
 
 

Numer sprawy: DZ/29/18 
Nr arch. DZ/087/055/18 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

Wzór 

UMOWA NR ……………….. 
 

W dniu ………………………….. między  

Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie, ul. 
Szachowa 1, NIP 525-000-93-12, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000023097 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora – Jerzego Żurka 
2. Głównego Księgowego – Lilianę Lejman 
zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

zwaną dalej Wykonawcą 

 

oraz każda osobno Stroną lub łącznie Stronami 

 
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2018 r., poz. 1986 ze zm.) została zawarta Umowa o treści następującej: 
 
 

§ 1 Definicje 
Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o: 

1) Programie – należy przez to rozumieć aplikację mobilną uruchamianą przez 
użytkowników na urządzeniach mobilnych (telefon komórkowy, smartphone, tablet) 
wraz z oprogramowaniem po stronie Backendu (serwera) komunikująca się za pomocą 
sieci  mobilnej GPS/Wi-Fi z systemem centralnym działającym w chmurze 
obliczeniowej  MS Azure. Zasadnicze zadania programu to przekazywanie danych 
lokalizacyjnych GPS w czasie rzeczywistym i wymiana informacji z rejestrem SENT 
oraz wyświetlanie aktualnej pozycji urządzenia mobilnego na mapie; 

2) Usługach programistycznych – należy przez to rozumieć usługi w ramach niniejszej 
umowy, o których mowa w załączniku nr A do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, 
pkt I, ppkt 2. Przedmiot zamówienia, w wymiarze 300 zegarowych godzin roboczych, 
które mogą dotyczyć: modyfikacji oraz rozbudowy posiadanej aplikacji mobilnej, 
zlecania budowy nowych modułów, funkcjonalności zlecania prac konfiguracyjnych. 



 
 

Obejmują prace analityczne w zakresie modyfikacji/rozbudowy, prace 
programistyczne zmieniające działanie lub ergonomię, prace wdrożeniowe mające na 
celu implementację zmian w środowisku testowym i produkcyjnym, usuwanie błędów 
dotyczących istniejących rozwiązań oraz nowych modyfikacji oraz modułów.  

3) Rozwoju aplikacji – należy przez to rozumieć modyfikacje istniejących 
funkcjonalności lub zbudowanie nowych, poprawa wydajności pracy aplikacji 
mobilnej lub odpowiedniego oprogramowania po stronie Backendu (serwera) 
pracującego w chmurze obliczeniowej. 

4) SIWZ – należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 
ogłoszoną w postepowaniu prowadzonym przez Zamawiającego pod numerem sprawy 
DZ/29/18, znaną wraz z załącznikami obydwu Stronom. 

 
§ 2 Przedmiot Umowy 

 
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

następujących usług  programistycznych w odniesieniu do Programu:  
a. wykonanie prac programistycznych zgodnie z załącznikiem nr A do SIWZ 

Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt I ppkt. 1. Przedmiot zamówienia;  
b. realizacja zamawianych przez Zamawiającego Usług Programistycznych w 

wymiarze 300 zegarowych godzin roboczych, zgodnie z załącznikiem nr A do 
SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt I, ppkt 2. Przedmiot zamówienia;  

c. stworzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej i 
użytkownika dotyczącej prac i usług, o których mowa w lit. a i b powyżej, w 
tym w szczególności dotyczącej modyfikowanych elementów Programu; 

d. przekazanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do wyników 
wszelkich wykonanych na podstawie niniejszej Umowy prac lub usług, w tym 
również modyfikacji Programu oraz dokumentacji powstałej w wyniku 
realizacji przedmiotu umowy; 

2. W skład zamówienia wchodzi: 
a. prace rozwojowe poszerzające obecne funkcjonalności aplikacji lub 

usprawniające już istniejące; 
b. wdrożenie zmodyfikowanego oprogramowania Zamawiającego i 

współdziałającego z nim oprogramowania dostępnego we wskazanej 
i dostarczonej przez Zamawiającego chmurze obliczeniowej; 

c. wykonanie testów nowych wersji oprogramowania  powstałych po zmianach; 
d. udostępnianie nowych wersji Programu zastępujących aktualnie używane 

poprzez sklepy Internetowe (Google Play i App Store). 
e. wykonanie aktualizacji dokumentacji oprogramowania i przekazanie jej 

Zamawiającemu. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość przedmiotu zamówienia w terminie 

do ………………….. lub wcześniej do chwili wyczerpania się pakietu godzin 
programistycznych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr A do SIWZ). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy według własnej 
profesjonalnej wiedzy i doświadczenia zawodowego. 

6. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
wszelkie elementy Przedmiotu Umowy oraz wszelkie wyniki prac na podstawie 
niniejszej Umowy na informatycznym nośniku danych (pendrive lub karta pamięci 
SD/microSD), w tym: 

1) aktualną dokumentację wytworzoną/ uaktualnioną w ramach realizacji Przedmiotu 
Umowy w formacie .pdf oraz formacie edytowalnym; 



 
 

2) kod źródłowy i obiektowy wszelkiego oprogramowania w ramach realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

7. W każdym przypadku określonym w ust. 6 informatyczny nośnik przechodzi na 
własność Zamawiającego z chwilą jego przekazania w ramach wynagrodzenia 
ustalonego w niniejszej Umowie. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi 
i gwarancji.  

9. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wszelkie rezultaty prac lub usług 
wykonanych na podstawie niniejszej Umowy, w tym na zmodyfikowane części 
Programu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a. wykonania Umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki i 

wiedzą zawodową, 
b. realizowania umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa 

oraz w terminach określonych w umowie, 
c. współdziałania z Zamawiającym w celu sprawnej i bezkonfliktowej realizacji 

umowy, 
d. do bezkonfliktowej i sprawnej współpracy ze wszystkimi osobami 

wyznaczonymi przez Zamawiającego do realizacji umowy, 
e. posługiwania się osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, 

odpowiednio przeszkolonymi i wyposażonymi w niezbędny sprzęt. 
 

§ 3 Realizacja usług programistycznych 
 

1. Zamawiający będzie uprawniony do składania Wykonawcy zamówień (dalej jako 
„zamówienia”) na Usługi Programistyczne realizowane przez Wykonawcę po 
uzgodnieniu z Wykonawcą zakresu prac, terminu realizacji i wynagrodzenie określone 
w § 6. 

2. Zamawiający będzie składał zamówienia na określone prace poprzez pocztę 
elektroniczną przesyłając  danego zlecenia wraz z załącznikami na adresy email:  
……………………………..                                                                  

3. Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych przygotuje wycenę zgłoszonych prac 
obejmującą: 

1) szczegółowy opis zleconych prac (zgodny ze zleceniem Zamawiającego) 
2) szczegółowa wycena z podziałem na poszczególne elementy składowe i zakres 

przedmiotowy planowanych prac 
3) szacowany czas niezbędny na realizację zamówienia w wymiarze godzin 

zegarowych. Wykonawca może przystąpić do realizacji zgłoszonych prac po 
akceptacji wyceny przez Zamawiającego na piśmie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej pod rygorem nieważności.  

4. Strony ustalają, iż odbiór każdorazowego przedmiotu zamówienia realizacji Usług 
Programistycznych odbywał się będzie po zakończeniu całości prac objętych danym 
zamówieniem. O zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego za pomocą Systemu Zgłoszeń, po czym Strony uzgodnią termin 
odbioru przy czym nie będzie on wyznaczony później niż w terminie 3 dni od daty 
powiadomienia o zakończeniu prac. 

5. Odbiór wykonanego zamówienia na realizację Usług Programistycznych następuje w 
formie protokołu zdawczo-odbiorczego przygotowywanego przez Wykonawcę, albo 
w przypadku rozbieżności co do jakości i zakresu wykonanych prac – w formie 
protokołu rozbieżności, sporządzonego i podpisanego przez obydwie Strony z 
wynikiem pozytywnym. Warunkiem podpisania protokołu przez Zamawiającego, jest 



 
 

dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej i użytkownika w zakresie zmian/prac 
dokonanych w ramach zlecenia. 

6. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wykonanej pracy 
i sporządzenia protokołu rozbieżności, Strony ustalą kolejny termin odbioru.  

7. W przypadku nie przystąpienia przedstawicieli Zamawiającego z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy w uzgodnionym terminie do odbioru na zasadach 
określonych w ustępach poprzedzających, Wykonawca ma prawo wyznaczyć 
dodatkowy termin odbioru.  

8. Modyfikacje Programu wykonane w ramach zlecenia na realizację Usług 
Programistycznych  nie mogą powodować utraty dla Programu gwarancji i rękojmi 
posiadanych przez Zamawiającego. 

9. Jeśli modyfikacje Programu powodują znaczne zmiany jego funkcjonalności, 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji producenta Programu w 
zakresie wprowadzanych zmian. 

 
§ 4 Osoby odpowiedzialne za kontakty 

1. Do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji przedmiotu Umowy, w 
tym przekazywania zamówień i akceptacji wycen, o których mowa w §3 oraz do 
kontrolowania przebiegi prac objętych Umową Zamawiający wyznacza i upoważnia 
następujące osoby: 

1) ………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………….... 
3) ………………………………………………………………………………… 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu Umowy, w tym 
przyjmowania zamówień i przekazywania wycen, o których mowa w §3 
[BM1]Wykonawca wyznacza następujące osoby: 

1) ………………………………………………………………………………… 
2) ………………………………………………………………………………… 
3) ………………………………………………………………………………… 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu nie powoduje 
zmian umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej 
Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób powołanych do realizacji 
przedmiotu umowy. 

 

§ 6 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za prawidłową i zgodną z niniejszą Umową realizację przedmiotu Umowy 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, 
zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, nie wyższe 
niż do kwoty: …………………….. zł netto, plus podatek VAT co daje kwotę brutto: 
………………………… (słownie złotych:……………………………), tj. w 
wymiarze: 
1) za wykonanie prac programistycznych zgodnie z załącznikiem nr A do SIWZ 

Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt I. Przedmiot zamówienia: 
…………………….. zł netto, plus podatek VAT co daje kwotę brutto: 
………………………… (słownie złotych:……………………………) 

2) za świadczenie Usług Programistycznych zgodnie z załącznikiem nr A do SIWZ 
Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt IV. Usługi programistyczne – cena za 1 (jedną) 
godzinę roboczą świadczenia Usług wskazaną w wycenie, o której mowa w §3, 
zaakceptowanej przez Zamawiającego zgodnie z §3: …………………….. zł 



 
 

netto, plus podatek VAT co daje kwotę brutto: ………………………… (słownie 
złotych:……………………………).  

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu Umowy oraz koszty wszelkich licencji 
udzielanych Zamawiającemu. 

3. Zapłata wynagrodzenia należnego zgodnie z ust. 1 nastąpi w terminie 14 (czternastu) 
dni od daty doręczenia faktury VAT wystawionej i dostarczonej zgodnie z ust. 5 i 6, 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 

4. Za dzień zapłaty uważa się datę złożenia w banku Zamawiającego polecenia przelewu 
na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół, o którym mowa w §7, 
stwierdzający należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 

6. Wszelkie faktury za wykonanie prac lub usług na podstawie niniejszej Umowy muszą 
być wystawione i skutecznie dostarczone Zmawiającemu do dnia ….. grudnia 2018 r. 
 

§ 7 Odbiór prac 

1. Prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez 
Strony Protokołu Odbioru, sporządzonego stosownie do wzoru określonego w 
Załączniku nr  2 do niniejszej Umowy. Kryteria odbioru zostały określone w „Opisie 
Przedmiotu Zamówienia” stanowiącym załącznik nr A do SIWZ, załączonym jako 
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

2.  Zamawiający może zgłosić na piśmie zastrzeżenia i uwagi do sposobu realizacji, 
jakości i zgodności wykonanej usługi z Umową i wezwać Wykonawcę do 
uwzględnienia tych zastrzeżeń i uwag. Powyższe uprawnienie Zamawiającego może 
zostać zrealizowane w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia Przedmiotu 
Umowy do Odbioru. Brak zastrzeżeń lub uwag we wskazanym terminie jest 
równoznaczny w skutkach dla dokonania formalnego odbioru przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca w ciągu 5 dni od zgłoszenia uwzględni zastrzeżenia i uwagi 
Zamawiającego, o których mowa w ust. 2. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń i uwag do 
wniesionych przez Wykonawcę w ramach procedury odbioru zmian i poprawek ze 
wskazaniem terminu ich wprowadzenia, lecz nie krótszym niż 5 dni roboczych. 

5. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 lub terminu 
wyznaczonego zgodnie z ust. 4, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od 
Umowy i żądania kar umownych zgodnie z §10 ust. 1 Umowy.  

6. Protokół Odbioru, o którym mowa w ust. 1 zostanie przygotowany przez Wykonawcę  
w porozumieniu z Zamawiającym. 

7. W imieniu Zamawiającego do odbioru przedmiotu Umowy i podpisania protokołu są 
upoważnione  następujące osoby: 

a. …………………………………………………………………….. 
b. …………………………………………………………………….. 
c. …………………………………………………………………….. 

8. Zmiana przez Zamawiającego osób, o których mowa w ust. 7 nie powoduje zmiany 
Umowy. Zmiana osób nastąpi przez pisemne powiadomienie Wykonawcy o dokonaniu 
zmiany i wskazaniu osób powołanych.  
 

§ 8 Gwarancja 

1.  Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone w ramach 
Przedmiotu Umowy oprogramowanie (dalej jako „oprogramowanie”)  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.  Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie  
oprogramowania/Programu.  

4.  Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jedynie oprogramowania 
stworzonego/zmodyfikowanego przez Wykonawcę w ramach umowy. Początek okresu 
gwarancyjnego odniesiony będzie do daty stosownego Protokołu Odbioru. Gwarancją 
nie są objęte błędy w działaniu oprogramowania stworzonego przez Wykonawcę a 
wynikające z usterek działania oprogramowania osób trzecich mającego wpływ na 
funkcjonowanie oprogramowania stworzonego przez Wykonawcę oraz wynikające z 
usterek sprzętu komputerowego. Dodatkowo gwarancją nie są objęte błędy 
spowodowane modyfikacjami wykonanymi przez Zamawiającego samodzielnie (o ile 
nie przeszły procedury autoryzacji z wynikiem pozytywnym), użytkowaniem 
niezgodnie z zaleceniami i wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji 
technicznej i użytkowej. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje obowiązek 
usunięcia zgłoszonych pisemnie błędów w terminie 30 dni roboczych od daty 
otrzymania zgłoszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby termin ten był jak 
najkrótszy.  

5.  O ile dozwolone dokonane modyfikacje oprogramowania nie były wykonywane przez 
Wykonawcę, a przez Zamawiającego samodzielnie lub osoby trzecie, Wykonawca 
zwolniony jest z odpowiedzialności za prawidłowe działanie oprogramowania, chyba, 
że modyfikacje takie zostaną zautoryzowane przez Wykonawcę. Zamawiający może 
zlecić Wykonawcy wykonanie autoryzacji. Usługa autoryzacji jest usługą odpłatną, 
rozliczaną wg odrębnego uzgodnienia Stron. W wyniku dokonanej autoryzacji 
Wykonawca potwierdza poprawność oraz zgodność weryfikowanych zmian z 
dostarczonym oprogramowaniem albo odmawia autoryzacji, wskazując powody 
odmowy, po usunięciu których ponowna procedura autoryzacji będzie możliwa do 
przeprowadzenia na mocy osobnego zlecenia autoryzacji. 

6.  W przypadku realizacji usługi utrzymania  niniejsza gwarancja zostaje rozszerzona o 
zapisy dotyczące umowy utrzymania. Wykonawca usunie wszystkie zgłoszone Błędy 
nawet pomimo zakończenia okresu gwarancyjnego, o ile zostały one zgłoszone przed 
zakończeniem terminu obowiązywania gwarancji. 

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

8.  W zakresie jakichkolwiek utworów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach 
wykonywania gwarancji mają zastosowanie postanowienia paragrafów regulujących 
prawa własności intelektualnej. Zamawiający nabywa – odpowiednio – autorskie prawa 
majątkowe lub licencje do utworów dostarczonych w ramach gwarancji, tj. na polach 
eksploatacji tam wskazanych.  

9.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów prawa o rękojmi za wady dzieła. Zamawiający uprawniony 
jest do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady dzieła, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

§ 9 Aktualizacja Standardowego Oprogramowania 

1.  W przypadku jeżeli producent Standardowego Oprogramowania Systemowego lub 
Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego udostępni jakiekolwiek aktualizacje, 
nowe wersje, patche, zmiany itp. (dalej łącznie zwane aktualizacjami), Wykonawca w 
ramach Usług Utrzymania zapewni Zamawiającemu takie aktualizacje niezwłocznie po 
ich udostępnieniu. 

2.  Decyzja o wykonaniu aktualizacji Oprogramowania należy wyłącznie do 
Zamawiającego, a Wykonawca nie jest uprawniony do zgłaszania wobec 



 
 

Zamawiającego żądania instalacji danej aktualizacji. Wykonawca może uprzedzić 
Zamawiającego o konsekwencjach niedokonania aktualizacji. 
 

§ 10 Odpowiedzialność Stron 

1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w 
przypadku: 
a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które 

odpowiada Wykonawca w wysokości 30 % wartości brutto Umowy, płatnej w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie 
odstąpienia,  

b) nienależytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy, 
c) wystąpienia wad prawnych w przekazanych Zamawiającemu rezultatach prac – w 

wysokości 10 % Wynagrodzenia za każdy przypadek; 
d) opóźnienia w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy, w wysokości 

0,5% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego 
dnia po upływie terminu określonego w §5 ust. 3, terminu wyznaczonego zgodnie 
z §5 ust. 4, lub terminu realizacji Umowy określonego w Załączniku nr 1 do 
Umowy – „Szczegółowy opis przedmiotu umowy”, wymagalnej dnia następnego 
po dniu opóźnienia. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego 
wysokość kary umownej. 

3. Zamawiający jest uprawiony do dochodzenia poszczególnych kar umownych 
niezależnie, kary te podlegają sumowaniu. 

4. Zamawiający może pomniejszyć (potrącić) kwotę wynagrodzenia o kwoty należnych 
kar umownych. Przepis art. 505 pkt 3 kodeksu cywilnego nie stosuje się. 

 
§ 11 Odpowiedzialność za osoby trzecie 

1. Wykonawca ma prawo posługiwać się przy wykonywaniu przedmiotu umowy 
osobami trzecimi za uprzednim pisemnym poinformowaniem Zamawiającego. Za 
działania tych osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne. 

2. W stosunku do osób trzecich, którymi posłużył się Wykonawca realizując niniejszą 
umowę, Zamawiający nie jest stroną zobowiązaną do wypłaty wynagrodzenia za 
realizację przedmiotu umowy, choćby osoby te wykonywały ją w przeświadczeniu, iż 
wykonują ją bezpośrednio na zamówienie Zamawiającego. 

 
§ 12 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku: 
a) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu Umowy o co najmniej 10 dni 

roboczych względem przyjętego harmonogramu, a opóźnienie wynika z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, 

- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

 



 
 

§ 13Tajemnica informacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
powziętych przy wykonaniu Umowy, co obejmuje także wszelkie wyniki prac 
wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca o obowiązku zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1 
zobowiązany jest poinformować swoich pracowników biorących udział w realizacji 
Umowy, a od ewentualnych podwykonawców odebrać pisemne zobowiązanie do 
zachowania tajemnicy. 

 
§ 14 Przeniesienie autorskich praw majątkowych i licencji 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich 
rezultatów prac i usług wykonanych na podstawie niniejszej Umowy, w tym zarówno w 
postaci źródłowej (Kodów Źródłowych) jak i wynikowej (obiektowej) oraz całej 
towarzyszącej mu dokumentacji w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie lub 
co od ilości egzemplarzy, w pełnym zakresie, do korzystania i rozporządzania w całości 
lub w części, na zasadzie wyłączności na następujących polach eksploatacji: 
1) utrwalania, wytwarzania i zwielokrotniania egzemplarzy dowolną techniką, w tym 

technikami cyfrowymi, analogowymi, elektronicznymi, zapisu magnetycznego, 
mechanicznego, optycznego, elektronicznego, poligraficznymi, reprograficznymi, 
wydruku komputerowego i video, pisma odręcznego, a także przy użyciu obrazu lub 
dźwięku, w dowolnym systemie lub formacie, na wszelkich nośnikach, w tym 
nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, 
dyskach, nośnikach  komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci, 

2) wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy Oprogramowania lub jego 
kopii oraz dokumentacji,  

3) wprowadzania do pamięci komputera lub innego urządzenia, na dowolnej liczbie 
stanowisk komputerowych oraz do sieci komputerowych w sposób umożliwiający 
transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika, w tym poprzez 
skanowanie, wykonywanie operacji OCR oraz wykorzystania w sieciach 
informatycznych, w tym w sieci Internet,  

4) publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, udostępniania oraz nadawania 
lub reemitowania, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz poprzez transmisję niepozwalającą 
odbiorcy wybrać czasu lub miejsca udostępnienia;  

5) najmu, dzierżawy, użyczania, udostępniania i odpłatnego lub nieodpłatnego zbywania 
oryginału lub egzemplarzy, 

6) wykorzystywania opracowań, tworzenia tłumaczeń, opracowań, przeróbek, adaptacji 
lub innych opracowań oraz korzystanie z oryginałów oraz takich tłumaczeń, 
opracowań, przeróbek, adaptacji i innych opracowań oraz jakichkolwiek ich kopii na 
wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej Umowie, 

7) wykorzystania we wszelkich mediach interaktywnych, poprzez powielanie i 
rozpowszechnianie utworów powstałych na bazie utworu na nośnikach obrazu, 
dźwięku przeznaczonych w wyłącznej lub głównej mierze do użytku interaktywnego, 
to jest do indywidualnej obróbki, skracania lub wyimkowania, kształtowania lub też 
wszelkiej innej zmiany utworów albo pojedynczych składników obrazowych lub 
dźwiękowych utworów, jak również łączenia z innymi utworami, 

8) wykonywania zależnych praw autorskich do opracowań utworów, w tym prawo do 
zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań oraz prawo do sporządzania 
opracowań. 

9) obrót oryginałem lub egzemplarzami, wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem 
oryginału albo egzemplarzy; 



 
 

10) w przypadku elementów Przedmiotu Umowy będących oprogramowaniem także: 
a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, 
b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub dokonywanie jakichkolwiek 

innych zmian w tym oprogramowaniu, 
c) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, oprogramowania lub jego 

kopii; 
11) wszelkie inne rozpowszechnianie niż określone powyżej, w szczególności w trakcie 

konferencji, seminariów, sympozjów, na forach oraz w trakcie spotkań. 
2. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 następuje w ramach 

wynagrodzenia określonego w §6 ust 1. 
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich 

z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją 
Przedmiotu Umowy. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i 
praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w utworach 
dokonywane przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania praw 
osobistych do utworów wykonanych w ramach realizacji Umowy. Wykonawca zapewni 
niewykonywania autorskich praw osobistych do utworów wykonanych w ramach 
realizacji Umowy względem Zamawiającego lub osób trzecich. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wprowadzenia dowolnych zmian w 
utworze, o którym mowa w ustępie 1, w tym do modyfikowania, skracania, łączenia lub 
przerabiania elementów Przedmiotu Umowy oraz udzielania  przez Zamawiającego 
dalszych upoważnień osobom trzecim.  

7. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na zasadach opisanych powyżej, 
dotyczące utworów wykonanych lub dostarczanych w ramach realizacji Umowy 
następuje z chwilą zapłaty przez Zamawiającego pełnej kwoty wynagrodzenia za etap 
prac, w ramach którego utwór został odebrany. Do czasu przeniesienia majątkowych 
praw autorskich Wykonawca upoważnia Zamawiającego (udziela mu licencji) do 
korzystania z utworu do celów testowych (tj. badania zgodności Przedmiotu Umowy z 
niniejszą Umową), z wyłączeniem wykorzystania produkcyjnego. Licencja taka 
udzielana jest nieodpłatnie na polach eksploatacji określonych w niniejszej Umowie w 
ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 10 lit. a oraz w zakresie wyświetlania, bez ograniczeń co do ilości 
egzemplarzy.  

8. W przypadku, gdy po przeniesieniu autorskich praw majątkowych do 
Oprogramowania, Dokumentacji stanowiącej rezultat prac lub usług wykonanych na 
podstawie niniejszej Umowy powstanie nowe pole eksploatacji niezbędne do korzystania 
z Przedmioty Umowy, Wykonawca zawrze na żądanie Zamawiającego aneks do 
niniejszej Umowy zawierający przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich 
majątkowych utworów, o których mowa w ustępie 1 na nowych polach eksploatacji.  

9. Wykonawca nie zachowuje wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego 
prawa autorskiego. Przeniesienie na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, 
obejmuje również prawo do zezwalania na wykonywanie przez Zamawiającego praw 
zależnych oraz uprawnienie do wykonywania autorskich praw zależnych w odniesieniu 
do utworów wykonanych w ramach realizacji Umowy na polach eksploatacji wskazanych 
odpowiednio powyżej. 

10. Wykonawca nie jest upoważniony bez zgody Zamawiającego do umieszczania w 
rezultatach prac lub usług wykonanych na podstawie niniejszej Umowy elementów 
programów komputerowych lub dokumentacji licencjonowanych na wolnych licencjach 
(oprogramowania typu „open source”) powodujących obowiązek udostępniania kodu 
źródłowego osobom trzecim, udzielania osobom trzecim prawa do tworzenia opracowań 



 
 

oprogramowania lub udzielania osobom trzecim licencji do korzystania z 
oprogramowania. 

11. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób 
trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego lub innych osób korzystających z rezultatów 
prac lub usług wykonanych na podstawie niniejszej Umowy w związku z niniejszą 
Umową w związku z którymkolwiek z utworów, w tym Przedmiotu umowy, lub jego 
aktualizacjami przekazanymi Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy, w tym 
zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie 
działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, 
w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty 
odszkodowań i wszelkie inne koszty. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko 
Zamawiającemu lub innym osobom korzystającym z rezultatów prac i usług wykonanych 
na podstawie niniejszej Umowy w związku z niniejszą Umową powództwa z tytułu 
naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w 
charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją 
uboczną po stronie Zamawiającego lub takich innych podmiotów.  

12. Jeżeli którykolwiek z rezultatów prac lub usług wykonanych na podstawie niniejszej 
Umowy lub jego aktualizacja przekazane Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy 
staną się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa w związku z naruszeniem praw 
własności intelektualnej, Wykonawca wybierze na swój własny koszt jedno z poniższych 
rozwiązań:  
1) zapewni dla Zamawiającego prawo dalszego używania utworu lub jego aktualizacji 

przekazanych Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy zgodnie z Umową lub  
2) zmodyfikuje utwór lub jej aktualizacje przekazane Zamawiającemu w trakcie 

realizacji Umowy tak, żeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad 
lub roszczeń osób trzecich.  

13. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:  
1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z 
innych ustaw, ani 

2)  dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów niż określone w Umowie. 
 

§ 15 Przepisy końcowe 
 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw lub zobowiązań 
z tytułu Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i orzecznictwu sądów polskich. 
3. Umowa niniejsza obowiązuje w zakresie niesprzecznym z bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami prawa. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy, w 
tym również postanowienia zawartego w Załącznikach, pozostaje bez wpływu na 
ważność pozostałych postanowień Umowy.  

4. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

5. Wszelkie oświadczenia woli składane w związku z niniejszą Umową wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Spory wynikające z Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
8. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

(1) egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 



 
 

 
 

Wykonawca       Zamawiający 
 

 

Załączniki do umowy 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Wzór -  Protokołu odbioru Przedmiotu Zamówienia 



 
 

Załącznik nr 2 

do umowy  Nr ……. z dnia ……………… 

 
 

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający potwierdza odbiór od Wykonawcy przedmiotu zamówienia będącego 
wynikiem prac umowy. 
 

1. Wykaz wykonanych prac w ramach umowy; 
2. Wdrożenie zmodyfikowanego oprogramowania  i współdziałającego z nim 

oprogramowania dostępnego we wskazanej i dostarczonej przez Zamawiającego 
chmurze obliczeniowej; 

3. Dostarczenie raportu z testów zmodyfikowanego, aktualnego  oprogramowania; 
4. Nośnik z aktualnymi  kodami źródłowymi zmodyfikowanego oprogramowania; 
5. Uaktualniona dokumentacja użytkownika oprogramowania; 
6. Uaktualniona dokumentacja administratora oprogramowania; 
7. Uaktualniona dokumentacja techniczna programisty/ dewelopera. 

 
UWAGI: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Dostawca:           Zamawiający: 
 

1. ……………………..      1. …………………… 
/Data i podpis/       /Data i podpis/ 
 

2. ……………………..      2. …………………… 
/Data i podpis/       /Data i podpis/ 

 


