
	

I S T O T N E  P O S T A N O W I E N I A  U M O W Y  
 

§ 1 

Definicje 

Pojęcia pisane wielką literą użyte w Umowie mają następujące znaczenie: 

1. Błąd – nieprawidłowe działanie Oprogramowania, niezależnie od przyczyny takiej nieprawidłowości. 

W szczególności Błędem jest działanie Oprogramowania niezgodnie z Dokumentacją. Błędom 

przypisane są kategorie: 

a) Błąd Krytyczny – nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące albo całkowity brak 

możliwości korzystania z Oprogramowania, albo takie ograniczenie możliwości korzystania z 

niego, że przestaje ono spełniać swoje podstawowe funkcje. Przykładem Błędu Krytycznego jest 

niemożność uruchomienia Oprogramowania, brak odczytu/zapisu z bazy danych, utrata danych 

lub ich spójności, brak możliwości zalogowania użytkownika, niedostępność krytycznych funkcji 

Oprogramowania, 

b) Błąd Poważny – nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące ograniczenie korzystania 

z Oprogramowania przy zachowaniu spełniania przez Oprogramowanie jego podstawowych 

funkcji. Przykładem Błędu Poważnego jest niedostępność niekrytycznych funkcji 

Oprogramowania, niższa wydajność, 

c) Błąd Niskiej Kategorii – nieprawidłowe działanie Oprogramowania niepowodujące ograniczenia 

korzystania z Oprogramowania. Przykładem Błędu Niskiej Kategorii jest np. niedostępność 

systemu pomocy, błąd językowy w interfejsie. 

2. Metadane – dostarczone przez Zamawiającego w trakcie trwania Umowy, przeznaczone do migracji 

(w plikach .csv). 

3. Dokumentacja – wszelka dokumentacja dotycząca Oprogramowania lub jakichkolwiek innych prac 

Wykonawcy, która jest dostarczana lub powstanie w ramach realizacji Umowy, w szczególności 

dokumentacja opisana w OPZ. 

4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w 

Polsce;  

5. Etap – wyodrębniona część́ realizacyjna Umowy. 

6. Harmonogram - harmonogram obejmujący realizację Umowy z podziałem na Etapy – przygotowany 

w oparciu o harmonogram przedstawiony przez Wykonawcę w ramach Oferty – zgodnie z OPZ; 

7. Infrastruktura Zamawiającego – infrastruktura informatyczna (w tym sprzęt i oprogramowanie) 

Zamawiającego opisana w OPZ. 

8. Kierownik Projektu – osoba wyznaczona przez każdą ̨ ze Stron do bieżących kontaktów i nadzoru nad 

realizacja ̨ Umowy  



	

9. Odbiór Etapu – potwierdzenie przez Zamawiającego należytego wykonania Umowy w zakresie 

wykonania poszczególnych Etapów Umowy. Dowodem dokonania Odbioru Etapu jest odpowiedni 

Protokół Odbioru Etapu. 

10. Odbiór Etapu Warunkowy – warunkowe potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania danego 

Etapu wraz z podaniem określonej liczby Błędów określonej kategorii lub innych niezgodności z 

Umową oraz określeniem terminu na usunięcie Błędów i innych niezgodności z Umową; 

11. Odbiór Końcowy – Odbiór stanowiący potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę ̨ całości 

zobowiązań określonych Umowa ̨. Dowodem dokonania Odbioru Końcowego jest odpowiedni 

Protokół Odbioru Końcowego. 

12. Oprogramowanie – całość lub dowolny element oprogramowania dostarczanego lub wykonywanego 

w ramach realizacji Umowy. 

13. OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik do Zapytania Ofertowego 

Zamawiającego; 

14. Protokół Odbioru Etapu – dokument stanowiący potwierdzenie dokonania Odbioru w zakresie 

poszczególnych Etapów Umowy, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr __ [WZÓR 

PROTOKOŁU ODBIORU ETAPU].  

15. Protokół Odbioru Końcowego – dokument stanowiący potwierdzenie dokonania Odbioru w zakresie 

całości Umowy, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr __ [WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU 

KOŃCOWEGO]. 

16. System – Oprogramowanie do elektronicznej ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi 

Zamawiającego dostosowane do potrzeb Zamawiającego, w tym wymagań funkcjonalnych i poza 

funkcjonalnych zdefiniowanych w OPZ, zainstalowane na Infrastrukturze Zamawiającego. 

17. Wdrożenie – opisane Umowa ̨ świadczenia/prace Wykonawcy mające na celu w szczególności 

dostosowanie do potrzeb Zamawiającego i uruchomienie na Infrastrukturze Zamawiającego Systemu 

oraz szkolenia pracowników Zamawiającego z jego obsługi.  

18. Wynagrodzenie – należne Wykonawcy wynagrodzenie brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) 

opisane Umowa ̨.  

19. Zapytanie Ofertowe – zapytanie ofertowe Zamawiającego z dnia ________ stanowiące Załącznik nr 

…  

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa, instalacja i wdrożenie przez Wykonawcę Systemu, tj. Oprogramowania 

do elektronicznej ewidencji i zarządzania zbiorami muzealnymi Zamawiającego wraz z dostosowaniem do 

potrzeb Zamawiającego oraz udzielenie licencji. 



	

2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że – z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych przez 

przepisy prawa i Umowę – przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z treścią OPZ Umowy oraz 

ofertą Wykonawcy z dnia _____________2021 r. 

3. Strony zgodnie potwierdzają, że podstawowym celem współpracy w ramach Umowy jest zapewnienie 

Zamawiającemu możliwości korzystania z Systemu realizującego wszystkie funkcje oraz parametry 

przewidziane Umową i OPZ. 

4. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca w szczególności: 

a. wykona instalację i konfigurację Oprogramowania na infrastrukturze Zamawiającego lub 

w infrastrukturze wskazanej przez Zamawiającego, 

b. wykona wszystkie działania zapisane w OPZ, 

c. wykona migrację Metadanych Zamawiającego, 

d. przetestuje i uruchomi System po migracji Metadanych Zamawiającego, 

e. przeprowadzi szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i administracji Systemu, 

f. przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe lub udzieli albo zapewni uzyskanie przez 

Zamawiającego licencji na korzystanie z utworów objętych Umową, 

g. wykona i dostarczy Dokumentację i instrukcję użytkownika, 

h. udzieli gwarancji oraz rękojmi na przedmiot Umowy. 

 

§ 3 

Harmonogram 

1. Realizacja Umowy nastąpi w terminach zgodnych z ustalonym między Stronami Harmonogramem. 

Strony zgodnie uznają, że terminowa realizacja Umowy, w tym dotrzymanie opisanych w Harmonogramie 

terminów zakończenia realizacji poszczególnych Etapów, ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. 

Harmonogram stanowi Załącznik nr … do Umowy.  

2. Strony uzgadniają, że Harmonogram musi uwzględniać następujące Odbiory :  

a. Odbiór Etapu I – do dnia 01.12.2021 r. 

b. Odbiór Etapu II – do dnia 30.06.2022 r. 

c. Odbiór Końcowy. 

 

§ 4 

Realizacja Umowy – Postanowienie Ogólne 

1. Strony deklarują współpracę w celu realizacji Umowy. W szczególności Strony zobowiązane są ̨ do 

wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć́ wpływ na 

wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opóźnienia. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza charakteru 



	

Umowy w zakresie dotyczącym Wdrożenia, ani tez ̇ nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualnej 

odpowiedzialności Stron.  

2. Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to także całej 

komunikacji między Stronami. Wszystkie Produkty oraz inne rezultaty prac – o ile Umowa nie stanowi 

inaczej – zostaną dostarczone w języku polskim.  

 

§ 5 

Oświadczenia i Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany realizować Umowę z dochowaniem należytej staranności, przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i 

doświadczenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji związanych z 

Umową, w szczególności informacji dotyczących postępów prac, przyczyn opóźnień lub przyczyn 

nienależytego wykonywania Umowy. Informacje będą przekazywane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (e-mail) Kierownikowi Projektu Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od 

otrzymania żądania. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności Oprogramowania z przepisami prawa 

obowiązującymi w Polsce, OPZ i Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu wymagań co do Infrastruktury, na której 

będzie realizowany przedmiot Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub zakłócenia 

pracy Infrastruktury Zamawiającego. Powyższe nie dotyczy elementów Infrastruktury Zamawiającego, 

których wyłączenie z eksploatacji lub ograniczenie eksploatacji Strony uzgodniły. 

6. O ile nic innego nie wynika wprost z Umowy, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wszelkie narzędzia, 

w tym oprogramowanie i inne zasoby potrzebne mu do realizacji Umowy. W szczególności – o ile Umowa 

nie stanowi inaczej – wszelkie prace związane z konfiguracją lub opracowaniem i testowaniem 

Oprogramowania będą odbywać się na środowisku Wykonawcy. O ile Umowa nie stanowi inaczej, 

Zamawiający nie ma obowiązku udostępniać żadnej infrastruktury sprzętowej ani oprogramowania poza 

Infrastrukturą Zamawiającego. Powyższe nie wyłącza zobowiązania Zamawiającego do współdziałania 

opisanego Umową. 

7. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie stanowić zintegrowaną całość pod względem 

funkcjonalnym, a podczas realizacji Umowy, a także podczas korzystania z Systemu w zakresie i na 

zasadach opisanych Umową, 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 objętym Wynagrodzeniem, a korzystanie z Systemu nie spowoduje konieczności 

nabycia takich licencji lub uprawnień. Wszelkie ryzyka związane z szacowaniem ilości potrzebnych licencji 

lub innych uprawnień koniecznych do korzystania z Systemu zgodnie z Umową obciążają Wykonawcę. 

8. Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadającymi niezbędną 

wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania Umowy, a w szczególności, że dysponuje 

personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji zawodowych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu Umowy. 

 

§ 6 

Nadzór nad realizacją Umowy 

1. Podejmowanie decyzji oraz bieżące zarządzanie realizacją Umowy odbywać się będzie przez wzajemne 

uzgodnienia Kierowników Projektu. Osoby te mogą wskazać swoich zastępców, o czym druga Strona 

zostanie poinformowana na piśmie. 

2. Kierownicy Projektu będą uprawnieni w szczególności do: 

a. nadzorowania realizacji prac; 

b. prowadzenia bieżącej komunikacji, omawiania i rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie 

realizacji Umowy; 

c. przyjmowania pism i oświadczeń składanych przez drugą Stronę; 

d. dokonywania Odbiorów. 

3. Strony ustanawiają następujących Kierowników Projektu: 

a. po stronie Zamawiającego: 

i. imię i nazwisko: ____ 

ii. numer telefonu: ____ 

iii. adres poczty elektronicznej: ____ 

b. po stronie Wykonawcy: 

i. imię i nazwisko: ____ 

ii. numer telefonu: ____ 

iii. adres poczty elektronicznej: ____ 

4. Strony mogą dokonywać zmian swoich Kierowników. Zmiana Kierownika Projektu możliwa jest w drodze 

pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. Zmiana Kierownika Projektu nie stanowi zmiany Umowy.  

 

§ 7 

Odbiory 

1. Odbiorom podlegają Etapy prac Wykonawcy, o których mowa w § 3 Umowy, a Odbiorowi Końcowemu – 

całość prac w ramach Umowy. 



	

2. Strony potwierdzają, że w zakresie Wdrożenia przedmiotem Umowy jest w szczególności uruchomienie 

produkcyjne, a pełna weryfikacja działania Systemu będzie możliwa wyłącznie po jego całkowitym 

wdrożeniu i przedstawieniu do Odbioru Końcowego. Jakiekolwiek Odbiory poszczególnych Etapów nie 

wyłączają prawa Zamawiającego do weryfikacji całości Wdrożenia. 

3. Odbiór prac wykonanych w trakcie realizacji Umowy polega na weryfikacji, czy przedmiot Odbioru 

spełnia wymagania określone w Umowie, z uwzględnieniem bardziej szczegółowych wymagań 

określonych w toku współpracy Stron. 

4. Za datę Odbioru uważa się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, chyba że inna data 

została wskazana w Protokole Odbioru. Protokół Odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. O ile z Umowy lub 

przepisów prawa nie wynika inaczej, jedynie podpisany Protokół Odbioru jest podstawą do dokonania 

zapłaty odpowiedniej części Wynagrodzenia. 

5. Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Umowy dowolną metodą, w tym także 

z wykorzystaniem opinii zewnętrznego audytora. W szczególności uzgodnienie określonych scenariuszy 

testowych nie wyklucza prawa do weryfikacji prac innymi testami. 

6. Dokonanie Odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień 

przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania 

Umowy, a w szczególności ma prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz 

odstąpienia od Umowy, jeżeli fakt nienależytego wykonania Umowy zostanie ujawniony po dokonaniu 

Umowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić odbiór prac w terminie umożliwiającym Odbiór zgodnie 

z Harmonogramem. 

8. W terminie 7 dni roboczych Zamawiający dokona Odbioru lub zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia 

uwag Wykonawca usunie bezzwłocznie wszystkie zgłoszone Błędy lub inne nieprawidłowości i przedstawi 

zakres prac do ponownego Odbioru. Procedura Odbioru będzie powtarzana do czasu dokonania Odbioru 

lub odstąpienia od Umowy. 

9. Po wykonaniu wszystkich elementów oraz innych świadczeń wchodzących w skład danego Etapu 

Wykonawca przedstawi Etap do Odbioru. 

10. Odbiór Etapu polega na weryfikacji i potwierdzeniu, czy wszystkie elementy oraz inne prace wchodzące 

w skład Etapu zostały należycie zrealizowane  

11. Umowa może przewidywać określone kryteria Odbioru (np. wymagania co do zakresu czy jakości 

Dokumentacji). Spełnienie takich kryteriów jest warunkiem koniecznym dokonania Odbioru.  

12. Podstawowym kryterium Odbioru Oprogramowania jest brak Błędów oraz brak innych niezgodności 

z Umową. 

13. Podstawowym kryterium Odbioru Systemu jest jego zgodność z OPZ oraz Umową i brak Błędów. 



	

14. Podstawowym kryterium Odbioru Etapu II obejmującego Wdrożenie jest potwierdzenie spełnienia przez 

Wykonawcę całości zobowiązań określonych Umową w zakresie Wdrożenia, w szczególności wykonania 

Systemu. 

15. Po wykonaniu całości prac opisanych Umową Zamawiający dokona Odbioru Końcowego. 

16. Zamawiający może dokonać Odbioru Etapu Warunkowego z podaniem określonej liczby Błędów 

określonej kategorii lub innych niezgodności z Umową. W razie dokonania Odbioru Etapu 

Warunkowego Wykonawca usunie wszystkie Błędy lub inne niezgodności z Umową zgłoszone przez 

Zamawiającego 

w terminie przyjętym w Protokole Odbioru Etapu i przedstawi przedmiot Odbioru Etapu do ponownego 

Odbioru. Jeżeli w ramach ponownej procedury dany przedmiot Odbioru Etapu zostanie zaakceptowany, 

za dzień wykonania uważa się dzień podpisania końcowego Protokołu Odbioru Etapu. 

17. W przypadku Odbioru Etapu Warunkowego Zamawiający ma prawo, do czasu usunięcia Błędów i 

niezgodności zgłoszonych przez Zamawiającego, odmówić przyjęcia faktury i zapłaty Wynagrodzenia 

należnego za realizację danego Etapu Zamówienia lub też zdecydować o zapłacie Wykonawcy części 

Wynagrodzenia należnego za realizację danego Etapu.  

18. Jeżeli Zamawiający odmówi Odbioru Etapu z powodu nieusunięcia Błędów lub innych niezgodności, 

Odbiór Etapu Warunkowy nie wywołuje żadnych skutków i uważa się za niebyły, a terminem wykonania 

będzie termin podpisania bezwarunkowego Protokołu Odbioru przez Zamawiającego. Dokonanie 

Odbioru Etapu Warunkowego skutkuje, w zależności od danego przedmiotu Odbioru Etapu 

Warunkowego, przeniesieniem przez Wykonawcę na Zamawiającego majątkowych praw autorskich albo 

udzieleniem Zamawiającemu przez Wykonawcę licencji na warunkach i w zakresie opisanym w 

paragrafach regulujących prawa własności intelektualnej. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, 

że realizacja procedury Odbioru Etapu Warunkowego, jak i określenie liczby Odbiorów Etapów 

Warunkowych, jest wyłącznie prawem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. 

 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji na System na zasadach opisanych poniżej. 

2. Gwarancja udzielana jest w ramach Wynagrodzenia, a Wykonawcy nie jest należne jakiekolwiek dodatkowe 

wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń gwarancyjnych. 

3. Gwarancja udzielona jest na okres 36 miesięcy, począwszy od daty podpisania bezusterkowego protokołu 

Odbioru Końcowego. 

4. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia Błędów, które ujawnią 

się w trakcie okresu obowiązywania gwarancji. Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania Błędów 

niezwłocznie, nie później niż w terminie: 



	

a. 24 godziny od otrzymania zgłoszenia Błędu Krytycznego, 

b. 48 godzin od otrzymania zgłoszenia Błędu Poważnego, 

c. 96 godzin od otrzymania zgłoszenia Błędu Niskiej Kategorii 

Jeżeli zlecenie usunięcia Błędów zostanie wysłane przez Zamawiającego po godzinie 16:00 lub w dzień 

wolny od pracy, przyjmować się będzie, że wpłynęło o godzinie 8:00 następnego dnia roboczego. 

5. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, iż przyczyna Błędu leży poza Oprogramowaniem lub Systemem, 

w szczególności w Infrastrukturze Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany współdziałać 

z Zamawiającym w celu usunięcia Błędu, w szczególności: 

a. wskazać przyczynę nieprawidłowego działania Systemu poprzez wskazanie elementu, który ją 

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

działania Systemu; 

b. w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego – do wsparcia osoby trzeciej usuwającej 

przyczyny zgłoszenia, w tym udzielenia takiej osobie wszelkich informacji o Oprogramowaniu, 

potrzebnych do przywrócenia pełnej funkcjonalności Systemu. 

6. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy przyczyna Błędu leży poza Oprogramowaniem, 

a Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jej wystąpienie, w szczególności, gdy przyczyna Błędu leży 

w Infrastrukturze Zamawiającego, ale jest skutkiem nieprawidłowej konfiguracji lub parametryzacji 

Infrastruktury Zamawiającego przez Wykonawcę. 

7. Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego dokumentu na 

okoliczność udzielenia gwarancji. 

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z 

przepisów prawa o rękojmi za wady. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Strony jednocześnie uzgadniają, iż 

okres rękojmi wynosi 36 miesięcy począwszy od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru 

Końcowego. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie 

1. Łączne maksymalne Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy wynosi ____ zł netto (słownie: 

____ zł netto), powiększone o __% podatku VAT w kwocie ____ zł (słownie: __________ zł), tj. w 

łącznej kwocie _____ zł brutto (słownie: _________ zł brutto), w tym: 

a. za realizację Etapu I – zryczałtowaną kwotę w wysokości ________ zł brutto 

b. za realizację Etapu II – zryczałtowaną kwotę w wysokości ________ zł brutto 

c. za wsparcie techniczne przy pracach w granicach nie zmieniających struktur danych i głównych struktur 

oprogramowania – kwotę stanowiącą iloczyn faktycznie wykorzystanych roboczogodzin i stawki za 



	

jedną roboczogodzinę ___ zł brutto, przy czym łącznie nie więcej niż ___ zł brutto (40h x ___ zł 

brutto). 

2. Wynagrodzenie za dany Etap Umowy będzie płatne po dokonaniu jego bezusterkowego Odbioru lub 

Odbioru Warunkowego, jeżeli usunięcie Błędów występujących w Etapie I, jest możliwe wyłącznie w 

trakcie realizacji Etapu II. 

3. Wynagrodzenie stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją Umowy. Wykonawcy 

nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności zwrot kosztów 

podróży oraz zakwaterowania członków personelu Wykonawcy czy też zwrot jakichkolwiek innych, 

dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z wykonywaniem Umowy. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT wraz z załączoną kopią Protokołu Odbioru. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek 

Wykonawcy ______________________________. 

5. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 10 

Kary Umowne 

1. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze 

zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary. 

2. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w przypadku, 

gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy 

przypadek naruszenia Umowy odrębnie (np. naruszenie obowiązku poufności, zasad ochrony danych 

osobowych etc.). 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującego mu 

Wynagrodzenia. 

4. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, w zakresie kar umownych odpowiedzialność Wykonawcy za 

przekroczenie terminu wskazanego w Umowie lub wyznaczonego zgodnie z postanowieniami Umowy jest 

odpowiedzialnością z tytułu opóźnienia. 

5. Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku opóźnienia w Odbiorze każdego z Etapów opisanych 

Harmonogramem, w wysokości: 

a. 200,00 PLN brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

b. 1000,00 PLN brutto za każdy rozpoczęty dzień powyżej 31 dnia opóźnienia. 

6. Dla uniknięcia wątpliwości, kara jest naliczana za każdy Etap niezależnie i okoliczność zapłaty kary za 

opóźnienie w jednym Etapie nie wyklucza możliwości naliczenia kary za kolejne Etapy. 

7. Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku opóźnienia w Odbiorze Końcowym w wysokości: 



	

a. 200,00 PLN brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

b. 1000,00 PLN brutto za każdy rozpoczęty dzień powyżej 31 dnia opóźnienia. 

8. Kary umowne za opóźnienie nie przekroczą łącznie 30 % Wynagrodzenia. 

9. Zamawiający naliczy kary umowne za niedochowanie – zgodnie z § 8 Umowy – czasu naprawy: 

a. w odniesieniu do Błędu Krytycznego – 50,00 PLN brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 

b. w odniesieniu do Błędu Poważnego – 40,00 PLN brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 

c. w odniesieniu do Błędu Niskiej Kategorii – 30,00 PLN brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 

10. Kary umowne za niedotrzymanie terminów naprawy z § 8 Umowy nie przekroczą łącznie 10% 

Wynagrodzenia. 

11. Zamawiający naliczy karę umowna ̨ w wysokości 30% całości Wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od 

Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Dla uniknięcia wątpliwości kara jest 

należna zarówno w przypadku odstąpienia umownego, jak i na podstawie przepisów ustawy, zarówno 

odstąpienia ze skutkiem do całej Umowy, jak i odstąpienia w części, jeżeli Umowa lub przepis to 

przewiduje.  

12. Niezależnie od kar umownych opisanych powyżej Zamawiający naliczy kary umowne:  

a. w przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych – w wysokości 1000,00 PLN brutto 

za każdy przypadek naruszenia;  

b. w przypadku naruszenia zasad ochrony lub w przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych 

osobowych – w wysokości 100,00 PLN brutto za każdy przypadek naruszenia. 

 

§ 11 

Odstąpienie od Umowy 

1. Jeżeli Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą w zakresie przewidzianym postanowieniami Umowy, 

a współdziałanie to jest konieczne do wykonania Umowy, Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od 

Umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapewnienia koniecznego współdziałania 

i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni, z zagrożeniem odstąpienia 

od Umowy w razie jego bezskutecznego upływu. W wezwaniu Wykonawca zobowiązany jest wskazać 

dokładnie brak wymaganego współdziałania i jego wpływ na realizację Umowy. Wezwanie będzie 

wystosowane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia) bez wyznaczania 

terminu dodatkowego w przypadku, w którym: 

a. opóźnienie Wykonawcy skutkujące opóźnieniem Odbioru Etapu I lub II wyniesie co najmniej 30 dni; 

b. opóźnienie Wykonawcy skutkujące opóźnieniem Odbioru Końcowego wyniesie co najmniej 30 dni. 

3. Jeżeli Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, 



	

nie krótszy niż 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia). Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej 

pod rygorem bezskuteczności. 

4. W razie wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, oświadczenie o odstąpieniu ma skutek w stosunku do całej 

Umowy. W takim przypadku: 

a. Zamawiający w każdym przypadku będzie uprawniony do zatrzymania pojedynczych kopii elementów 

lub świadczeń, o których mowa powyżej, na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń 

przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy lub osób trzecich lub ochrony przed 

roszczeniami takich osób; 

b. Z tytułu korzystania przez Zamawiającego z elementów, usług lub innych świadczeń w okresie od ich 

dostarczenia przez Wykonawcę, do dnia ich zwrotu lub zniszczenia Wykonawcy nie przysługuje 

jakiekolwiek wynagrodzenie lub odszkodowanie. 

5. Ilekroć Umowa zastrzega dla Zamawiającego umowne prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający jest uprawniony do wykonania tego uprawnienia w 

terminie 6 miesięcy od daty, w której powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od 

Umowy, w każdym przypadku nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty przewidzianej w 

Harmonogramie na Odbiór Końcowy. 

 

§ 12 

Przetwarzanie Danych Osobowych 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w celu i na zasadach 

określonych w odrębnej umowie. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi wystarczającymi do 

zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych oraz zgodności przetwarzania danych 

osobowych z obowiązującym prawem. 

 

§ 13 

Prawa własności intelektualnej 

1. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony potwierdzają, iż Wykonawca uprawnia Zamawiającego do 

korzystania z Systemu przez co najmniej 6 użytkowników jednocześnie. Dodatkowo, Strony potwierdzają, 

iż prawo do korzystania z Systemu obejmuje prawo korzystania z wszystkich elementów Systemu, przez 

czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych (tj. na terytorium całego świata). 

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy – odpowiednio – przeniesie na Zamawiającego 

majątkowe prawa autorskie lub zapewni udzielenie / udzieli mu licencji opisanych Umową, lub w inny 



	

sposób opisany Umową upoważni go do korzystania ze wszystkich dóbr własności intelektualnej 

wykonanych lub dostarczonych w ramach Umowy. Celem jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości 

korzystania 

z Systemu w sposób i w celu opisanym w Umowie. 

3. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i postanowienia Umowy należy interpretować zgodnie z powyższym 

celem Umowy, określonym w szczególności w ust. 1 i 2 powyżej. 

4. Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach Umowy dobra własności intelektualnej nie będą 

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

inny sposób niż wyraźnie opisany Umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania 

lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą 

się prawdziwe. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, w którym możliwa jest 

modyfikacja sposobu działania Oprogramowania/Systemu za pomocą wbudowanych lub dostarczonych 

narzędzi, w tym parametryzacja i konfiguracja Oprogramowania/Systemu, tworzenie raportów itp. 

Zamawiający uprawniony jest do dokonania takich czynności bez konieczności zawierania odrębnych 

umów lub ponoszenia dodatkowych opłat, chyba że obowiązek zawarcia dodatkowej umowy lub 

dodatkowych opłat wyraźnie wynika z treści Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania są zgodne z wymaganiami 

opisanymi w Umowie, w tym co do okresu korzystania, ograniczeń ilościowych (lub ich braku), takich jak 

liczba stanowisk komputerowych, użytkowników lub serwerów. Jeżeli z Umowy nie wynika wyraźnie co 

innego, ilekroć Umowa przewiduje udzielenie licencji lub zapewnienie licencji na 

Oprogramowanie/System, licencja taka udzielana jest na czas nieoznaczony i nie jest terytorialnie 

ograniczona, w szczególności uprawnia do korzystania z Oprogramowania na terytorium Polski i całego 

świata, a Zamawiający jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania bez ograniczeń ilościowych, w 

tym bez ograniczeń co do liczby kont użytkowników oraz urządzeń komputerowych, na których 

instalowane lub uruchamiane będzie Oprogramowanie. 

7. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania/Systemu nie wymagają 

ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów takiego Oprogramowania. 

Wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z Oprogramowania/Systemu. 

8. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jeżeli w ramach opłat należnych producentowi 

Oprogramowania/Systemu mieści się opłata za jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności 

dostarczanie aktualizacji lub poprawek błędów lub inne usługi serwisowe, nieprzedłużenie korzystania z 

tych świadczeń przez Zamawiającego nie może powodować ustania licencji na korzystanie 

z Oprogramowania/Systemu lub uprawniać do wypowiedzenia umowy licencyjnej. 



	

9. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie/System na informatycznych nośnikach danych lub w innej 

postaci umożliwiającej prawidłową instalację tego Oprogramowania/Systemu oraz certyfikaty 

autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia najpóźniej w dacie Odbioru tego 

Oprogramowania, chyba że z Umowy wynika inna data przekazania. 

10. Informatyczne nośniki danych, kopie, certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne 

dokumenty i zabezpieczenia, o których mowa w poprzednim ustępie, powinny być zgodne z 

wymaganiami określonymi przez producenta Oprogramowania/Systemu. Zamawiający jest uprawniony 

do weryfikacji, czy certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia 

są wystarczające i zgodne z wymogami określonymi przez producenta. W tym celu Zamawiający może 

zwracać się do osób trzecich, w tym producenta Oprogramowania/Systemu. 

11. Wykonawca zapewnia, że korzystanie z Oprogramowania/Systemu podczas realizacji i na cele Umowy, 

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 

udzieli lub zapewni udzielenie stosownej licencji na czas realizacji Umowy obejmującej prawo korzystania 

z Oprogramowania/Systemu na potrzeby realizacji Umowy do czasu uzyskania – odpowiednio – praw 

majątkowych lub docelowych licencji opisanych Umową. Prawo do korzystania obejmuje w szczególności 

trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania/Systemu w całości lub w części, a także 

tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian do 

Oprogramowania/Systemu. 

12. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do korzystania z Oprogramowania/Systemu 

w celu wykonania Umowy. W przypadku przejścia praw majątkowych do Systemu lub jego części na 

Zamawiającego, o ile okaże się to konieczne, Zamawiający udzieli Wykonawcy licencji na korzystanie z 

tych elementów w celu świadczenia usług opisanych Umową. Licencja taka obejmie prawo do 

zwielokrotniania elementów w całości lub w części oraz tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu 

lub wprowadzanie innych zmian do elementów wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do 

wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 

13. W przypadku, w którym w wyniku świadczenia przez Wykonawcę gwarancji dojdzie do zmiany 

Oprogramowania, Systemu, Dokumentacji lub innych utworów, postanowienia umowne dotyczące 

odpowiednio przeniesienia praw lub udzielenia licencji na Oprogramowanie, Dokumentację lub inne 

utwory poddane zmianom stosuje się odpowiednio do takich zmian. Przeniesienie praw lub udzielenie 

licencji następuje z chwilą odbioru takich zmian. 

14. 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. 



	

15. Jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym załączników do niej, nie ogranicza uprawnień 

Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 3 Ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§ 14 

Szczegółowe postanowienia dotyczące własności intelektualnej 

1. Wykonawca udziela licencji na Oprogramowanie i System na warunkach określonych w Załączniku …… 

do Umowy, z zastrzeżeniem § 13 oraz poniższych ustępów. Strony jednocześnie potwierdzają, iż 

w przypadku sprzeczności Załącznika nr …. z Umową, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy, chyba 

że postanowienia Załącznika nr…. są korzystniejsze dla Zamawiającego (okoliczność do jednostronnej 

oceny Zamawiającego). 

2. Licencja na korzystanie z Dokumentacji dotyczącej Oprogramowania lub Systemu obejmuje prawa 

Zamawiającego co najmniej w następującym zakresie: 

a. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Dokumentacji w całości lub w części dla wewnętrznych potrzeb 

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

zwielokrotnianie takiej Dokumentacji 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; 

b. udostępnienie takiej Dokumentacji użytkownikom końcowym w zakresie, w jakim wynika to z 

charakteru danej dokumentacji lub jej części, a także udostępnianie takiej dokumentacji innym osobom 

działającym na rzecz Zamawiającego, takim jak dostawcy usług informatycznych, w tym usług 

serwisowych lub usług rozwoju systemów informatycznych Zamawiającego. 

3. O ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, licencje na Dokumentację udzielane są bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych. 

4. W zakresie nieuregulowanym w poprzednich ustępach do licencji na Dokumentację dotyczącą 

Oprogramowania lub Systemu stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy dotyczące takiego 

Oprogramowania, w tym postanowienia dotyczące wypowiedzenia licencji na takie Oprogramowanie. 

5. Udzielenie przez Wykonawcę licencji na Dokumentację następuje z chwilą jej wydania Zamawiającemu. 

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji stworzonej w 

wyniku wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Przeniesienie praw obejmuje następujące pola 

eksploatacji: 

a. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Dokumentacji w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie takiej Dokumentacji 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; 



	

b. obrót Dokumentacją, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem Dokumentacji, a także 

rozpowszechnianie Dokumentacji w inny sposób, w tym jej publiczne wykonywanie; 

c. 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. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego: 

a. prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Dokumentacji 

(lub jej poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej; 

b. własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których została utrwalona Dokumentacja (lub jej 

poszczególne elementy) w celu ich przekazania Zamawiającemu, z chwilą wydania tych nośników 

Zamawiającemu. 

8. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw do Dokumentacji, o których mowa powyżej, 

następuje z chwilą jej wydania Zamawiającemu. 

9. O ile Umowa wyraźnie nie stanowi inaczej, w przypadku, w którym Wykonawca w wykonaniu zobowiązań 

wynikających z Umowy dostarczy lub stworzy inne utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych, niż opisane w poprzednich ustępach, w tym instrukcje, opisy i 

inne materiały dla użytkowników końcowych, struktury baz danych, zbiory i informacje słownikowe lub 

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 

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. 

10. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający ma prawo do dowolnej modyfikacji 

takich utworów. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego: 

a. prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań utworów (lub 

ich poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań na polach eksploatacji wskazanych powyżej, 

b. własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których zostały utrwalone utwory (lub ich 

poszczególne elementy) w celu ich przekazania Zamawiającemu, z chwilą wydania tych nośników 

Zamawiającemu. 



	

11. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw do utworów, o których mowa powyżej, 

następuje z chwilą ich wydania Zamawiającemu. 

12. Niezależnie od postanowień poprzednich ustępów, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie 

z wiedzy technicznej, organizacyjnej i innej, zawartej w przekazanych Zamawiającemu Oprogramowaniu, 

Dokumentacji i innych utworach. Wiedza ta może być wykorzystana w dowolny sposób przez 

Zamawiającego teraz i w przyszłości, w tym m.in. przekazana przez Zamawiającego osobom trzecim z 

nim współpracującym. 

 

§ 15 

Wypowiedzenie licencji 

1. Ilekroć Umowa przewiduje udzielenie upoważnienia (licencji lub sublicencji) przez Wykonawcę, intencją 

Stron jest zbliżenie takiego upoważnienia na korzystanie z Oprogramowania/Systemu do umowy 

o charakterze jednorazowej transakcji podobnej do sprzedaży – w związku z tym w zamian za uiszczoną 

opłatę licencyjną (stanowiącą w przypadku Umowy element Wynagrodzenia) Zamawiający otrzymuje 

ciągłe, stałe i niewypowiadalne prawo do korzystania z takiego Oprogramowania/Systemu w zakresie 

określonym 

w Umowie. 

2. W przypadku gdyby postanowienie o niewypowiadalności licencji na Oprogramowanie/System 

przewidziane w poprzednim ustępie okazało się nieskuteczne lub nieważne, a Wykonawca byłby 

uprawniony do wypowiedzenia licencji, Strony uzgadniają dla Wykonawcy 10-letni (słownie: 

dziesięcioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem 

ustępu następnego. 

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

przypadków, w których Zamawiający przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa 

majątkowe przysługujące Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania Wykonawcy 

i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni. 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. W przypadku wypowiedzenia 

licencji z tej przyczyny termin wypowiedzenia licencji wynosi 1 (słownie: jeden) rok, ze skutkiem na koniec 

roku kalendarzowego. 

4. W przypadku gdy podmiotem udzielającym licencji jest podmiot trzeci, Wykonawca oświadcza i 

gwarantuje, że podmiot trzeci będzie przestrzegał powyższych zobowiązań. 



	

5. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że podmiot trzeci nie wypowie udzielonych licencji. Wykonawca 

oświadcza i gwarantuje, że licencja udzielana przez podmiot trzeci będzie zawierać zasady wypowiedzenia 

analogiczne do opisanych w poprzednich ustępach. 

6. W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowiązania, o którym mowa w poprzednim 

ustępie, wypowie licencję, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego, na jego 

żądanie, kwoty odpowiadającej sumie opłaty licencyjnej za to oprogramowanie określonej w Umowie oraz 

rzeczywiście poniesionych przez Zamawiającego kosztów zapewnienia (w tym uzyskania licencji 

i wdrożenia) rozwiązania zastępczego, umożliwiającego dalszą eksploatację Systemu. 

7. Powyższe postanowienia dotyczące wypowiedzenia stosuje się odpowiednio do Dokumentacji oraz innych 

utworów, jeżeli są one przedmiotem licencji. 

8. Całkowite wynagrodzenie z tytułu udzielenia odpowiednio licencji lub przeniesienia autorskich praw 

majątkowych na wszystkich polach eksploatacji objętych Umową, w tym – jeżeli znajduje to zastosowanie 

– w zakresie prawa zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami, a także wynagrodzenie za 

przeniesienie własności nośników, na których utwory utrwalono, zawiera się w Wynagrodzeniu. 

9. Ilekroć umowa przewiduje uzyskanie przez Zamawiającego licencji, Zamawiający może przenieść prawa 

i obowiązki wynikające z takiej licencji na inny podmiot publiczny (przez który rozumie się: organy władzy 

publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy 

i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, związki metropolitalne, jednostki 

budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, 

państwowe fundusze celowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz 

Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki 

zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, 

państwowe i samorządowe instytucje kultury, a także inne państwowe lub samorządowe osoby prawne, 

w tym przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, banki i spółki prawa handlowego, w których Skarb Państwa 

lub jednostka samorządu terytorialnego posiada akcje lub udziały. 

 

§ 16 

Poufność 

1. Informacje Poufne – niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania – to informacje Zamawiającego, 

które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a zostały przekazane Wykonawcy w związku z 

realizacją Umowy, które Zamawiający oznaczył jako poufne lub w inny sposób poinformował 

Wykonawcę, że traktuje je jako poufne. Informacjami poufnymi są także informacje przekazane 

Wykonawcy w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, oznaczone jako poufne. 



	

2. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że za Informacje Poufne nie są uważane informacje, które 

Zamawiający jest zobowiązany ujawnić na mocy obowiązujących przepisów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. nie ujawniać Informacji Poufnych innym podmiotom bez zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie 

pod rygorem nieważności; 

b. wykorzystywać Informacje Poufne jedynie do potrzeb realizacji Umowy; 

c. nie powielać Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla realizacji Umowy; 

d. zabezpieczać otrzymane Informacje Poufne przed dostępem osób nieuprawnionych w stopniu 

niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru, ale przynajmniej w takim samym stopniu, jak 

postępuje wobec własnej tajemnicy przedsiębiorstwa. 

4. Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić Informacje Poufne 

personelowi Wykonawcy oraz doradcom prawnym, przy czym korzystanie z Informacji Poufnych przez 

takie podmioty nie może wykroczyć poza zakres, w jakim Wykonawca może z nich korzystać. Wykonawca 

zobowiąże te osoby do przestrzegania poufności. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenia 

spowodowane przez takie osoby i podmioty. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy (niezależnie od powodu rozwiązania) lub jej wygaśnięcia Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni materiałów zawierających 

Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane w wersji elektronicznej usunie ze swoich 

zasobów i nośników elektronicznych. Ten sam obowiązek będzie ciążył na osobach i podmiotach, o 

których mowa w poprzednim ustępie. 

6. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do niezwłocznego zniszczenia 

materiałów zawierających Informacje Poufne. 


