedur postępowania w czasie awarii. 

9) Wsparcie techniczne do dostarczonego rozwiązania - Produktu. 

10) Stworzenie i implementacja mechanizmu zapewniającego wysoką niezawodność 

działania Produktu oraz szybkie odzyskiwania ciągłości pracy po awariach. 

11) Współdziałanie ze wskazanymi przez Zamawiającego osobami lub podmiotami  trzecimi 

w celu prawidłowego wykonania umowy,w szczególności z Dostawcą obecnego systemu 

obiegu dokumentów DDM 900 firmy Logotec Engineering S.A. ,na koszt Wykonawcy. 

12) Opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Produktu. 

13) Zagwarantowanie konsultacji i współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji całego 

zadania. 
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14) Przeprowadzenie szkoleń dla personelu Zamawiającego użytkującego system po 

wdrożenia systemu, w ilości wskazanie w specyfikacji oraz w terminach uzgodnionym z 

Zamawiającym.  

15) Przekazanie wszelkiej dokumentacji związanej z zakupionym sprzętem  

i oprogramowaniem w tym w szczególności licencje, instrukcje certyfikaty, atesty, karty 

gwarancyjne, dokumentację techniczną. 

16) Świadczenie usług serwisowych w tym aktualizacja oprogramowania. 

2. Obowiązki Zamawiającego umożliwiające wykonanie zadania: 

1) Wskazanie i udostępnienie miejsca instalacji. 

2) Udzielenie Wykonawcy niezbędnej pomocy w celu realizacji zadania.  

3. W celu zapewnienia ciągłości pracy Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Wykonawca zobowiązuje 

się do wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy – w sposób nie 

kolidujący w żadnej mierze z bieżącą działalnością Zamawiającego. W przypadku, gdy powstanie 

konieczność wykonania prac kolizyjnych, tj. takich prac, które mogą utrudniać lub zakłócić 

bieżącą działalność Zamawiającego, Wykonawca na wykonanie prac kolizyjnych zobowiązany 

jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę ze strony Zamawiającego. 

§ 6 

1. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby nie dopuścić do powstania jakichkolwiek szkód  

u  Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za  

wszelkie szkody, obejmujące również utracone korzyści, powstałe w wyniku prowadzenia prac 

przez Wykonawcę lub pod jego kierownictwem, niezależnie od tego, czy szkody te powstały 

w wyniku działań lub zaniechań wynikających z obowiązków określonych niniejszą Umową, 

czy też poza nimi. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności za szkody powstałe  

z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób trzecich. 

§ 7 

1. W związku z przedmiotem umowy, Wykonawca otrzyma dostęp do danych oraz informacji 

zgromadzonych w systemach informatycznych Zamawiającego, w tym także do danych 

osobowych. 

2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych , Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia  

z Zamawiający umowy powierzenia danych do przetwarzanie wg wzoru zamieszczonego  

w Załączniku nr 3. 

3. Wszelkie informacje oraz dane uzyskane przez Wykonawcę w trakcie rozmów, negocjacji, 

korespondencji (także elektronicznej) związanej zwarciem niniejszej umowy a także uzyskane  

w związku lub podczas realizacji przedmiotu umowy będą traktowane jako poufne. 

4. W szczególności wszystkie dane (pliki, bazy danych, loginy, hasła, kody itp.) będą traktowane 

przez Wykonawcę jako poufne, dostęp do tych danych mogą mieć jedynie osoby wskazane przez 

Wykonawcę w Załączniku nr 4 do umowy. 
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5. Za „Informacje Poufne” będą uważane wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności 

Zamawiającego, w tym informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, prawne 

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także informacje uzyskane w wyniku 

analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia (w tym 

na piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków).  

§ 8 

1. Wykonawca zachowa Informacje Poufne Zamawiającego w tajemnicy, w szczególności podejmie 

w stosunku do nich odpowiednie środki ostrożności oraz środki zabezpieczające, które zapewnią 

gwarancję nieujawnienia tych danych podmiotom lub osobą trzecim nieupoważnionym do ich 

pozyskania.   

2. Wszelkie loginy i hasła niezbędne do wykonania przedmiotu umowy będą przechowywane przez 

Wykonawcę w sposób gwarantujący najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych. 

Wykonawca nie ma prawa do udostępniania haseł i loginów przekazanych przez Zamawiającego 

innym osobom niż wymienione w Załączniku nr 4. 

3. Po zakończeniu prac wszystkie przekazane przez Zamawiającego hasła i loginy zostaną trwale 

zniszczone, co zostanie potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim oświadczeniem 

przesłanym w terminie 7 dni po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru. Zamawiający 

w trosce o własne bezpieczeństwo dokona zmiany haseł. 

4. Przekazanie Informacji Poufnych ograniczone będzie do niezbędnych pracowników Wykonawcy 

realizujących przedmiot umowy, jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy. 

§ 9 

1. Wykonawca nie przekaże Informacji Poufnych, ani w całości ani w części, żadnej osobie trzeciej 

ani podmiotowi trzeciemu, wykorzystywać będzie te informacje wyłącznie dla realizacji przedmiotu 

umowy, oraz nie wykorzysta tych informacji w żaden sposób mogący naruszyć dobra i interesy 

Zamawiającego. 

2. W sytuacji ujawnienia wskazanych w § 8 informacji lub danych bez uzyskania uprzedniej pisemnej 

zgody drugiej strony Umowy, pod rygorem nieważności,  strona, która dopuściła się bezprawnego 

ujawnienia danych zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w kwocie równej 10 % wartości 

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każde naruszenie. W razie gdy szkoda przewyższa 

wysokość zastrzeżonej kary umownej, strona, która odniosła szkodę uprawniona jest do 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych uregulowanych w kodeksie cywilnym. 

§ 10 

Obowiązek zachowania poufności wiąże Wykonawcę również po rozwiązaniu, odstąpieniu lub 

wygaśnięciu niniejszej umowy niezależnie od obowiązku zwrotu lub zniszczenia nośników oraz 

usunięcia Informacji Poufnych zgodnie z § 9. 
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§ 11  

1. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie spełnia wszystkie funkcje wymienione  

w Załącznikach do umowy oraz w umowie. Wykonawca udziela Zamawiającemu na czas 

nieokreślony niewyłącznego upoważnienia (licencja niewyłączna) do korzystania ze składającego 

się na Produkt oprogramowania (dalej jako: Oprogramowanie), dla celów związanych  

z działalnością Wykonawcy oraz zgodnych z przeznaczeniem Oprogramowania.  

2. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania na wymienionych w Warunkach 

udzielenia licencji polach eksploatacji. Warunki udzielenia licencji przez Wykonawcę stanowią 

załącznik do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do oprogramowania w pełnym zakresie oraz że 

nie jest ono obciążone prawami osób trzecich. 

4. Zamawiający nie będzie ograniczony w korzystaniu z Oprogramowania, zgodnie z warunkami 

licencji, przez czas trwania licencji, w szczególności zaś licencja udzielana jest na wskazaną w 

SIWZ liczbę stanowisk, stanowiących własność Zamawiającego. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających 

prawami, wynikającymi z niniejszego paragrafu na rzecz osób trzecich. W szczególności 

Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstępowania, pożyczania, użyczania, najmu, 

powielania lub jakiejkolwiek innej formy rozpowszechniania i udostępniania Oprogramowania. 

6. W celu umożliwienia realizacji niniejszej Umowy Wykonawca wydaje i przenosi na 

Zamawiającego prawo własności Nośników Oprogramowania. 

7. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu niewadliwe funkcjonowanie Oprogramowania oraz 

zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z Oprogramowania bez odrębnego wynagrodzenia, 

wad uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Oprogramowania, które ujawnią się po 

instalacji Oprogramowania, dokonanej przez Wykonawcę dla Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w Oprogramowaniu oraz ich skutki, 

powstałe w rezultacie nieuprawnionego (bez uzyskania licencji lub po upływie okresu 

licencyjnego), nieautoryzowanego (wskutek niewprowadzenia lub błędnego wprowadzenia Kodu 

dostępu, loginu lub hasła dostępowego) lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem 

Oprogramowania lub z Instrukcją) instalowania lub korzystania z Oprogramowania przez 

Zamawiającego, jego personel lub osoby trzecie. 

9. Jeżeli w okresie trwania niniejszej Umowy zostanie stwierdzona wadliwość materiałowa lub 

wadliwość zapisu Nośników Oprogramowania, Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia 

wymieni niezwłocznie wadliwy nośnik na taki sam nośnik wolny od wad. 

10. Jeżeli w okresie trwania niniejszej umowy Nośnik Oprogramowania zostanie utracony albo 

ulegnie uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym prawidłową instalację Oprogramowania  

z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający, Wykonawca, na pisemny wniosek 

Zamawiającego, dostarczy w terminie 14 dni nowy nośnik, za zwrotem kosztów nabycia 

niezapisanego nośnika, zapisu oraz dostarczenia nowego nośnika. 
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11. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy wprowadzać w Oprogramowaniu 

Produktu odpowiednie modyfikacje, usprawnienia aktualizacje, zgodnie z warunkami ustalonymi 

w umowie i ofercie Wykonawcy.  

§ 12 

1. Strony ustalają, iż będą dokonywać następujących rodzajów odbioru: 

1) Odbiory częściowe – po zakończeniu realizacji poszczególnych etapów wskazanych  

w harmonogramie prac, 

2) odbiór końcowy przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1). 

2. Prace na terenie Portu Lotniczego mogą być realizowane jedynie w dni robocze w godzinach od 

8:00 – 16:00, w miejscu prowadzenia działalności przez Zamawiającego to jest w Białych Błotach 

przy ul. Paderewskiego 1, chyba że ze względu na ryzyko zakłócenie funkcjonowania lotniska  

w skutek realizowanych prac Zamawiający ustali z Wykonawcą inne godziny. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy - Produkt z wyłączeniem usług 

serwisowych wskazanych w umowie. 

4. Odbioru dokonują upoważnieni do czynności odbioru przedstawiciele Zamawiającego  

i Wykonawcy. 

5. Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy - Produktu i przeprowadzi czynności 

odbiorowe w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go, w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. O terminie rozpoczęcia 

czynności odbiorowych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

6. Wykonawca zgłaszając osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego, musi przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, a także o zgodności przedmiotu umowy z umową wraz z załącznikami oraz przedłożyć 

całość niezbędnej dokumentacji, w tym dokumentację powykonawczą, raporty z prób, karty 

gwarancyjne, oświadczenia.  

7. Odbiór Końcowy przedmiotu umowy, jak i odbiory częściowe  wymagają potwierdzenia w formie 

pisemnego Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy lub protokołów częściowych 

odbioru danego etapu prac, podlegających podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli 

Stron.  

8. Strony ustalają, iż odpowiedzialność, wszelkie ciężary i korzyści a także ryzyka związane z 

przedmiotem umowy przechodzą na Zamawiającego w momencie podpisania przez obie strony 

umowy bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji wykonanego Produktu sporządzoną  

w języku polskim dokumentację techniczną dokładnie opisującą wszystkie aspekty działania 

systemu - Produktu ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności wymaganych  

w specyfikacji. Dokumentacja musi obejmować podstawowy zakres administrowania  Produktem. 

Koszt ewentualnego tłumaczenia ponosi Wykonawca.  

10. W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:  
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a) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić dokonania odbioru 

wyznaczając zarazem termin na ich usunięcia przez Wykonawcę, 

b) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może: 

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. Obniżenie wynagrodzenia powinno 

nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy bez wad pozostaje 

do wartości przedmiotu umowy z wadami. 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem – od umowy odstąpić i  obciążyć Wykonawcę karami umownymi 

zgodnie z umową. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności oraz do żądania wyznaczenia nowego terminu odbioru. 

13. Jeżeli Wykonawca, w przypadkach wskazanych w ust. 11 lit. a) nie usunie wad w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i obciążyć 

Wykonawcę karami umownymi. 

14. Nieodebranie przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest równoznacznie z jego 

niezaakceptowaniem jako niekompletnego, nie odpowiadającego umówionym cechom lub 

wykazującego inne wady. 

15. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru nie zwalnia w żadnym zakresie Wykonawcy 

od odpowiedzialności za wady dostarczonego przedmiotu umowy. 

16. Jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował terminu 

usunięcia wad wyznaczonego przez Zamawiającego, nawet w przypadku podpisania protokołu 

odbioru, strony uznają, iż do odbioru nie doszło i Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy 

dodatkowy termin na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru albo obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie albo od umowy odstąpić, naliczając kary umowne,   

17. Przez „usunięcie wad” w rozumieniu niniejszej Umowy strony rozumieją skuteczną naprawę 

wadliwego elementu Produktu albo wymianę wyrobu na nowy, wolny od wad - zgodnie  

z żądaniem oraz w terminie określonym przez Zamawiającego. 

18. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszące się do odbioru końcowego mają odpowiednie 

zastosowanie do odbiorów częściowych. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do stałej współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy i udostępniania Zamawiającemu na jego żądanie wglądu w tworzone 

elementy na każdym etapie prac. 

20. Zamawiający upoważnia Pana ……………… (Opiekun prac) do dokonywania w stosunku do 

Wykonawcy wszelkich czynności w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie realizacji 

przedmiotu niniejszej  umowy. 

21. Wykonawca upoważnia Pana ………………(Koordynatora współpracy) do dokonywania  

w stosunku do Zamawiającego wszelkich czynności w imieniu i na rzecz Zamawiającego w 

zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  
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§ 13 

1. Strony ustalają, iż Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy określonego  

w § 1 umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej, nieprzekraczalnej  kwocie 

……………. PLN netto (słownie: ………………….). 

2. Kwota wskazana w ust. 1 zostanie powiększona o odpowiednią stawkę podatku od towarów  

i usług. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne w następujący sposób: 

1) Faktury przejściowe 

Z tytułu zrealizowania etapów przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem prac. Podstawą do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będą podpisane przez Zamawiającego bezusterkowe 

protokoły odbiorów częściowych. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Łączna wartość faktur przejściowych nie może przekraczać 

pułapu 40 %  wartości wynagrodzenia wskazanego w ustępie 1, przy czym maksymalna ilość faktur 

przejściowych nie może przekroczyć 3 szt.. 

2) Faktura końcowa po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury Zamawiającemu. 

4. Za wszelkie prace, wykonane bez zgody Zamawiającego lub te w stosunku, do których 

Zamawiający zgłosił sprzeciw, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za niezgodne  

z umową wykonanie zleconych robót i wszelkie związane z tym koszty. 

5. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje również opłatę za udzielenie Zamawiającemu licencji 

na Oprogramowanie, o których mowa w § 11 niniejszej Umowy oraz wszelkie inne koszty oraz 

wydatki poniesione przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy. 

6. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturach. 

7. Za dzień dokonania zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 14  

1. Wykonawca wniósł do dnia podpisania Umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy                    

w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto podanego w Umowie tj. …………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: ……………… 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu wszelkich roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w tym z tytułu kar umownych oraz wad.  

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu wraz                 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy.  

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach                            

i wysokościach:  

a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu 

bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
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b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi.  

§ 15 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne przedmiotu 

umowy na zasadach uregulowanych w niniejszej Umowie oraz obowiązujących przepisach prawa. 

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy z jego 

opisem zawartym w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz umowie, a nadto wadę zmniejszającą wartość 

lub użyteczność przedmiotu umowy ze względu na jego przeznaczenie lub cel  wynikający z Umowy,  

brak właściwości wymaganych przez Zamawiającego czy też dostarczenie przedmiotu zamówienia w 

stanie niezupełnym. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne elementów 

przedmiotu zamówienia, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające  

z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw 

ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające 

w związku z wprowadzeniem elementów przedmiotu zamówienia do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 16 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, 

w tym na wszelkie element, urządzenia, sprzęty, podzespoły, oprogramowania, instalacje 

wchodzące w zakres Produktu . 

2. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny i wyda go Zamawiającemu przy podpisaniu protokołu 

odbiorczego końcowego, potwierdzającego bezusterkowy odbiór przedmiotu umowy. 

3. Okres udzielonej gwarancji wynosi 12 miesięcy i rozpoczyna się począwszy od dnia  podpisania 

bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy - Produktu. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że rozszerzają uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za 

wady przedmiotu zamówienia - na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.Gwarancja ulega automatycznemu 

przedłużeniu po zawarciu umowy serwisowej na okres trwania tejże umowy serwisowej.   

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. 

6. W sytuacji wykrycia w okresie gwarancji i rękojmi awarii, wad lub usterek przedmiotu umowy: 

a) charakterze krytycznym, to jest uniemożliwiających bądź utrudniających wykonywanie 

podstawowych zadań Produktu lub zagrażających jego bieżącemu funkcjonowaniu, 

Wykonawca przystąpi do usuwania tych wad, usterek lub awarii bezzwłocznie, nie później 

niż w ciągu 12 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia wystosowanego przez 

Zamawiającego i zobowiązany jest usunąć te wady na własny koszt i ryzyko w terminie 

nie dłuższym niż 48 godzin od daty i godziny otrzymania zawiadomienia, o którym mowa 

powyżej lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednakże nie 

krótszym niż wskazany w niniejszym punkcie;.  
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b) inne niż wskazane w punkcie a) powyżej, Wykonawca przystąpi do usuwania wad, awarii 

lub usterek bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od daty otrzymania 

zawiadomienia wystosowanego przez Zamawiającego i zobowiązany jest usunąć te wady 

na własny koszt i ryzyko w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż 7 

dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej. 

7. Wykonawca udziela również wsparcia technicznego (usługi serwisowe) dla dostarczonego 

rozwiązania na warunkach określonych w SIWZ i ofercie stanowiącej kolejno Załączniki nr 1 i 2 do 

umowy. Wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane ze wsparciem technicznym w zakresie 

niniejszej umowy zostały uwzględnione w wynagrodzeniu za przedmiot umowy. 

8. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę, w terminie 7 dni od daty 

ujawnienia przedmiotowej wady czy też usterki, w formie pisemnej, faksem lub pocztą 

elektroniczną. Zawiadomienie powinno być skierowane do przedstawiciela Wykonawcy 

wskazanego w protokole odbioru przedmiotu umowy.  Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego o zmianie osoby uprawnionej do odbioru zgłoszenia w formie pisemnej.  

9. Usunięcie wad, awarii, usterek i braków przedmiotu umowy odbywa się na koszt Wykonawcy. 

10. W sytuacji nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający jest 

uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.  

11. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w ciągu którego, wskutek wady 

przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek jego elementu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł 

w pełni z niego korzystać. 

12. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w elementach przedmiotu umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak 

i wszelkie inne wady fizyczne tych elementów, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny 

gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawniają się w ciągu terminu 

obowiązywania gwarancji. 

13. Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienia wynikające z gwarancji jakości udzielonej przez 

Wykonawcę mogą być przez Zamawiającego egzekwowane na podstawie Umowy, bez 

legitymowania się jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji. 

14. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, do rękojmi i gwarancji jakości udzielonej przez 

Wykonawcę, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.   

15. Uprawnienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie pozbawiają Zamawiającego prawa do 

naliczania kar umownych zgodnie z Umową oraz możliwości korzystania z innych uprawnień 

przewidzianych Umowie oraz w przepisach kodeksu cywilnego. 

§ 17 

Wykonawca przedłoży zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego całą 

dokumentację dotyczącą zamontowanego sprzętu wraz z oprogramowaniem a w szczególności 

wszelkie karty gwarancyjne. 
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§ 18 

1. Strony zgodnie oświadczają, że będą ponosić odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy na ogólnych zasadach wynikających z kodeksu cywilnego oraz 

przez zapłatę kar umownych określonych w treści niniejszego paragrafu. 

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania niepieniężnego wynikającego  

z przedmiotowej umowy strony zastrzegają kary umowne w następujących przypadkach  

i wysokościach: 

a) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną na rzecz Zamawiającego w 

następujących sytuacjach: 

− Za opóźnienie w  wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1 pkt. 1) umowy. 

− Za opóźnienie w usunięciu wad, awarii, usterek lub braków przedmiotu umowy, w tym 

stwierdzonych przy odbiorze, a także w okresie gwarancji jakości i/lub rękojmi za 

wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień 

opóźnienia w stosunku do terminu usunięcia wad wyznaczonego przez 

Zamawiającego lub wynikającego z umowy, 

− z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy  - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. 

b) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną Wykonawcy w następujących 

sytuacjach: 

− z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę  z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego  - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.  

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 

1  Umowy 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych, jak również wydatków, które 

Zamawiający już poniósł  z powodu jakiegokolwiek naruszenia lub niedotrzymania przez 

Wykonawcę postanowień Umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia. 

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz w innych 

przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Zamawiający ma prawo 

jednoczesnego żądania kar umownych określonych w niniejszej  Umowie.  

6. Niezależnie od prawa do żądania kar umownych oraz odszkodowań od Wykonawcy, w razie 

niewykonania lub nienależytego wykonania w terminie obowiązku określonego w Umowie oraz 

SIWZ przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o takich naruszeniach Wykonawcy.   

7. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 

również w innych przypadkach przewidzianych w Umowie oraz Kodeksie Cywilnym. 
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8. Odstąpienie od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego 

prawa do obciążenia Wykonawcy karami umownymi, o których mowa w niniejszej Umowie.   

9. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość  

całkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w § 13 ust. 1 Umowy, przy 

zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej 23 %. 

10. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wywiązania się  z wszystkich 

obowiązków i zadań wynikających z niniejszej umowy.  

§ 19 

Wykonawca nie dokona cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek jej 

części na inny podmiot.  

§ 20 

1. Strony zgodnie oświadczają, że poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz w 

Kodeksie Cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, między innymi w następujących 

przypadkach: 

a) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, 

iż nie jest prawdopodobne, że zdoła jej ukończyć w czasie umówionym, 

b) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i 

pomimo wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania umowy w 

wyznaczonym terminie, nie zmienia sposobu swojego działania, 

c) gdy przedmiot umowy ma wady istotne, których nie da się usunąć albo gdy z okoliczności 

wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, 

d) Wykonawca nie przestrzegał poleceń Zamawiającego, w sposób rażący, 

e) Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu wymaganych dokumentów, o których mowa w 

umowie, 

f) stwierdzenia szkód powstałych w wyniku niewłaściwego wykonywania przez Wykonawcę 

zobowiązań umownych, 

g)  w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości, albo rozwiązania firmy   

Wykonawcy, 

h) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

i) Wykonawca dokona przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez pisemnej 

zgody Zamawiającego 

j) Wykonawca dopuścił się jakiegokolwiek innego rażącego naruszenia postanowień Umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązujących.  

2. W przypadkach określonych w ust.1 niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez niego wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający 
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może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach bez obowiązku zapłaty kar umownych. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku: 

− zwłoki Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w zapłacie Wykonawcy 

wynagrodzenia za wykonane i odebrane oraz zafakturowane zgodnie z Umową prace, 

utrzymującego się co najmniej 45 dni od dnia wymagalności faktury VAT, 

− Zamawiający ogłosił upadłość lub likwidację, 

− Zamawiający nie przekazał Wykonawcy z przyczyn zawinionych niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy materiałów i pomimo wezwania do ich przedłożenia nie 

udostępnia ich Wykonawcy. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron: 

1) Wykonawca będzie uprawniony do wynagrodzenia za część robót faktycznie 

wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy - bez żadnych wad lub zastrzeżeń ze 

strony Zamawiającego (w tym za urządzenia, sprzęt lub inne materiały, które zostały 

do tego czasu zainstalowane), obliczonego proporcjonalnie do stopnia 

zaawansowania wykonanych robót, na podstawie sporządzonego przez strony 

protokołu inwentaryzacji robót, po potrąceniu należnych Zamawiającemu kar 

umownych i innych odszkodowań, 

2) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy, równocześnie Strony przystąpią 

do odbioru prac, stosując w tym zakresie postanowienia § 12 Umowy, 

3) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane prace w zakresie uzgodnionym 

przez Strony na koszt Strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy, 

4) Wykonawca jest obowiązany przekazać protokolarnie Zamawiającemu wszelką 

dokumentacje   otrzymaną od Zamawiającego i wszystkie dokumenty wytworzone 

przez Wykonawcę w toku realizacji zadania do dnia odstąpienia od umowy.  

§ 21 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich 

sporów powstałych między nimi albo między Zamawiającym, a wynikających z Umowy lub 

pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich 

negocjacji. 

2. W razie niemożliwości rozwiązania sporu w sposób polubowny, strony poddają rozstrzygnięcie 

sporu sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

3. Uzgodnienia niniejszego paragrafu nie stanowią zapisu na sąd polubowny. 
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§ 22 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA 

………………………… ………………………… 

  

Załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2. Oferta Wykonawcy 

3. Umowa Powierzenia Danych 

4. Wykaz Pracowników Wykonawcy Otrzymujących Dostęp do Danych Poufnych w Związku z 

Wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

5. Kopia Polisy Ubezpieczeniowej. 

6. Dowód Opłacenia Składki Ubezpieczeniowej. 

7. Warunki udzielenia licencji polach eksploatacji. 
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Zał. 7 Warunki udzielenia licencji polach eksploatacji. 

 

WARUNKI LICENCJI OPROGRAMOWANIA 

 

1. OPROGRAMOWANIE chronione jest prawem autorskim, postanowieniami umów 

międzynarodowych o prawach autorskich oraz innym ustawodawstwem i umowami 

międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. 

2. OPROGRAMOWANIE wolne jest od wad prawnych. 

3. OPROGRAMOWANIE, jego nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie aktualizacje, jak 

również inne zmiany nie będą dodatkowo płatne w okresie 12 miesięcy od dokonania 

bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz po tym okresie o ile zostanie 

zawarta umowa serwisowa. 

4. LICENCJODAWCA oświadcza, że OPROGRAMOWANIE będzie działało zgodnie z 

dostarczoną dokumentacji (dalej Umowa) - SIWZ oraz samej Umowie. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące składników i części OPROGRAMOWANIA, będącego 

przedmiotem licencji oraz funkcji realizowanych przez OPROGRAMOWANIE zawiera 

dokumentacja OPROGRAMOWANIA opracowana przez LICENCJODAWCĘ 

6. LICENCJODAWCY przysługują majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie do 

oprogramowania z wyłączeniem majątkowych praw autorskich do projektu systemu. 

7 . OPROGRAMOWANIE jest wytworem oryginalnym i nie narusza żadnych praw autorskich i 

praw pokrewnych innych twórców, przepisów o ochronie znaków towarowych i wynalazczości. 

8. OPROGRAMOWANIE chronione jest przez prawa autorskie i umowy międzynarodowe. 

Zgodnie z nimi, LICENCJOBIORCA zobowiązany jest traktować OPROGRAMOWANIE jak 

wszystkie inne materiały chronione prawem autorskim, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsza 

LICENCJA lub Umowa stanowi inaczej. 

9. LICENCJODAWCA udziela LICENCJOBIORCY licencji niewyłącznej na  zgodnych z 

przeznaczeniem OPROGRAMOWANIA. 

10. Wszelkie prawa nie udzielone wprost w Warunkach LICENCJI lub Umowie pozostają 

prawami LICENCJODAWCY. OPROGRAMOWANIE jest własnością LICENCJODAWCY i jako 

takie pozostaje pod ochroną odpowiednich praw autorskich 

11. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony. 

12. LICENCJOBIORCA jest uprawniony do korzystania z OPROGRAMOWANIA na 

następujących polach eksploatacji: 

a. LICENCJOBIORCA jest uprawniony do użytkowania OPROGRAMOWANIA 

zgodnie z ilością wykupionych 

licencji. 

b. stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od 

formatu, systemu lub standardu. 

 

c. udostępniania w całości lub części dostępu do Oprogramowania podmiotom 

lub osobom trzecim współpracującym z Licencjobiorcą w zakresie 

prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

 

                                       d. korzystania z OPROGRAMOWANIA w celu przetwarzania danych przez 

LICENCJOBIORCE lub podmioty wskazane przez LICENCJODAWCĘ dla 

potrzeb prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. 

e. przesłanie i utrwalenie informacji, będących wynikiem zrealizowania kodu 

Oprogramowania. 
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f. pobierania i odczytywania danych poprzez sporządzanie przez 

LICENCJOBIORCĘ własnych raportów oraz wyciągów z baz danych 

przygotowanych przez LICENCJODAWCĘ 

g. LICENCJOBIORCA jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania 

zgodnie z zapisami SIWZ i Umowy 

h. LICENCJOBIORCA ma prawo do sporządzenia kopii zapasowych, jeżeli 

jest to niezbędne do korzystania z OPROGRAMOWANIA. 

13. Licencja na OPROGRAMOWANIE jest niezbywalna i nie uprawnia do: 

a. sporządzania kopii OPROGRAMOWANIA z wyjątkiem kopii związanych z 

użytkowaniem OPROGRAMOWANIA i kopii zapasowych; 

b. wprowadzania jakichkolwiek zmian lub adaptacji OPROGRAMOWANIA lub 

jego układu; 

c. samodzielnego tworzenia przez LICENCJOBIORCĘ OPROGRAMOWANIA 

aplikacyjnego, które mogłoby modyfikować dane przechowywane w 

OPROGRAMOWANIU 

d. sprzedaży, prowadzenia dystrybucji, przekazywania w rozliczeniu, na rzecz 

osób trzecich OPROGRAMOWANIA lub dokumentacji użytkowej w całości lub  

w części; 

e. podejmowania lub uniemożliwiania czynności mających na celu poznanie 

kodu źródłowego lub struktur bazy danych OPROGRAMOWANIA; 

f. zawierania umów zastawu, których przedmiotem byłaby licencja lub 

OPROGRAMOWANIA; 

g. cesji, transferu lub przeniesienia w inny sposób na osobę trzecią praw 

nabytych na podstawie licencji, w tym do udzielania sublicencji. 

14.W celu umożliwienia realizacji Umowy LICENCJODAWCA wyda i przeniesie na 

LICENCJOBIORCĘ prawo własności Nośników Oprogramowania. 

15. Jeżeli w okresie trwania Umowy i obowiązywania gwarancji zostanie stwierdzona 

wadliwość materiałowa lub wadliwość zapisu Nośników Oprogramowania, LICENCJODAWCA 

bez odrębnego wynagrodzenia wymieni niezwłocznie wadliwy nośnik wolny od wad. 

16. Jeżeli w okresie trwania umowy i obowiązywania gwarancji Nośnik Oprogramowania 

Zostanie utracony albo ulegnie uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym prawidłową 

instalację OPROGRAMOWANIA z przyczyn, za które nie odpowiada LICENCJOBIORCA, 

LICENCJODAWCA, na pisemny wniosek LICENCJOBIORCY, dostarczy w terminie 14 dni 

nowy nośnik, całkowicie na swój koszt. 

17. LICENCJODAWCA zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy wprowadzać w 

Oprogramowaniu Systemu odpowiednie modyfikacje, usprawnienia aktualizacje, zgodnie z 

warunkami ustalonymi w Załączniku nr 1 – SIWZ do Umowy i Umowie. 

18.LICENCJOBIORCA lub działające w jego imieniu lub na jego rzecz podmioty trzecie, 

zobowiązują się przedsięwziąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony 

OPROGRAMOWANIA  przed dostępem osób nieupoważnionych, a zwłaszcza uniemożliwić 

jego użytkowanie przez nieupoważnione osoby. 

19. W celu prawidłowego działania OPROGRAMOWANIA LICENCJOBIORCA korzystał 

będzie wyłącznie z usług z urządzeń, systemów i OPROGRAMOWANIA spełniającego 

minimalne wymagania sprzętowe określone w SIWZ i Umowie 

20. LICENCJOBIORCA zgadza się nie usuwać, nie zamazywać, nie umożliwiać odbioru ani 

nie zmieniać treści komunikatów informacyjnych na temat praw własności intelektualnej 

LICENCJODAWCY 

21. LICENCJOBIORCA nie ma prawa usuwać ani zmieniać oznaczeń OPROGRAMOWANIA, 

ani znaków towarowych na produkcie. 

22. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich, oraz przeniesienie 

praw własności egzemplarzy dokumentacji, zostało ujęte w kwocie wynagrodzenia należnej z 
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tytułu realizacji podmiotu Ustawy i jako takie zostanie rozliczone pomiędzy uczestnikami 

Konsorcjum 

23. LICENCJODAWCA przyjmuje jako nadrzędne w stosunku do Warunków licencji zapisy 

Umowy dla zadania oraz zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ będące 

integralną częścią przedmiotowej Umowy. 

24. Zapisy Umowy oraz SIWZ traktuje się jako obowiązujące i nadrzędne w przypadku 

sprzeczności z zapisami Warunków Licencji, w szczególności w zakresie uregulować 

odnoszących się do licencji, praw autorskich, zakresu odpowiedzialności, kar umownych, 

możliwości odstąpienia od Umowy. 

25. Warunki Licencji w żadnej mierze nie mogą naruszać ani ograniczać praw Zamawiającego 

wskazanych w Umowie. 

26. Zapisy Warunków Licencji pozostające w sprzeczności bądź naruszające zapisy Umowy 

będą uznane za nieważne. 

27. W zakresie nieuregulowanym w Warunkach Licencji obowiązują zapisy Umowy. 
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KARTA UZGODNIEŃ 

 

 

 

Numer umowy: 2018/07/00529 

Nazwa kontrahenta: zostanie wybrany w postępowaniu 

Dział odpowiedzialny za realizację: Dział Handlu, sprzedaży i IT,  

Ogólny przedmiot umowy: umowa dotycząca wdrożenie nowego systemu obiegu 

dokumentów 

 

 

 

L.p. Pion Data Uwagi Podpis 

1 Pion Handlowy 08.08.2018 ----------------------- Krusa 

2 Pion Finansowy 07.08.2018 Komentarz w kwestii 

polisy OC 

Wykonawcy 

Kilczewska - Tysków 

3. Pion Operacyjny 23.08.2018 Bez uwag Rotmański 

4. Pion Bezpieczeństwa    

5 Dział Prawny    
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