
 

1 
 

Załącznik nr 4 do SWZ 

Projektowane postanowienia Umowy                                                                  

 

Umowa nr ................................................ 

zawarta w dniu …………….................................. w Warszawie, pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, NIP: 525-22-48-481 

reprezentowanym przez: ........................................................................................................................... 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

firmą ................................................................................................................................................. 

reprezentowaną przez: ..................................................................................................................... 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) została zawarta po przeprowadzeniu postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym  na podstawie art.  275  

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,  

z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

Zamawiający i Wykonawca, zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną” 

postanawiają, co następuje: 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

oraz wdrożenia w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa – jednostce budżetowej m.st. Warszawy 

(zwanej dalej „ZMSP”) dostosowanego do potrzeb Zamawiającego Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego (zwanego dalej „ZSI”) na istniejącej Infrastrukturze Technicznej ZMSP oraz 
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świadczenia usług serwisu (utrzymanie i wsparcie techniczne) i rozwoju dla potrzeb ZMSP, zgodnie 

z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 w 

następujących Etapach:  

a) Etap I – dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w siedzibie ZMSP,  

b) Etap II – świadczenie usług serwisu i rozwoju w siedzibie ZMSP. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich prac koniecznych do wykonania 

Przedmiotu Umowy, chociażby nie były opisane w niniejszej Umowie lub załącznikach do niej, jeżeli 

konieczność ich wykonania, jako profesjonalista winien przewidzieć. Strony potwierdzają, że 

głównym celem ich współpracy w ramach Umowy jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości 

prawidłowego korzystania z ZSI realizującego wszystkie funkcje oraz parametry przewidziane 

niniejszą Umową. 

4. Przedmiotem niniejszej Umowy jest również przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń 

pracowników ZMSP na warunkach i terminach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

 

Oświadczenia Wykonawcy 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż: 

a) posiada wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

świadczenia usług objętych zakresem niniejszej Umowy, 

b) posiada wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, zasoby ludzkie, techniczne i organizacyjne, 

niezbędne do należytego i pełnego wykonania niniejszej Umowy, 

c) uzyskał i posiada wszelkie informacje niezbędne do pełnego i należytego wykonania niniejszej 

Umowy, w szczególności zapoznał się z infrastrukturą techniczną ZMSP oraz oświadcza, że 

infrastruktura techniczna ZMSP ta jest odpowiednia do zapewnienia poprawnego działania ZSI 

zgodnie z niniejszą Umową, 

d) dysponuje środkami finansowymi niezbędnymi do wykonania niniejszej Umowy, 

e) nie jest stroną sporu, który mógłby zagrozić wykonaniu przez niego niniejszej Umowy, 

f) wobec Wykonawcy, ani żadnego z jego pracowników nie jest prowadzone postępowanie sądowe, 

administracyjne, podatkowe, które mogłoby zagrozić wykonaniu niniejszej Umowy.  
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2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej 

Umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty doświadczonego w 

realizacji usług rodzaju i skali podobnej do usług objętych niniejszą Umową.  

 

 

Terminy realizacji Przedmiotu Umowy 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) w terminie 

….. miesięcy od daty podpisania niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. b) w 

następujących terminach: 

a) w zakresie świadczenia usługi serwisu: przez okres …. miesięcy od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Etapu I; 

b) w zakresie świadczenia usługi rozwoju: przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu końcowego Etapu I. 

3.  Termin realizacji szkoleń pracowników ZMSP, wynika z Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym 

Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy mogą ulec zmianie wyłącznie w następstwie wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w § 23 Umowy. Jakakolwiek zmiana terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy wymaga dla swej ważności i skuteczności zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem 

nieważności w formie aneksu do niniejszej umowy. 

 

Obowiązki Wykonawcy - postanowienia ogólne 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) przedkładania Zamawiającemu w trybie miesięcznym raportów o stanie prac Wykonawcy nad 

wdrożeniem ZSI, w zakresie, formie oraz terminie wskazanym przez Zamawiającego;  

b) przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji opisującej sposób działania 

wszystkich funkcjonalności ZSI wykonanych dla Zamawiającego;  

c) przestrzegania procedur i przepisów wewnętrznych Zamawiającego wynikających z polityki 

bezpieczeństwa wdrożonej przez Zamawiającego, Załącznik nr …  

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w sposób 

niepowodujący zaprzestania lub zakłócenia pracy Infrastruktury Technicznej ZMSP oraz innych 
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systemów. Powyższe nie dotyczy Infrastruktury Technicznej ZMSP i innych elementów systemów, 

na których wyłączenie z eksploatacji lub ograniczenie eksploatacji Zamawiający wyraził zgodę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zapobiegający utracie danych i 

zapewniający ich integralność. W przypadku, gdy wykonanie danej czynności przez Wykonawcę lub 

przez Zamawiającego w oparciu o rekomendację Wykonawcy wiąże się z ryzykiem utraty danych, 

Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do 

wykonania takiej czynności celem przygotowania stosownych kopii zapasowych.  

4. Strony postanawiają, że: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich niezbędnych narzędzi, w tym 

oprogramowania i innych zasobów potrzebnych mu do realizacji niniejszej Umowy, zaś wszelkie 

prace związane z przygotowaniem wdrożenia ZSI będą odbywać się na infrastrukturze Wykonawcy,  

b) Zamawiający nie jest zobowiązany do udostępnienia jakiejkolwiek innej infrastruktury ani 

oprogramowania, poza Infrastrukturą Techniczną ZMSP, na której będzie realizowany Przedmiot 

Umowy, 

c) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Infrastrukturą Techniczną ZMSP oraz potwierdza, iż jest 

wystarczająca do należytej realizacji Przedmiotu Umowy i osiągnięcia parametrów eksploatacyjnych 

opisanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy 

lub na żądanie Zamawiającego, w miejscu wdrażania ZSI, w szczególności w siedzibie ZMSP.  

6. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji Umowy w zakresie wdrożenia ZSI, a także podczas 

korzystania z ZSI po zakończeniu etapu wdrożenia ZSI, Zamawiający nie będzie zobowiązany do 

nabywania żadnych usług ani uprawnień innych niż wyraźnie zdefiniowane Umową. W 

szczególności zobowiązanie Wykonawcy oznacza, że nie jest konieczne nabycie przez 

Zamawiającego żadnych dodatkowych licencji ani uprawnień poza opisanymi Umową i objętymi 

ustalonym wynagrodzeniem, a korzystanie z ZSI nie spowoduje konieczności nabycia takich licencji 

lub uprawnień. 

 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji Etapu I Przedmiotu Umowy 

§ 5 

1.  W ramach wdrażania ZSI, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit a) Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w 

szczególności do: 

a) dokonania niezbędnej parametryzacji, konfiguracji i wszelkich innych niezbędnych zmian 

standardowego oprogramowania operacyjnego i standardowego oprogramowania aplikacyjnego, 

w celu spełnienia wymagań określonych niniejszą Umową i zagwarantowania poprawnego 

działania ZSI,  
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b) dostarczenia oprogramowania dedykowanego ZSI i jego instalacji na Infrastrukturze Technicznej 

ZMSP, 

c) zintegrowania systemu ZSI z Infrastrukturą Techniczną ZMSP i oprogramowaniem 

wykorzystywanymi przez Zamawiającego, 

d) realizacji migracji danych zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 

do niniejszej umowy 

e) weryfikacji danych w ZSI zaczytanych do tego systemu, 

f)  dostosowania ZSI do stanu prawnego, aktualnego na dzień zakończenia Etapu I określonego w § 

3 ust. 1. 

2. Zakres wdrożenia ZSI określony został w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.  

 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji Etapu II Przedmiotu Umowy 

§ 6 

1. W ramach świadczenia usługi serwisu ZSI, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. b) Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do:  

a) aktualizowania do nowych wersji oprogramowania ZSI zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego 

licencją,  

b) parametryzacji, czyli dostosowania wprowadzanych aktualizacji ZSI do specyfiki i wymagań 

Zamawiającego w zakresie standardowych struktur i algorytmów ZSI,  

c) instalacji, polegającej na przeniesieniu lub uruchomieniu ZSI w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego,  

d) aktualizacji prawnej, czyli wprowadzaniu do eksploatowanej przez Zamawiającego wersji ZSI 

takich modyfikacji, które są wynikiem zmian przepisów prawa w zakresie działalności 

Zamawiającego, zarówno na szczeblu krajowym, jak i samorządowym z wyłączeniem regulacji 

wewnętrznych ZMSP. Aktualizacje te wykonywane są zarówno z inicjatywy Wykonawcy, jak i na 

wniosek Zamawiającego. Aktualizacje z inicjatywy Wykonawcy muszą osiągnąć pełną 

funkcjonalność (po pozytywnym przejściu testów) w dniu rozpoczęcia obowiązywania przepisów. 

Aktualizacje prawne z inicjatywy Zamawiającego są realizowane w terminie 10 dni roboczych 

począwszy od dnia kolejnego od dnia zgłoszenia aktualizacji. 

e)  udzielania konsultacji w rozwiązywaniu merytorycznych problemów Zamawiającego związanych z 

działaniem ZSI,  

f)  asystowania, tj. wykonywania wspólnie z użytkownikiem ZSI czynności operatorskich w systemie,  

g) instruktażu, tj. udzielania użytkownikom ZSI bezpośrednich wskazówek dotyczących działania 

systemu,  
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h) udostępnienia Zamawiającemu adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu, pod którym 

Wykonawca w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze, udziela porad operatorskich w 

zakresie bieżącego użytkowania ZSI,  

i)  importu i eksportu danych, czyli przesłania danych między bazą danych obsługiwaną przez ZSI a 

środowiskiem zewnętrznym na żądanie Zamawiającego,  

j) transferu danych, rozumianego jako wprowadzenie koniecznych zmian w formacie plików 

zawierających dane (struktury tabel), 

k) napraw polegających na usuwaniu nieprawidłowego funkcjonowania ZSI objawiającego się 

występowaniem błędów prowadzących do utraty danych lub uniemożliwiających korzystanie z 

ZSI zgodnie z dokumentacją działania systemu.  

2. W ramach świadczenia usługi rozwoju ZSI, o której mowa w § 1 ust. 2 lit. b) Umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do: 

a)  wykonywania usług programowania polegających na wprowadzaniu wskazanych przez 

Zamawiającego zmian do kodu źródłowego ZSI, korygujących lub rozszerzających jego 

funkcjonalność w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym,  

b) projektowania algorytmów realizujących w ZSI uzgodnione z Zamawiającym zmiany wynikające z 

analizy lub wymagań Zamawiającego,  

c) wykonywania innych usług informatycznych związanych z funkcjonowaniem ZSI w zakresie 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

3.  Zamawiający w ramach świadczonych przez Wykonawcę usług serwisu i rozwoju dokonywać będzie 

wszelkich zgłoszeń do Wykonawcy za pomocą dedykowanej metody komunikacji, dostępnego 

całodobowo pod adresem: …………………………………… . Zgłoszenia dokonywane po godz. 16.00 

traktowane będą jako zgłoszone o godzinie 08:00 następnego dnia roboczego. W przypadku awarii 

technicznej systemu, Zamawiający dokonywać będzie zgłoszenia na adres e-mail: 

……………........................................…….. lub telefonicznie na nr tel.: …….............………………  

4. Strony ustalają następujący czas reakcji na zgłoszenie oraz na wykonanie usługi lub dokonanie 

naprawy:  

a)  w przypadku napraw:  

-  czas reakcji 1 godzina, czas naprawy nie dłuższy niż 4 godzin od zgłoszenia – w przypadku 

wystąpienia Błędu krytycznego,  

-  czas reakcji 1 godzina, czas naprawy 12 godzin roboczych od zgłoszenia – w przypadku 

wystąpienia Błędu niskiej kategorii, 

b)  w przypadku zgłoszeń, dla których czas reakcji i czas naprawy nie został określony w ust 4 lit a) 

czas reakcji wynosi 1 godzinę, a czas naprawy będzie każdorazowo wskazywany przez 

Zamawiającego, nie krótszy niż 72 godziny robocze.  
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Zapewnienie poziomu dostępności działania ZSI (klauzula SLA) 

§ 7 

W okresie od dnia wdrożenia ZSI tj. od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

Etapu I do dnia zakończenia realizacji Etapu II (okresu świadczenia usług serwisu i rozwoju), 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności ZSI (oprogramowania).  

 

Podwykonawcy 

§ 8 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia. 

2. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę na podwykonawstwo, której przedmiotem jest realizacja 

Przedmiotu Umowy wskazanego w § 1, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

tej umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzeżenia 

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach dot. Przedmiotu Umowy, 

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

c) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza terminy wykonania Przedmiotu 

Umowy, wynikające z niniejszej Umowy, 

d) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 

prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, będzie uważane za jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu 

Umowy, którą wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy 

i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 

własnych pracowników. 

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 

do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
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podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

10. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do podania 

Zamawiającemu nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, o ile są już znane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację zamówienia. 

11. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania Przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, 

którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 

dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czynności w ramach przedmiotu 

Umowy. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu 

wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec podwykonawcy. 

13. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym paragrafie będą mieć zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa. 

 

Wynagrodzenie 

§ 9 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę Etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) 

niniejszej Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:  

wartość netto …………….…….….. zł (słownie: ………….………..……………………………… zł)  

VAT 23% ………………........…….. zł (słownie: ……………………..….………………………… zł)  

wartość brutto …………….……….. zł (słownie: ………………….…..………………………….… zł) .  

2. Z tytułu prawidłowego świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu i rozwoju w ramach Etapu II,  

o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. b) niniejszej Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości: 

wartość netto …………………….. zł (słownie: ………………….………………………………… zł)  

VAT 23% ………………….......….. zł (słownie: …………………………………………………… zł)  

wartość brutto ………………….….. zł (słownie: …………………………………………………… zł)  

3. Z tytułu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne 

wynagrodzenie nie wyższe niż: 

wartość netto ………….…..….. zł (słownie: ……………………..….….………………………… zł)  

VAT 23% ……………..…….....zł (słownie: ………….………......….………………….………… zł)  



 

9 
 

wartość brutto …………..….….. zł (słownie: ………..…………………..………………………… zł)  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem 

Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego 

wszelkich autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji Zamawiającemu, o których mowa w 

niniejszej Umowie. 

 

Warunki zapłaty wynagrodzenia 

§ 10 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktur wystawionych odrębnie na 

kwoty wskazane w § 9 ust. 1, ust. 2 Umowy, po uprzednim podpisaniu przez Strony stosownych 

protokołów odbioru, potwierdzających prawidłowe wykonanie danej części Przedmiotu Umowy. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na  rachunek Wykonawcy nr 

………………………….......................................…., w terminie 21 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer niniejszej Umowy. 

4. Faktury powinny być wystawiane na: 

a) nabywca: Miasto Stołeczne Warszawy, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, 

b) odbiorca i płatnik: Zarząd Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa. 

5. Faktury będą doręczane na adres: Zarząd Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa 

lub adres, o którym mowa w ust. 6. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na doręczanie faktur VAT w formie elektronicznej  na adres 

……………………………………………… 

7. Za datę dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 

(dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 

9. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (MPP).   

 

 

Odbiory Przedmiotu Umowy 

§ 11 
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1. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu odrębnie do odbioru zrealizowane części 

Etapu I Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) niniejszej Umowy, w terminach 

określonych w harmonogramie, który Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w 

terminie 7 dni od podpisania Umowy. Haromonogram wymaga zatwierdzenia Zamawiającego 

dokonanego w terminie 7 dni od otrzymania go od Wykonawcy. Dokonanie odbioru końcowego 

Etapu I warunkuje rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji usług objętych Etapem II Przedmiotu 

Umowy. 

2. Po otrzymaniu zgłoszenia do odbioru Etapu I, Zamawiający przeprowadzi weryfikację i w terminie 10 

dni dokona odbioru albo zgłosi zidentyfikowane wady do dostarczonego i wdrożonego ZSI, które 

Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 

10 dni. Po tym terminie następuje weryfikacja usunięcia zgłoszonej wady. W przypadku negatywnej 

weryfikacji Zamawiający ma prawo zobowiązać Wykonawcę do ponownego, jednokrotnego 

usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin nie krótszy, niż 10 dni. Jeżeli proces usuwania wady 

spowoduje powstanie nowej wady, to nie jest ona traktowana jako wada samodzielna i musi zostać 

usunięta w ramach naprawy pierwotnej wady. W przypadku dwukrotnego nieskutecznego 

naprawienia tej samej wady Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy. 

3. Strony zgodnie potwierdzają, że pełna weryfikacja wdrożenia ZSI, w zakresie jego integracji z innym 

oprogramowaniem oraz wydajność, będzie możliwa dopiero po całkowitym wykonaniu ZSI i 

przedstawieniu wdrożenia ZSI do odbioru końcowego. Z czynności odbioru Etapu I, Wykonawca 

sporządza i przedstawia protokół odbioru końcowego, do podpisu przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający jest uprawniony odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli Przedmiot Umowy 

posiada wady. 

5. Wzór protokołu odbioru końcowego Etapu I stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. Strony 

uzgadniają, że niedopuszczalne są jednostronne protokoły odbioru wystawione przez Wykonawcę. 

6. Po prawidłowym wykonaniu Etapu II i przeprowadzeniu wymaganych szkoleń o których mowa w 

par.1 ust 4 strony podpiszą stosowne protokołu odbioru. 

 

Ogólne postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej 

§ 12 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do korzystania z oprogramowania w celu 

wykonania niniejszej Umowy. W przypadku przejścia na Zamawiającego praw majątkowych do 

oprogramowania lub do innych praw własności intelektualnej, o ile okaże się to konieczne, 

Zamawiający udzieli Wykonawcy licencji na korzystanie z tego oprogramowania w celu świadczenia 

usług wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. Licencja taka obejmować będzie prawo do 

zwielokrotniania utworu w całości lub w części, tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub 

wprowadzanie innych zmian utworu wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że w oparciu o niniejszą Umowę przeniesie na Zamawiającego majątkowe 

prawa autorskie oraz udzieli lub zapewni udzielenie licencji opisanych w niniejszej Umowie, a w razie 

potrzeby w inny sposób upoważni Zamawiającego do korzystania ze wszystkich praw własności 
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intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, tak aby było 

możliwe korzystanie z ZSI w sposób i w celu opisanym w niniejszej Umowie. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż celem Zamawiającego, w jakim zawarł niniejszą 

Umowę oraz powierzył Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy jest możliwość korzystania z ZSI, 

jego utrzymania i dalszego rozwoju – samodzielnie lub za pomocą osób trzecich – w tym całego 

wchodzącego w skład ZSI oprogramowania. 

4. Strony uzgadniają, a Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie 

ograniczają uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, w tym w szczególności art. 75 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Wykonawca oświadcza, że warunki na jakich oprogramowanie w ramach realizacji ZSI jest 

udostępniane Zamawiającemu nie zawierają ograniczeń, które uniemożliwiałyby korzystanie z ZSI 

lub jego poszczególnych części, utrzymanie ZSI oraz jego rozwój samodzielnie przez 

Zamawiającego lub osoby trzecie z którymi nawiąże on współpracę. 

6. Wykonawca oświadcza nadto, że jest świadomy, że zamiarem Zamawiającego jest zapewnienie 

możliwości samodzielnego lub za pomocą osób trzecich utrzymania, modernizacji i rozbudowy 

Infrastruktury Technicznej; W związku z tym Wykonawca gwarantuje, że w przypadku, gdy do 

oprogramowania niezbędnego do działania, utrzymania, modernizacji lub rozbudowy Infrastruktury 

Technicznej Zamawiającego, takiego jak programy narzędziowe, sterowniki urządzeń, BIOS, 

procedury diagnostyczne, znajdują zastosowanie szczególne postanowienia umowne, 

postanowienie te nie zawierają ograniczeń, które uniemożliwiałyby dokonanie takich czynności przez 

Zamawiającego lub osoby trzecie wybrane przez Zamawiającego – w szczególności postanowienia 

te nie ograniczają Zamawiającego w wykorzystaniu dla potrzeb utrzymania, modernizacji lub 

rozbudowy ZSI podzespołów nie pochodzących od producentów lub autoryzowanych dystrybutorów 

poszczególnych elementów Infrastruktury Technicznej. 

7. Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach niniejszej Umowy prawa własności intelektualnej 

nie będą posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z 

tych praw w inny sposób niż wyraźnie opisany niniejszą Umową. Wykonawca pokryje wszelkie 

opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia do których zapłaty będzie zobowiązany 

Zamawiający jeśli okaże się, że korzystając z tych praw zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy, będzie zobowiązany do ich zapłaty. 

8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z oprogramowania są zgodne z 

opisanymi w niniejszej Umowie, w tym co do okresu korzystania, braku ograniczeń ilościowych (np. 

liczba stanowisk komputerowych, użytkowników lub serwerów). 

9. Jeśli z niniejszej Umowy nie wynika nic innego, ilekroć w niniejszej Umowie przewidziano udzielenie 

licencji lub zapewnienie licencji na oprogramowanie, licencja taka udzielana jest na czas 

nieoznaczony i nie jest terytorialnie ograniczona, w szczególności uprawnia do korzystania z 

oprogramowania na terytorium Polski oraz całego świata, bez ograniczeń ilościowych co do 

użytkowników, serwerów, dysków lub innych urządzeń, na których instalowane lub uruchamiane 

może być to oprogramowanie. 

10. Wykonawca oświadcza, że warunki korzystania z oprogramowania nie wymagają ponoszenia przez 

Zamawiającego żadnych dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy, producentów tego 

oprogramowania lub jakichkolwiek osób trzecich. 

11. Wykonawca gwarantuje, że jeżeli w ramach opłat należnych producentowi oprogramowania mieści 

się opłata za jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności dostarczanie aktualizacji lub 
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poprawek błędów lub inne usługi serwisowe, a nieprzedłużenie korzystania z tych świadczeń przez 

Zamawiającego nie spowoduje wygaśnięcia licencja na oprogramowanie ani nie będzie uprawniać 

do wypowiedzenia umowy licencyjnej. 

12. Wykonawca dostarczy oprogramowanie na informatycznych nośnikach danych lub w innej postaci 

umożliwiającej prawidłową instalację tego oprogramowania oraz certyfikaty autentyczności, klucze 

instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia najpóźniej w dacie odbioru tego 

oprogramowania, chyba, że z Umowy wynika inna data przekazania. Nośniki danych, kopie, 

certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty, będą zgodne z wymaganiami 

producenta tego oprogramowania. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji, czy certyfikaty 

autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia są wystarczające i 

zgodne z wymogami określonymi przez producenta. 

13. Wykonawca zapewnia, że korzystanie z Oprogramowania podczas realizacji Przedmiotu Umowy i jej 

celu, w szczególności w okresie testów, nie będzie naruszać praw osób trzecich i nie będzie 

wymagało żadnych opłat na rzecz takich osób. Gdyby okazało się to konieczne, Wykonawca w 

ramach wynagrodzenia należnego mu zgodnie z niniejszą Umową udzieli lub zapewni udzielenie 

stosownej licencji na czas realizacji Przedmiotu Umowy obejmującej prawo korzystania z 

oprogramowania na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy do czasu uzyskania – odpowiednio – 

praw majątkowych lub docelowych licencji opisanych niniejszą Umową. Prawo do korzystania 

obejmuje w szczególności trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub w 

części, a także tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek 

innych zmian do oprogramowania. 

14. W przypadku, w którym w wyniku świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu lub wykonywania 

obowiązków z gwarancji bądź rękojmi, dojdzie do zmiany oprogramowania, lub innych utworów, 

postanowienia niniejszej Umowny dotyczące odpowiednio przeniesienia praw lub udzielenia licencji 

na oprogramowanie lub inne utwory poddane zmianom stosuje się odpowiednio do takich zmian. 

Przeniesienie praw lub udzielenie licencji następuje z chwilą odbioru takich zmian. 

15. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych 

do utworów objętych postanowieniami Umowy nie będą wykonywać tych praw w stosunku do 

Zamawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego. 

16. W przypadku, gdy osoba trzecia zwróci się do Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi praw 

autorskich do jakiegokolwiek oprogramowania lub innych utworów przekazanych Zamawiającemu w 

związku z realizacją niniejsze Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego od obowiązku 

zaspokojenia takich roszczeń oraz pokryje wszelkie uzasadnione, niezbędne i udokumentowane 

koszty obrony Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich. W takim przypadku Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za to, że osoby trzecie nie będą dochodziły 

zaspokojenia swoich roszczeń bezpośrednio od Zamawiającego. 

17. Własność wszelkich wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostało utrwalone 

oprogramowanie lub inne utwory (bądź ich poszczególne elementy) przechodzi na Zamawiającego z 

chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu. 

 

 

 



 

13 
 

Prawa własności intelektualnej do standardowego oprogramowania systemowego i 

aplikacyjnego oraz dokumentacji dotyczącej tego oprogramowania 

§ 13 

1. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

standardowe oprogramowanie systemowe oraz standardowe oprogramowanie aplikacyjne 

spełniające wymagania określone w Załączniku nr 2 i 3 do niniejszej Umowy. 

2. Warunki korzystania przez Zamawiającego (licencji) z oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 nie 

będą odbiegały od przyjętych na rynku standardów licencji na takie oprogramowanie, z 

zastrzeżeniem, że udzielona licencja będzie licencją wieczystą (nieograniczoną w czasie) i 

umożliwiać będzie korzystanie z tego oprogramowania w sposób, który zapewni pełne wykorzystania 

ZSI zgodnie z jego celem i przeznaczeniem wynikającym z niniejszej Umowy. 

3. Licencja na standardowe oprogramowanie aplikacyjne obejmować będzie trwałe lub czasowe 

zwielokrotnianie tego oprogramowania w całości lub w części, wszelkimi znanymi środkami i w  

jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, 

stosowania, przekazywania lub przechowywania tego oprogramowania, w tym także utrwalanie i 

zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką 

jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku 

pamięci, zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań 

standardowego oprogramowania aplikacyjnego (rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań w 

zakresie wszelkich nabytych przez Zamawiającego praw), tłumaczenie, adaptacje i 

przystosowywanie oraz wprowadzania jakichkolwiek zmian w tym oprogramowaniu – przez 

Zamawiającego lub osoby trzecie, którym Zamawiający powierzy dokonanie tych czynności. 

4. Licencję na oprogramowanie opisane w ust. 1 Zamawiający nabywa z chwilą odbioru tego 

oprogramowania. 

5. Licencja na korzystanie z dokumentacji dotyczącej standardowego oprogramowania systemowego 

lub standardowego oprogramowania aplikacyjnego uprawnia Zamawiającego do korzystania z tej 

dokumentacji w zakresie nie mniejszym niż:  

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dokumentacji w całości lub w części dla potrzeb 

Zamawiającego związanych z korzystaniem z tego oprogramowania, w tym utrwalanie i 

zwielokrotnianie takiej dokumentacji dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub 

cyfrową, a w szczególności techniką zapisu na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią 

flash lub wszelkich innych nośnikach pamięci,  

b) udostępnienie takiej dokumentacji użytkownikom końcowym w zakresie, w jakim wynika to z 

charakteru danej dokumentacji lub jej części, a nadto udostępnianie takiej dokumentacji innym 

osobom działającym na zlecenie Zamawiającego.  

6. Licencja na dokumentację, o której mowa w ust. 5 udzielona zostaje na czas nieoznaczony oraz 

obejmuje obszar Polski i całego świata. 

7. Udzielenie licencji na dokumentację, o której mowa w ust. 5 następuje z chwilą jej wydania 

Zamawiającemu. 
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Licencja na oprogramowanie dedykowane (ZSI) 

§ 14 

1. Z chwila dokonania odbioru, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu licencji na całość i każdą osobną części ZSI, wraz ze wszystkimi prawami 

zależnymi do ZSI. Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 

Umowy 

2. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienia ZSI w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, w tym w zakresie zwielokrotnianie ZSI dokonywane w trakcie wprowadzania, 

wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania, w tym bez zgody uprawnionego, 

jakąkolwiek techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego, cyfrowego (CD, DVD, blu-ray, 

urządzenia z pamięcią flash lub na wszelkich innych nośnikach pamięci);  

b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakichkolwiek inne zmiany w ZSI, dokonywane 

przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego;  

c) rozpowszechniania ZSI oraz obrót ZSI, w tym użyczanie lub najem ZSI lub jego kopii (w całości 

lub części), wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie ZSI w każdy inny sposób, w tym jego 

publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz publiczne udostępnianie w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

3. Licencja, o której mowa w ust. 1 obejmuje również zezwolenie na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do wszelkich opracowań ZSI lub jego poszczególnych elementów, tj. prawo zezwalania 

na rozporządzanie lub korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji określonych w ust. 2 

lit. a) do c), a także uprawnienie do udzielania przez Zamawiającego dalszych licencji (sublicencji) 

na ZSI. 

4. Licencja, o której mowa w niniejszym paragrafie:  

a) udzielona zostaje na czas nieoznaczony oraz obejmuje obszar Polski i całego świata,  

b) udzielana jest bez żadnych ograniczeń co do celu i sposobu korzystania z ZSI, w tym przede 

wszystkim uprawnia Zamawiającego do korzystania z ZSI we własnej infrastrukturze 

informatycznej.  

5. Wykonawca oświadcza, że udzielona licencja na ZSI nie będzie posiadała żadnych wad prawnych. 

Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie 

musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe. 

6. W celu uniknięcia wątpliwości strony postanawiają, że w przypadku, w którym możliwa jest 

modyfikacja sposobu działania ZSI za pomocą wbudowanych lub dostarczonych narzędzi, w tym 

parametryzacja i konfiguracja ZSI, tworzenie raportów itp. Zamawiający uprawniony jest do 

dokonania takich czynności bez konieczności zawierania odrębnych umów lub ponoszenia 

dodatkowych opłat. 
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7. W zakresie, w jakim z niniejszej Umowy lub właściwości ZSI wynika, że ZSI lub jego komponenty 

(aplikacja użytkownika końcowego, skrypty i inne elementy stron internetowych lub ekrany interfejsu 

użytkownika, itp.) przeznaczone są do udostępnienia osobom trzecim, udzielona przez Wykonawcę 

licencja na ZSI obejmuje również wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także 

udostępnianie w taki sposób, aby osoby trzecie miały do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym. 

8. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw osobistych 

do utworów objętych postanowieniami niniejszej Umowy, w szczególności w odniesieniu do ZSI nie 

będą wykonywać tych praw w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich działających na 

zlecenie Zamawiającego. 

9. Wykonawca z chwilą wydania Zamawiającemu nośników, na których utrwalono ZSI lub jego 

poszczególne elementy, przenosi na Zamawiającego własność tych nośników. 

 

Kody źródłowe do oprogramowania 

§ 15 

1. W zakresie, w jakim na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający nabywa – bez względu na 

podstawę prawną - uprawnienie do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, struktur tabel 

lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian do określonego oprogramowania lub korzystania i 

rozporządzania autorskimi prawami zależnymi do opracowań oprogramowania, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie również w formie kodu źródłowego. 

2. Kod źródłowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie dostarczony Zamawiającemu na nośniku danych, w 

formie umożliwiającej Zamawiającemu swobodny odczyt kodu źródłowego, a także zapisanie kodu 

na innym nośniku i doprowadzenie tego kodu źródłowego do formy umożliwiającej dowolną 

modyfikację tego oprogramowania, w tym kompilację. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z kodem źródłowym kompletny wykaz narzędzi 

programistycznych, bibliotek i innych elementów niezbędnych do doprowadzenia takiego 

oprogramowania do formy wykonywalnej. Wykonawca nie jest uprawniony do stosowania 

jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub utrudniłyby Zamawiającemu odczyt 

lub zapisywanie kodu. 

4. Kod źródłowy zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z danym oprogramowaniem, w każdym 

przypadku nie później niż na 3 dni robocze przed ustaloną w Umowie datą odbioru tego 

oprogramowania. 

5. Jeżeli w wyniku świadczenia dla Zamawiającego usług serwisu i rozwoju, o których mowa w §1 ust. 

2 lit. b) niniejszej Umowy, Wykonawca zaktualizuje kod źródłowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego przekazania Zamawiającemu tego kodu po wprowadzeniu zmian, przy czym 

przewidziane niniejszą Umową wymagania co do sposobu przekazania i udokumentowania kodu 

źródłowego oraz co do elementów, które mają być przekazane wraz z kodem źródłowym, stosuje się 

także do aktualizacji kodu. 

6. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przez 

cały czas realizacji Etapu II składać Zamawiającemu co 6 (sześć) miesięcy – poczynając od dnia 
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odbioru końcowego Etapu I – pisemne raport, w którym wskazywał będzie wszystkie zaktualizowane 

w tym okresie kody źródłowe lub w którym złoży oświadczenie, że w okresie objętym raportem nie 

nastąpiła aktualizacja kodów źródłowych – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8. 

 

Inne utwory własności intelektualnej 

§ 16 

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji stworzonej w wyniku wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym 

do dokumentacji ZSI. 

2. Przeniesienie praw do dokumentacji, o której mowa w ust. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji:  

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części, wszelkimi środkami i w jakiejkolwiek 

formie, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie takiej dokumentacji dowolną techniką, w tym techniką 

zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, a w szczególności techniką zapisu na płycie CD, 

DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci,  

b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem tej dokumentacji lub jej części, rozpowszechnianie 

w każdy inny sposób, w tym publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a 

także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do wszelkich opracowań dokumentacji lub jej poszczególnych części, tj. prawo 

zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych 

w ust. 2. 

4. Strony ustalają, że własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których została utrwalona 

dokumentacja lub jej poszczególne części, przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania tych 

nośników Zamawiającemu. 

5. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego wyżej wskazanych praw do dokumentacji, o 

której mowa w ust. 1, nastąpi bez odrębnych oświadczeń z chwilą jej wydania Zamawiającemu.  

6. Jeśli w umowie nie zastrzeżono inaczej, w wypadku, gdy Wykonawca w wykonaniu zobowiązań 

wynikających z niniejszej Umowy stworzy inne utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, niż opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu lub w § 13, § 14 lub § 15, w tym 

wszelkie instrukcje, opisy lub inne materiały dla użytkowników końcowych, a także opisy struktur baz 

danych, zbiory i informacje słownikowe bądź wszelkiego rodzaju materiały graficzne, Wykonawca 

zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do takich utworów na 

następujących polach eksploatacji:  

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworów w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie utworów dowolną techniką, w tym 
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techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, 

urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;  

b) obrót utworami, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem utworów, a także 

rozpowszechnianie utworów w inny sposób, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, 

wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Z chwilą przeniesienia praw 

autorskich majątkowych do tych utworów, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań tych utworów 

lub ich poszczególnych części, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie lub korzystanie z takich 

opracowań na polach eksploatacji określonych powyżej lit. a) i b). Przeniesienie własności na 

Zamawiającego praw do tych utworów nastąpi z chwilą ich wydania Zamawiającego oraz z tą 

samą chwilą przechodzi na Zamawiającego własność nośników, na których zostały utrwalone te 

utwory lub ich poszczególne części. 

 

Ubezpieczenie 

§ 17 

1.  Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej Umowy na 

sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość przedmiotu zamówienia i utrzymywać ją przez cały okres 

obowiązywania niniejszej Umowy.  

2.  W dniu podpisania Umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę ubezpieczenia, o której 

mowa w ust. 1. 

3.  Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody utrzymania 

warunków ubezpieczenia, w tym również dowody opłacenia składek. Brak ciągłości umowy 

ubezpieczenia, (w tym brak opłaty należnych składek) stanowić może podstawę do odstąpienia od 

umowy po stronie Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

Rękojmia i gwarancji 

§ 18 

1. Za wszelkie wady ZSI, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego na 

podstawie przepisów regulujących rękojmię za wady i na podstawie udzielnej gwarancji.  

2. Zamawiający zrównuje okres rękojmi z okresem gwarancji określonym  w ust. 3 i 4.  

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na system ZSI – uprawnienia Zamawiającego z tytułu 

udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wygasają z upływem 24 miesięcy od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wdrożenia ZSI.  
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4. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji przysługują Zamawiającemu również w odniesieniu do 

świadczonych przez Wykonawcę usług serwisu i rozwoju w okresie 12 miesięcy od daty odbioru 

każdej z usług na podstawie miesięcznego sprawozdania z jej wykonania.  

5.  Zamawiający uprawniony jest do korzystania z roszczeń i uprawnień wynikających z rękojmi za wady 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

6. W okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny 

usunąć wszelkie wady, usterki i niezgodności Przedmiotu Umowy ujawnione w okresie gwarancji lub 

rękojmi zgodnie z zawiadomieniem wystawionym przez Zamawiającego. Usunięcie wad winno 

nastąpić w jak najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni, chyba że Strony uzgodnią inny 

termin.  

7. Każdorazowe usunięcie przez Wykonawcę wad winno być potwierdzone przez Zamawiającego. 

Dokument stwierdzający usunięcie wad winien być dostarczony do siedziby Zamawiającego w 

terminie 3 dni od daty uzyskania takiego potwierdzenia.  

8. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad, bądź nie usunie ich w ustalonym lub 

wyznaczonym terminie, bądź usunie je w sposób niewłaściwy, Zamawiający będzie miał prawo 

powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, potrącając kwoty należne 

osobie trzeciej z tego tytułu z zabezpieczenia lub żądając od Wykonawcy zwrotu poniesionych 

kosztów łącznie z dopłatą 10% wartości kosztów za usługi koordynacyjne Zamawiającego. Przepis 

480 k.c. nie ma zastosowania.  

9. Postanowienia ust. 8 nie naruszają, ani też nie ograniczają innych uprawnień i roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów 

prawa z tytułu rękojmi za wady, gwarancji oraz nienależytego wykonania umowy. 

10. Jeżeli okaże się, że przyczyna błędu leży poza ZSI, w szczególności w infrastrukturze 

Zamawiającego, Wykonawca nie jest zobowiązany do usunięcia błędu lecz jest zobowiązany: 

a) wskazać przyczynę nieprawidłowego działania ZSI poprzez wskazanie elementu, który ją 

powoduje, a jeżeli to możliwe także podmiotu odpowiedzialnego za usunięcie takiej 

nieprawidłowości działania ZSI,  

b) w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego - do wsparcia osoby trzeciej usuwającej 

przyczyny zgłoszenia, w tym udzielenia takiej osobie wszelkich informacji o ZSI, potrzebnych do 

przywrócenia pełnej funkcjonalności ZSI. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

§ 19 

1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy oraz z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji, Wykonawca wnosi 
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zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego § 

9 ust. 3 Umowy, tj. ........................... zł (słownie: ................................ ...........................................).  

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie .................................... 

najpóźniej w dniu zawarcia Umowy.  

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione zabezpieczenie z tytułu dostarczenia i wdrożenia ZSI 

(Etap I) w wysokości 50%  wartości brutto określonej w  § 19 ust. 1tj. ........................... zł (słownie: 

........................ .....................................................) w następujący sposób:  

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy w zakresie wdrożenia 

ZSI, po uprzednim potrąceniu roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy,  

b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji na 

wdrożony ZSI, po uprzednim potrąceniu roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione zabezpieczenie z tytułu świadczenia usług serwisu i 

rozwoju ZSI (Etap II) w wysokości 50% wartości brutto określonej w § 19 ust. 1tj. ........................... zł 

(słownie: ........................ ............................), w następujący sposób:  

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy w zakresie 

świadczenia usług serwisu i rozwoju, po uprzednim potrąceniu roszczeń Zamawiającego wobec 

Wykonawcy,  

b) 30% wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji na 

dostarczone, podczas świadczenia usług serwisu i rozwoju, elementy niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania ZSI po uprzednim potrąceniu roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

5. Wymieniona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu podlegać będzie 
oprocentowaniu wg stopy procentowej dla rachunku bankowego prowadzonego przez 
Zamawiającego. 

6. Zwrot wpłaconego przez Wykonawcę lub zwolnionego zabezpieczenia wraz  z należytym 
oprocentowaniem nastąpi w terminach określonych w ust. 3 i 4. 

7.  Kwota zabezpieczenia przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu nie wykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, w szczególności na pokrycie kar umownych naliczonych na 
podstawie niniejszej Umowy.  

 

Kary umowne i odpowiedzialność za szkodę 

§ 20 

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych, poza innymi 

przypadkami określonymi w Umowie, w następujących sytuacjach:  

a)  niedostarczenie ZSI w terminie określonym w § 3 ust. 1  – w wysokości 2.000,00 złotych za każdy 

dzień zwłoki;  
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b) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego 

stronie, któregokolwiek z obowiązków określonych w § 1 ust. 4 lub w § 4 lub w § 5 lub w § 6 z 

wyłączeniem  sytuacji przewidzianej w §11 ust 2.– w wysokości 1.000,00 złotych za każdy 

przypadek naruszenia; 

c) w przypadku niewykonania w terminie prac wyznaczonych przez Zamawiającego w §11 ust 2- w 

wysokości 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki; 

d) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 3 Umowy; 

e) niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków związanych z ubezpieczeniem, o którym 

mowa w § 17 Umowy, w szczególności braku zawarcia umowy ubezpieczenia, nieprzedłożenia 

polisy ubezpieczeniowej lub nieprzedłożenia potwierdzenia dokonania płatności składki 

ubezpieczeniowej – w wysokości 3% rocznej składki polisy ubezpieczeniowej, za każdy dzień 

zwłoki, z tym, że podstawą do naliczenia kary będzie wartość składki za poprzedni okres 

ubezpieczenia lub jeśli takiej możliwości nie ma to wartość składki z bieżącego okresu; 

f)  za zwłokę w wykonywaniu usług serwisu i rozwoju, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. b) – w 

wysokości 200,00 zł za każdą godzinę roboczą zwłoki w stosunku do czasu reakcji wskazanego 

w § 6 ust. 4 Umowy, 

g)  za zwłokę w wykonywaniu usług serwisu i rozwoju w stosunku do terminu ustalonego zgodnie z   

- § 6 ust. 4 lit. a) – w wysokości 200,00 zł za każdą godzinę roboczą zwłoki, 

- § 6 ust. 4 lit. b) – w wysokości 100,00 zł za każdą godzinę roboczą zwłoki; 

h) w przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków opisanych w § 13, § 14, § 15 lub § 16 – 

wysokości 10.000,00 zł za każde naruszenie, 

i) w przypadku naruszenia przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                    

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,                            

w szczególności w związku z § 5 ust.1 lit. d Umowy oraz załącznikiem nr 9 „Umowa powierzenia 

danych osobowych” – kara w wysokości przewidzianej przez to Rozporządzenie nałożonej na 

Zamawiającego przez stosowny organ władzy publicznej oraz dodatkowo 20.000,00 zł; 

j) w przypadku naruszenia zasad zachowania w tajemnicy jakichkolwiek informacji poufnych 

uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej Umowy, szczególności na podstawie § 24 Umowy – w 

wysokości 15.000,00 za każde naruszenie, 

k) niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w § 26 – w wysokości 2.000, 00 zł za każde 

naruszenie, 

l) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp – w wysokości 

2.000,00 zł. 
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3.  Zamawiający ma prawo do dochodzenia na warunkach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w 

przypadku, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4.  Kary umowne podlegają sumowaniu, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy sumowanie się kar jest 

wyraźnie wykluczone przez postanowienia niniejszej Umowy.  

5.  Zsumowaniu nie podlegają kary umowne wynikające z różnych podstaw umownych ich naliczenia, 

lecz będące konsekwencją jednego i tego samego zdarzenia. W takim przypadku naliczona może 

zostać wyłącznie najwyższa z możliwych do naliczenia kar umownych.  

6. Uregulowania zawarte w ust.5 niniejszego paragrafu nie dotyczą kar umownych wskazanych w ust 2 

lit. i) niniejszego paragrafu; 

7. Kara umowna będzie płatna na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 

dni, liczonych od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty wystawionego w formie noty 

obciążeniowej.  

8. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych i odszkodowań z 

wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy, przy czym zapłata przez Wykonawcę lub potrącenie 

w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Przedmiotu Umowy i wykonania 

innych jego zobowiązań wynikających z Umowy.  

9.  Łączna wysokość kar umownych, z wyłączeniem kary o której mowa w ust.2 lit.i) niniejszego 

paragrafu,  nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 3 Umowy z 

zastrzeżeniem ust.10. niniejszego paragrafu. 

10.W przypadku wskazanym w ust.2 lit.i) niniejszego paragrafu maksymalna wysokość kary umownej 

będzie wynikała z decyzji stosownego organy władzy publicznej. 

Odstąpienie od Umowy 

§ 21 

1.  Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku wskazanym w art. 

456 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w wypadkach określonych w Kodeksie cywilnym lub 

niniejszej Umowie.  

2.  Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonywania zobowiązań przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku, gdy: 

a)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,  

b)  Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu harmonogramu w terminie wskazanym w §.11 ust 1  

c)  świadczone usługi składające się na Etap I są wadliwe lub niezgodne z wymaganiami 

określonymi w Umowie, a Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 
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d)  Wykonawca nienależycie wykonuje swoje obowiązki, w szczególności w sposób powodujący 

utratę lub uszkodzenie danych bądź straty finansowe dla Zamawiającego,  

e)  Wykonawca nie dysponuje aktualną i opłaconą polisą potwierdzającą ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej zgodnie z wymogami określonymi w Umowie,  

f)  zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, zostanie wszczęte wobec niego 

postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne bądź zostanie wydana jakakolwiek inna decyzja o 

podobnym skutku prawnym,  

g) Wykonawca powierzy wykonywanie chociażby części Przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez 

uzyskania zgody Zamawiającego. 

4.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej.  

5. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

6.  Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje (nabywa) wszelkie prawa do 

wszystkich odebranych do tej pory etapów realizacji Przedmiotu Umowy lub ich poszczególnych 

części, w tym nabywa prawa autorskie majątkowe wraz z prawami zależnymi oraz licencje w 

zakresie określonym w niniejszej Umowie.  

8.  W przypadku określonym w ust. 7, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy 

wynagrodzenia za dotychczas odebrane prace. Poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia 

opisanego w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie przysługuje dalej idące roszczenie względem 

Zamawiającego. 

 

Wypowiedzenie licencji 

§ 22 

1. Ilekroć umowa przewiduje udzielenie licencji lub sublicencji przez Wykonawcę, intencją stron jest 

zbliżenie takiego upoważnienia do umowy o charakterze transakcji podobnej do sprzedaży - w 

związku z tym w zamian za uiszczoną opłatę licencyjną (stanowiącą element wynagrodzenia 

przewidzianego niniejszą Umową) Zamawiający otrzymuje ciągłe, stałe i niewypowiadalne prawo do 

korzystania z utworu.  

2. W przypadku, gdyby postanowienie o braku możliwości wypowiedzenia udzielonej licencji 

przewidziane w ust. 1 okazało się nieskuteczne lub nieważne, a Wykonawca byłby uprawniony do 

wypowiedzenia licencji, strony uzgadniają dla Wykonawcy 10-letni termin jej wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.  

3. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji. W przypadku 

złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wypowiedzeniu licencji:  
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a) w okresie 5 lat od odbioru końcowego skuteczność wypowiedzenia jest uzależniona od zwrotu 

przez Wykonawcę Zamawiającemu 75 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1,  

b) w okresie od 6 do 10 lat od odbioru końcowego skuteczność wypowiedzenia jest uzależniona od 

zwrotu przez Wykonawcę Zamawiającemu 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1,  

c) w okresie od 11 lat od odbioru końcowego skuteczność wypowiedzenia jest uzależniona od 

zwrotu przez Wykonawcę Zamawiającemu 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1, 

4. Jeżeli Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji przysługujące Wykonawcy oraz nie 

zaniecha naruszenia mimo wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego 

odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni, Wykonawca może wypowiedzieć licencję z 

rocznym terminem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Wezwanie musi 

być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutków i musi zawierać wyraźne 

zastrzeżenie, że Wykonawca będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku 

niezaprzestania dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i precyzyjnie wymienionych 

naruszeń.  

5. W przypadku, gdy podmiotem udzielającym licencji jest osoba trzecia, Wykonawca oświadcza i 

gwarantuje, że osoba trzecia będzie przestrzegać powyższych zobowiązań określonych w ust. 1 do 

4 niniejszego paragrafu. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że osoba trzecia nie wypowie 

udzielonych licencji, a licencja udzielana przez osobę trzecią będzie zawierać zasady 

wypowiedzenia analogiczne do opisanych w ust. 1 do 4 niniejszego paragrafu.  

6. W przypadku, gdy osoba trzecia, pomimo zobowiązania, o którym mowa w poprzednim ustępie, 

wypowie jakąkolwiek licencję niezbędną dla użytkowania ZSI, ust. 3 stosuje się odpowiednio, 

niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę. Wykonawca może zwolnić się 

od odpowiedzialności, jeśli zapewni licencję na inne odpowiednie oprogramowanie niezbędne dla 

prawidłowego funkcjonowania ZSI lub jego modułów oraz pokryje rzeczywiście poniesione przez 

Zamawiającego koszty zapewnienia (w tym uzyskania licencji i wdrożenia) rozwiązania zastępczego, 

umożliwiającego dalszą eksploatację ZSI. 

7. Powyższe postanowienia dotyczące wypowiedzenia stosuje się odpowiednio do dokumentacji oraz 

innych utworów, jeżeli są one przedmiotem licencji. 

 

Zmiana umowy 

§ 23 

1. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz w sytuacjach 
wskazanych w niniejszym paragrafie. 

2. Zasady wprowadzania zmian w Umowie w zakresie wysokości wynagrodzenia: 
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia wynikającego z oferty w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych , o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; 
2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o 

której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, 
do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług; 

3) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1  lit. a), wartość wynagrodzenia netto oraz ceny 
jednostkowe netto nie zmieniają się, a wartość wynagrodzenia brutto zostaje wyliczona na 
podstawie nowych przepisów; 

4) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w  ust. 2 pkt 
1 lit. b) lub c) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę 
w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w 
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w 
zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

5) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 
wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publiczno- prawnych od kwoty wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia lub wysokości minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca 
wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia; 

6) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. c) i d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z zapłatą 
wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących 
usług, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy; 

7) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem  o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności 
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 
zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać złożony w terminie od dnia 
opublikowania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w pkt. 1 do 30 dnia od dnia 
wejścia w życie tych przepisów; 

8) W przypadku opisanym w pkt 7, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, 
z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w 
szczególności: 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
świadczących usługę, wraz z określeniem zakresu w jakim wykonują oni prace 
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bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust 2 pkt 1 lit. b),  

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przez jak i po zmianie) pracowników 
świadczących usługę, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz kwotami wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z 
określeniem zakresu (etatu)w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi 
– w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c) i d). 

3. Zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy: 

1) waloryzacja odbywa się na uzasadniony wniosek Wykonawcy, który może zostać złożony 

jedynie w przypadku, gdy zmiana cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt 

realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, 

2) składając wniosek Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności wyliczenie 

wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia oraz dowody na to, że wzrost kosztów materiałów 

lub usług miał wpływ na koszt realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, 

3) wniosek może zostać złożony przez Wykonawcę nie później niż w terminie 1 miesiąca od 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1, jednakże nie później niż do dnia 

obowiązywania Umowy, 

4) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 

postanowień niniejszego ustępu, nie może być wyższa niż 1% pierwotnej wartości 

wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 3 Umowy, 

5) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu Stron wyrażonej 

w formie aneksu do Umowy. 

4. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona w zakresie sposobu lub terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy w przypadku:  

1) reorganizacji przedsiębiorstwa Zamawiającego, w tym m.in. zmiany formy prawnej – zmiana 

może polegać na rezygnacji z wykonania określonego zakresu Przedmiotu Umowy ze 

stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia, zmianie lokalizacji systemu, w której 

będą wykonywane usługi, na odmiennym uregulowaniu kwestii związanych z nadzorem nad 

wykonywaniem umowy, zmianie adresów oraz sposobu i terminu składania faktur,  

2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami – zmiana może polegać na rezygnacji z wykonania określonego zakresu 

Przedmiotu Umowy ze stosownym (proporcjonalnym) obniżeniem wynagrodzenia lub na 

wydłużeniu terminu realizacji umowy lub zgłoszenia o okres, w którym realizacja Umowy lub 

zgłoszenia nie była możliwa. 

5. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany firmy, NIP i Regonu Wykonawcy, 

jeżeli nie powoduje to zmiany Wykonawcy. 

 

Poufność 
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§ 24 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji poufnych, uzyskanych w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się:  

a) nie ujawniać informacji poufnych osobom trzecim bez zgody Zamawiającego udzielonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności,  

b) nie powielać informacji poufnych w zakresie szerszym niż jest to niezbędne dla realizacji 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,  

c) wykorzystywać informacje poufne wyłącznie w celu realizacji zobowiązań wynikających z 

niniejszej Umowy,  

d) stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia informacji poufnych przed 

dostępem osób trzecich.  

2. Za informacje poufne uważa się wszelkie informacje, niezależnie od formy ich utrwalenia lub 

przekazania, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, a zostały Wykonawcy przekazane 

udostępnione w związku z realizacją zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.  

3. Za informacje poufne uważa się również informacje przekazane / udostępnione Wykonawcy w toku 

postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy.  

4. Informacjami poufnymi są w szczególności, dane finansowe oraz informacje o charakterze 

wewnętrznym (w tym techniczne) Zamawiającego.  

5.  Za informacje poufne nie są uważane informacje, które Zamawiający jest zobowiązany ujawnić na 

mocy obowiązujących przepisów, w tym Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o dostępie do 

informacji publicznej. 

6. Wykonawca uprawniony jest do udostępnienia informacji poufnych pracownikom lub doradcom 

Wykonawcy, w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji zobowiązań wynikających z 

niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiąże te osoby do zachowania informacji poufnych w poufności. 

Wykonawca odpowiada za naruszenia spowodowane przez te osoby, jak za działania własne.  

7.  Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu w terminie 7 dni od dnia rozwiązania / wygaśnięcia 

niniejszej Umowy, wszelkich posiadanych materiałów zawierających informacje poufne oraz do 

usunięcia ze swoich zasobów oraz nośników elektronicznych informacje poufne zapisane i 

przechowywane w wersji elektronicznej. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego zniszczenia wszelkich posiadanych materiałów zawierających 

informacje poufne. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o usunięciu informacji poufnych. 

 

Przedstawiciele Stron 

§ 25 
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1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji niniejszej Umowy są:  

a) …………………………  

b) …………………………  

2. Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji niniejszej Umowy są:  

a) ……………………………  

b) …………………………...  

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 może nastąpić w trakcie realizacji Umowy w formie pisemnej i 

nie stanowi zmiany jej postanowień. 

 

Klauzula zatrudnienia 

§ 26 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

obowiązywania Umowy, wszystkich osób realizujących Przedmiot Umowy. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście 

przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako 

podwykonawcy). 

2. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego, przedstawi 

Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty 

zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w 

ust. 2. 

4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących Przedmiot Umowy. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 

wymogów określonych w niniejszym paragrafie i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 

zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 

realizacji Przedmiotu Umowy, oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 

wykonania tego obowiązku. 
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Postanowienia końcowe 

§ 27 

1. Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

2. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie 

może przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, ani 

jakiejkolwiek ich części, w tym wierzytelności wynikających w Umowy na osoby i podmioty trzecie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne 

właściwe przepisy prawa.  

4. Strony wskazują następujące adresy do korespondencji: 

a) Zamawiający: Zarząd Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, 

b) Wykonawca: ........................................................................................................... 

5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie 

siedzib lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów.  

6. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma dostarczone pod adres 

wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu uważa się za skutecznie doręczone.  

7. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstałe w związku z nią, w tym wszelkie kwestie 

dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania będą kierowane przed sąd powszechny właściwy 

dla siedziby m.st. Warszawy (Zamawiającego). 

8. Powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Umowy 

reguluje umowa powierzenia, stanowiąca Załącznik nr 9 do niniejszej Umowy. 

9. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.  

10. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy z postanowieniami jej 

załączników, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy.  

11. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną cześć.  

12. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i 

trzy dla Zamawiającego. 

Zamawiający          Wykonawca 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 - Infrastruktura Techniczna Zamawiającego 

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy 

Załącznik nr 5 – Oświadczenia VAT 

Załącznik nr 6 - Miesięczne zestawienie świadczonych usług 

Załącznik nr 7 - Wzór protokołu odbioru końcowego 

Załącznik nr 8 - Raport kody źródłowe 

Załącznik nr 9  Umowa powierzenia danych osobowych 

 

Załącznik 10 – Polityka Bezpieczeństwa 


