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UMOWA Nr ...........................................  

 
zawarta dnia .................r., w ………………………………………………………., zwanym w dalej treści umowy  
„ZAMAWIAJĄCYM”, które reprezentuje: 
 
Prezes zarządu     -     
a 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
o następującej treści: 
 

§  1 
 1. Na podstawie czynności postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 
obowiązujących progów kwotowych– zamówienia sektorowego – art. 132 ust. 1 pkt. 4 i art. 132 ust. 2 – 
Prawo zamówień publicznych na podstawie ……………………………………. oraz  z zastosowaniem    
Kodeksu cywilnego  - i dokonania wyboru oferty na 
 
 

…………………………………………………………………….. 

w następującym  zakresie  rzeczowym:  
 

1. Dostawa sprzętu, oprogramowania narzędziowego oraz usługa obejmująca wdrożenie systemu do 

zarządzania infrastrukturą techniczną (GIS) sieci ……………………………………………….. 

2   Zakres rzeczowy zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszej umowy - Opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

§ 2 - Miejsce i Termin Wdrożenia 

1. Miejscem wdrożenia Systemu ZIT jest …………………………………………. 

2. Przedmiot   umowy   należy   zrealizować   do dnia ……………………………………… 

3. Za datę rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy, Strony uznają dzień podpisania Umowy przez obie 

Strony Umowy. 

4. W przypadku zwłoki w rozpoczęciu prac spowodowanej przez Zamawiającego lub przerwania prac z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin określony w ust. 2 niniejszego paragrafu ulega 

przesunięciu o czas trwania zwłoki lub przerwy w pracach. Za datę wykonania przedmiotu niniejszej 

Umowy przez Wykonawcę przyjmuje się dzień podpisania przez obie Strony Protokołów Odbioru 

Końcowego, stwierdzających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami niniejszej umowy. 

§ 3 - Harmonogram Prac 

1. Strony oświadczają, iż Wdrożenie Systemu ZIT nastąpi w ramach bezpośrednio następujących po sobie 

etapów. Etapowanie prac zostanie przedstawione Zamawiającemu do zatwierdzenia przez Wykonawcę 

po przeprowadzeniu Analizy Przedwdrożeniowej. Przedstawiony Zamawiającemu do zatwierdzenia 

Harmonogram Prac powinien zawierać co najmniej poniżej przedstawione etapy, które po zatwierdzeniu 

będą podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z §9 niniejszej umowy. 
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1.1.  

 

a) Etap 1 - Analiza  Przedwdrożeniowa (analizy i ekspertyzy) 

b) Etap 2 - Dostawa sprzętu i oprogramowania 

c) Etap 3 - Instalacja i konfiguracja oprogramowania narzędziowego 

d) Etap 4 - Operacja na danych (migracja danych) 

e) Etap 5 - Prace programistyczne 

f) Etap 6 – Testy 

g) Etap 7 - Szkolenia 

h) Etap 8 -  K o n s u l t a c j e  

 

 

 

§ 4 - Realizacja Wdrożenia Systemu 

1. Wdrożenie zrealizowane zostanie w ramach zadań ujętych w poszczególnych Etapach, zgodnie z 

opracowanym przez Wykonawcę w wyniku przeprowadzonej Analizy Przedwdrożeniowej i 

zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem Wdrożenia. 

2. Wykonawca opracuje Analizę Przedwdrożeniową w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania 

niniejszej umowy, uwzględniając wymagania funkcjonalne opisane w OPZ.

       3  Analiza Przedwdrożeniowa zostanie opracowana w języku polskim. 

         4  Kompletna Analiza Przedwdrożeniowa zostanie dostarczona w formie pisemnej w dwóch  

egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w formacie MS Word i PDF. 

5. Zamawiający przeprowadzi procedurę odbioru Analizy Przedwdrożeniowej w możliwie najkrótszym 

czasie, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty jej otrzymania potwierdzonego pisemnie. 

6. Kryterium odbioru Analizy Przedwdrożeniowej jest kompletność opracowania zgodnie z zakresem 

Opisu przedmiotu zamówienia, poprawność merytoryczna treści opracowania oraz spełnienie zawartych 

uzgodnień, 

7. W przypadku braku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag w terminie określonym w ust. 5 

niniejszego paragrafu, Analiza Przedwdrożeniowa będzie uważana za odebraną, z upływem 11 dnia 

roboczego od daty jej przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Analizy Przedwdrożeniowej, Wykonawca 

zobowiązuje się uwzględnić wszystkie uwagi Zamawiającego i wprowadzić niezbędne poprawki i 

uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia uwag. 

Prawidłowo poprawiony i uzupełniony dokument Analizy Przedwdrożeniowej, sporządzony zgodnie z 

warunkami niniejszej Umowy, Zamawiający zobowiązuje się odebrać w ciągu kolejnych 5 dni 

roboczych. 

9. W przypadku akceptacji Analizy Przedwdrożeniowej i Harmonogramu Wdrożenia, Strony podpiszą 

Protokół Odbioru Analizy Przedwdrożeniowej. Podpisanie Protokołu Odbioru Analizy Przedwdrożeniowej 

traktowane będzie jako przyjęcie Analizy Przedwdrożeniowej przez Zamawiającego. 

10. W przypadku nie odebrania Analizy Przedwdrożeniowej, Zamawiający ma prawo odstąpić od 

niniejszej Umowy. 

11. W przypadku gdy Analiza Przedwdrożeniowa wykonana przez Wykonawcę, będzie spełniać kryteria 

jej odbioru, ale Zamawiający nie będzie chciał kontynuować wdrożenia na jej podstawie , wówczas 

Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy. Odstąpienie nie wyłącza obowiązku zapłaty 

wynagrodzenia za Analizę Przedwdrożeniową jeśli jej wykonanie nastąpiło prawidłowo i zgodnie z 

umową i została ona odebrana przez zamawiającego. 
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§ 5 - Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w kwocie 10% 

Całkowitej Wartości Wynagrodzenia brutto, wymienionej w §7 ust.1. Zabezpieczenie musi zostać 

wniesione przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

a) Strony zgodnie oświadczają, że przed podpisaniem Umowy, w dniu........, Wykonawca wniósł na 

rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie …………, na kwotę 

…............ PLN, tj. w wysokości 10% całkowitej ceny ofertowej (Wynagrodzenia). 

2. Zabezpieczenia wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

3. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi w następującym trybie: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonaną, potwierdzonego podpisaniem Protokołu Odbioru 

Końcowego przedmiotu Umowy. 

       b) 30% kwoty zabezpieczenia nie późnie] niż 30 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

§ 6 - Zasady i Warunki Przeprowadzenia Szkoleń 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń Użytkowników, administratora wytypowanych 

do przeszkolenia w Analizie Przedwdrożeniowej. 

2. Tematyka szkoleń obejmować będzie zagadnienia funkcjonowania, obsługi, użytkowania, 

administrowania i utrzymania Systemu ZIT dostarczonego w ramach realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy. 

3. Szkolenia Użytkowników Kluczowych i Końcowych Zamawiającego będą prowadzone przez 

specjalistów Wykonawcy albo podmiotu przez niego wskazanego, posiadających niezbędną wiedzę 

fachową w zakresie tematyki szkoleń. 

4. Szkolenia będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego w terminach podanych w Harmonogramie 

Wdrożenia opracowanym w ramach przeprowadzonej przez Wykonawcę Analizy Przedwdrożeniowej. 

5. Wykonawca jest zobowiązany w porozumieniu z Zamawiającym przygotować wymaganą infrastrukturę 

szkoleniową (sprzęt, oprogramowanie) oraz przeprowadzić związane z tym konieczne prace 

instalacyjne i konfiguracyjne. 

6. Po szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu infrastruktury technicznej sprzed 

szkolenia. 

7. Koszty zapewnienia materiałów szkoleniowych ponosi Wykonawca. 

8. W terminie 2 dni od dnia, w którym przeprowadzono ostatnią sesję szkoleń dla danego Etapu, Strony 

podpiszą Protokół Odbioru Częściowego potwierdzający przeprowadzenie szkoleń. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za przeprowadzenie szkoleń nie jest zależne od liczby osób, które 

faktycznie brały udział w szkoleniu, chyba, że nie odbycie szkolenia lub odbycie szkolenia z mniejszą 

liczbą uczestników zadeklarowanych w wyniku przeprowadzonej Analizy zostały spowodowane przez 

okoliczności, za które winę ponosi Wykonawca. 

10. Zakres i harmonogram poszczególnych szkoleń określony zostanie przez przeprowadzoną Analizę 

Przedwdrożeniową i zostanie przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji przez Wykonawcę. 

§ 7 - Wartość Umowy i Płatności 

1. Za wykonanie i odebranie przez Zamawiającego przedmiotu niniejszej Umowy, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie (brutto) w wysokości  ..........................  złotych 

(słownie:  ...........................  złotych brutto), zawierająca podatek VAT w wysokości 

 ....................................... złotych. 

2. Na kwotę wynagrodzenia wskazaną w § 7 ust. 1  składają się następujące płatności:  
 

a) I płatność -  ..............................................  (słownie:  .........................  złotych brutto) za 
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wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej (analizy i ekspertyzy) zatwierdzonej przez Zamawiającego,  

b) II płatność -  ..............................................  (słownie:  ..........................  złotych brutto) za 

Dostawę sprzętu i oprogramowania.  

c) III płatność -  ..............................................  (słownie:  ..........................  złotych brutto) za 

Instalacja i konfiguracja oprogramowania narzędziowego. .  

d) IV płatność -   (słownie:   złotych brutto) za 

Operacja na danych(migracja danych).  

e) V płatność -  ..............................................  (słownie:  ..........................  złotych brutto) za 

Prace programistyczne 

f) VI płatność - ...............................................  (słownie:  ........................  złotych brutto) za 

Testy. 

g) VII płatność - .............................................  (słownie: ..........................  złotych brutto) za  

 Szkolenia 

h) VIII płatność - ............................................  (słownie: ..........................  złotych brutto) za 

Konsultacje. 

 

3. Wszystkie kwoty wymienione w Umowie stanowią wartość brutto, która zawiera wartość podatku VAT, 

ustaloną według obowiązujących przepisów. 

4. Wynagrodzenie określone w ust.1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 

ono koszty wszystkich prac, których konieczność wykonania wynika z OPZ i obowiązków Wykonawcy. 

Wynagrodzenie to obejmuje również koszty dojazdu, noclegu i wszelkie inne wydatki, które 

Wykonawca będzie musiał ponieść celem wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.  

5. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w §9 

ust.1 niniejszej Umowy, chociażby nie można było w czasie zawarcia Umowy przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac. 

6. Strony ustalają że poszczególne płatności będą dokonywane po zakończeniu i dokonaniu odbioru 

poszczególnych etapów wdrożenia Systemu ZIT zgodnie z płatnościami wymienionymi w §9 ust.2 pkt. 

a) b) c) d) e) f) g) h) na podstawie obustronnie zatwierdzonych Protokołów Odbioru Częściowego dla 

każdego z Etapów. 

7. Zapłata za wykonanie każdego etapu następować będzie sukcesywnie na podstawie wystawionych 

faktur VAT przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w dokumencie rozliczeniowym (faktura 

VAT) w terminie 30 dni jednak nie wcześniej niż 25 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT przez 

Zamawiającego. 

8. Datą zapłaty jest data dokonania polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

9. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada Nr identyfikacyjny NIP …................... 

11. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada Nr identyfikacyjny NIP .................................  

§ 8 - Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca wdroży System ZIT zgodnie z obowiązującymi na dzień Odbioru Końcowego przepisami 

prawa i postanowieniami niniejszej Umowy oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i 

założeniami zawartymi w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wysoką jakość świadczonych usług oraz zapewnić 

poprawność techniczną i merytoryczną dostarczonego Systemu ZIT. 

3. Wykonawca zapewnia, iż osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu Umowy posiadają konieczną 

wiedzę i doświadczenie w realizacji powierzonych im zadań. 

4. Wykonawca poprzedzi wdrożenie Systemu ZIT przeprowadzeniem Analizy Przedwdrożeniowej. 

5. Wykonawca oświadcza, że stworzona koncepcja zawierająca uszczegółowiony Harmonogram 

Wdrożenia poszczególnych Etapów, określać będzie szczegółowy projekt Systemu ZIT 

uwzględniający zweryfikowaną pod kątem poprawności merytorycznej zatwierdzoną funkcjonalność 
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Systemu ZIT określoną w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy jak również uwzględniać będzie 

wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego uwagi. 

6. Wykonawca dostarczy niezbędny sprzęt, zarówno informatyczny jak i pozostały niezbędny do 

prawidłowego wdrożenia Systemu ZIT, będący wynikiem przeprowadzonej Analizy 

Przedwdrożeniowej.  

7. Wykonawca wdroży System ZIT samodzielnie albo zawrze umowy o wdrożenie całości lub części 

Systemu ZIT z innymi wykonawcami. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za czynności 

podwykonawców jak za swoje własne działania. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia Systemu ZIT zapewniającego prawidłową i bezproblemową 

współpracę z bieżącymi systemami informatycznymi Zamawiającego oraz jego prawidłową integrację z 

poszczególnymi modułami Systemu zgodnie z OPZ. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do składania w formie pisemnej comiesięcznych sprawozdań ze stopnia 

zaawansowania poszczególnych prac i postępów w realizacji całego przedsięwzięcia. 

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje techniczną w formie pliku PDF w języku 

polskim, dotyczącą oprogramowania wraz z upoważnieniem do korzystania z niej w zakresie 

niezbędnym do pełnego i efektywnego użytkowania systemu ZIT, bez prawa nieuzasadnionego 

rozporządzania nią w szczególności udostępniania jej do korzystania osobom trzecim. Wraz z 

przekazaniem Zamawiającemu dokumentu  potwierdzającego nabycie praw z sublicencji na 

oprogramowanie standardowe. 

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, wraz z przeniesieniem praw z licencji na oprogramowanie, 

Kody Źródłowe do oprogramowania dedukowanego celem umożliwienia Zamawiającemu dokonywania 

niezbędnych modyfikacji Systemu ZIT według jego potrzeb. W razie uzasadnionej odmowy 

udostępnienia Kodów Źródłowych przez Wykonawcę , kody te zostaną złożone zgodnie z zasadami 

opisanymi w § 16 niniejszej umowy. 

12. Każdorazowo przed przystąpieniem do odbioru danego etapu Wykonawca będzie zawiadamiał 

Zamawiającego o wykonaniu etapu. Każde zawiadomienie o gotowości odbioru ma mieć formę pisemną. 

13. Wykonawca ma obowiązek w każdej chwili udostępnić Zamawiającemu informacje nt. stanu realizacji 

Umowy oraz udostępnić wgląd w proces jej realizacji, w tym w robocze opracowania, w sposób, który nie 

utrudni wywiązania się przez Wykonawcę z ciążących na nim zobowiązań niniejszej Umowy.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrożenia 

Systemu ZIT. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych  całego wdrożonego systemu przez 

okres 2 letniego serwisu pogwarancyjnego na odrębnych zasadach. 

 

§ 9 - Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający jest odpowiedzialny za terminowe dostarczanie informacji oraz danych niezbędnych do 

realizacji Umowy, o ile jest w ich posiadaniu, określonych w pisemnym żądaniu Wykonawcy, z wyjątkiem 

zasobów (urządzeń, danych, dokumentów i informacji), które nie są w zakresie władania oraz 

kompetencji Zamawiającego. 

2. Termin dostarczenia przez Zamawiającego informacji oraz danych wskazany przez ust. 1 nie może być 

krótszy niż 3 dni robocze od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy. Zamawiający 

zobowiązuje się przygotowywać informacje oraz dane w okresie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od 

daty złożenia wniosku, 

3. Zamawiający zapewni Wykonawcy niezbędną pomoc w ramach instalowania i obsługi gwarancyjnej 

Oprogramowania, w szczególności przez zapewnienie współpracy delegowanych w tym celu 

pracowników, udostępnienie miejsca pracy, sprzętu, oprogramowania, urządzeń do gromadzenia 

danych i telekomunikacyjnych oraz przez współpracę w zakresie specyfikacji, testowania, odbioru, itp. 
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4. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia z dostępem do infrastruktury 

technicznej Zamawiającego na czas wykonywania prac związanych z instalacją i konfiguracją Systemu 

ZIT oraz szkoleniami, zgodnie z Harmonogramem lub pisemnym żądaniem Wykonawcy.  

5. Opóźnienie w udostępnieniu danych, o którym mowa w ust. 1 może spowodować opóźnienie w realizacji 

Umowy, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Opóźnienie to powinno zostać 

uwzględnione przez Kierownika Projektu w Harmonogramie. 

6. Odebranie poszczególnych Etapów prac zgodnie z zapisami §12 niniejszej umowy. 

7 .  Zamawiający zobowiązany jest do współpracy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrożenia 

Systemu ZIT. 

§  1 0  - Postanowienia Dotyczące Licencji 

1. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu wszelkie majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania 

Dedykowanego oraz posiada prawo dystrybucji licencji na Oprogramowanie Narzędziowe, a niniejszą 

Umową udziela Zamawiającemu na czas nieokreślony niewyłącznej, nieprzenoszalnej na osoby trzecie i 

niezbywalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania Dedykowanego. Wykonawca w ramach 

niniejszej umowy dostarczy niezbędne licencje Oprogramowania Dedykowanego na wszelkich polach 

eksploatacji niezbędnych do pełnego i efektywnego korzystania z Systemu ZIT, obejmujących w 

szczególności: 
 

a. prawo do reprodukcji - trwałego lub czasowego zwielokrotniania Oprogramowania w całości lub w 

części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie dla własnych potrzeb, 

b. prawo wprowadzania Oprogramowania do pamięci komputerów Zamawiającego, 

c. prawo do utrwalania Oprogramowania na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy nośnikach 

na własne potrzeby. 

2. Licencje zostaną udzielone Zamawiającemu przez producenta danego Oprogramowania na czas 

nieokreślony za wynagrodzeniem wskazanym w §7 ust.2 pkt b), c) i odnoszącym się do wynagrodzenia 

za Oprogramowanie które to obejmuję cenę udzielanych licencji.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację dotyczącą Oprogramowania Dedykowanego w 

formie papierowej oraz na elektronicznych nośnikach danych wraz z upoważnieniem do korzystania z 

niej w zakresie niezbędnym dla pełnego i efektywnego użytkowania Systemu ZIT, bez prawa do 

rozporządzania nią lub nieuzasadnionego potrzebami Zamawiającego udostępniania jej do korzystania 

Osobom Trzecim. 

5. Wersje instalacyjne oprogramowania zostaną przekazane na nośnikach CD lub DVD wraz z Instrukcją 

Użytkownika w języku polskim. 

6. Wykonawca gwarantuje, iż w związku z realizacją niniejszej umowy wobec Zamawiającego nie zostaną 

skierowane żadne, przewidziane w przepisach prawa autorskiego roszczenia osób trzecich. 

7. Licencje na Oprogramowanie innych producentów niż Wykonawca udzielane są według warunków 

danego producenta. Warunki te zostaną przekazane wraz z Oprogramowaniem i Zamawiający 

zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

8. Licencje na Oprogramowanie Dedykowane mają umożliwiać Zamawiającemu, bez ponoszenia przez 

niego dodatkowych kosztów związanych z licencjonowaniem, publikowanie dla społeczeństwa danych 

Zamawiającego w sieci Internet za pośrednictwem mapowych serwisów internetowych. 

 

§ 11 – Nadzór autorski 

 

Po zakończeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Strony mogą podpisać umowę o świadczenie 

nadzoru autorskiego na ustalonych wspólnie warunkach. 
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§ 12 - Przeprowadzenia Odbiorów Etapów Systemu 

1. Podstawą przyjęcia Etapu będą Protokoły Odbioru Częściowego, podpisywane zgodnie z pkt. 5. 

2. Podstawą uznania Umowy za należycie wykonaną jest podpisanie protokołów dla wszystkich Etapów 

objętych Harmonogramem Wdrożenia. 

3. Wykonawca w terminie wskazanym w Harmonogramie zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu na 

piśmie do odbioru prace objęte danym Etapem. Każde zawiadomienie o gotowości odbioru powinno 

mieć formę pisemną. 

4. W terminie 10 dni od dnia zgłoszenia, Zamawiający na dostarczonym przez Wykonawcę formularzu 

Protokołu Odbioru Częściowego podpisuje lub odmawia podpisania Protokołu Odbioru Częściowego 

przedstawiając Wykonawcy podstawę odmowy. 

5. Za dzień odbioru Etapu uznaje się dzień podpisania przez Wykonawcę Protokołu Odbioru Częściowego  

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego rozbieżności w działaniu Systemu ZIT testowanego w 

trakcie odbioru danego Etapu w stosunku do specyfikacji testów, Wykonawca zobowiązany będzie do 

usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego problemów w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od 

dnia zgłoszenia. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych zastrzeżeń w terminie uznaje 

się, że odbiór Etapu nastąpił w dniu zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający może zgłaszać swoje zastrzeżenia co do odbieranego Etapu wyłącznie w okresie 

prowadzenia procedury odbiorczej. Zgłoszenia dokonane po tym terminie usuwane będą w ramach 

udzielonej Zamawiającemu 12-to miesięcznych gwarancji lub świadczonego 2 letniego Serwisu 

Pogwarancyjnego. 

9. Jeżeli Wykonawca uzyska pozytywny wynik odbioru Etapu najdalej w trzecim zgłoszeniu uważa się, 

że Wykonawca wykonał Etap w terminie ostatniego zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 

 

§ 13 - Gwarancja i Rękojmia 

 

1.Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na oprogramowanie ujęte w przedmiocie umowy na okres 12 m- 

cy. Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia przekazania oprogramowania Zamawiającemu. 

2. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną ujawnione wady Wykonawca zobowiązuje się do ich 

niezwłocznego usunięcia, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Zgłoszenie nastąpi faksem, pocztą lub 

pocztą elektroniczną. 

3. Gwarancją nie są objęte uszkodzeniami powstałymi na skutek nieprawidłowej eksploatacji oraz 

uszkodzeniami powstałymi wskutek dokonywania u Zamawiającego zmian przez osoby nieupoważnione. 

4. Sprzęt komputerowy dostarczony przez Wykonawcę objęty jest gwarancją producenta. 

 

§ 14 - Kary Umowne 

1. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia kar w n/w przypadkach i wysokościach: 

1. a. Zamawiający ma prawo naliczać Wykonawcy kary za: 

2. opóźnienie w wykonaniu zobowiązania określonego w §1 w wysokości  0,1 % wartości umowy brutto 

określonej w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

3. opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wartości 

umowy brutto określonej w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

4. odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 

w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w §7 ust. 1. 

5. b. Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu kary za: 

6. Odstąpienie od umowy przez Wykonawca z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w 

wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w §7 ust1. 
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7. W przypadku kiedy wysokość kar nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 15-Siła Wyższa 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące 

bezpośrednio następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej. 

2. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, lub też takie, którego 

skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na 

stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 

staranności. Przejawami siły wyższej są w szczególności: 
 

a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragany, itd., 

b) akty i działania władzy państwowej, 

c) strajki, 

d) działania innych sił natury nie wymienionych w niniejszym ustępie. 

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej, Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje 

pisemnie drugą Stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi nie budzące wątpliwości 

dokumenty potwierdzające jej wystąpienie, Obie Strony niezwłocznie od dnia otrzymania powyższej 

informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. 

4. Jeżeli działanie siły wyższej trwa dłużej niż okres 3 (trzech) miesięcy, każda ze Stron ma prawo do 

rozwiązania Umowy poprzez odstąpienie od niej ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o 

odstąpieniu drugiej Stronie bez konsekwencji wynikających z Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu każda ze Stron może zachować 

świadczenia otrzymane od drugiej Strony z tytułu wykonania obowiązków zrealizowanych przed jej 

rozwiązaniem. Każda Strona musi rozliczyć się z drugą Stroną w zakresie wszelkich wynagrodzeń 

wynikających z powyższych świadczeń. Płatności wynikające z ostatecznego rozliczenia dokonywane 

są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty otrzymania stosownego wezwania od 

drugiej Strony. 

 

§ 16 – Kody źródłowe 

1. W sytuacji określonej w $ 8 us.9 zd.2 drugie, Wykonawca zobowiązuje się do zdeponowania w depozycie 

bankowym Zamawiającego Kodu Źródłowego Systemu ZIT. 

2. Koszty depozytu bankowego ponosi Zamawiający. 

3. Depozytowi podlegać będzie Kod Źródłowy Oprogramowania Dedykowanego w formie elektronicznej na 

nośniku. 

4. Wykonawca umieści w depozycie Kod Źródłowy Oprogramowania Dedykowanego (oraz wszelkie 

procedury niezbędne do przekształcenia Kodu Źródłowego do  postaci wykonalnej, z użyciem 

standardowym, dostępnych na rynku narzędzi informatycznych),najpóźniej w przeddzień podpisania 

przez Zamawiającego protokołu Odbioru Końcowego, co zostanie potwierdzone stosownym 

dokumentem. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej licencji na korzystanie  ze zdeponowanych Kodów 

Źródłowych w celu wprowadzenie Modyfikacji do Oprogramowania Dedykowanego wystąpienia 

następujących okoliczności: 

      a) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do 

Oprogramowania Dedykowanego lub jego części; 

       b) otwarcia procesu likwidacji Wykonawcy, 

       c) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w związku 

z trwałym zaprzestaniem świadczenia usług w zakresie usuwania Wad lub świadczenia konserwacji i 

rozwoju Systemu w zakresie Oprogramowania Dedykowanego. 
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6. Zawartość depozytu będzie utrzymywana w stanie aktualnym, w zgodności z najnowszą wersją 

Oprogramowania zainstalowaną u Zamawiającego przez Wykonawcę  przez cały okres trwania umowy i 

świadczenia usług w zakresie konserwacji i rozwoju Systemu. Aktualizacja depozytu nastąpi 

każdorazowo niezwłocznie, lecz nie później niż 30 dni od daty odbioru instalacji, dokonanej przez 

Wykonawcę, odpowiedniej nowej wersji Oprogramowania Dedykowanego u Zamawiającego lub odbioru 

części Oprogramowania Dedykowanego nie objętego jeszcze depozytem. 

7. Zamawiający może zażądać, p[o uprzednim zawiadomieniu z wyprzedzeniem 30 dni, aby Wykonawca 

zdemontował aktualności kompletność zawartości depozytu, w którym jest instalowany System. 

Wykonawca skoryguje wszelkie usterki wykryte w czasie takiego sprawdzania w terminie uzgodnionym 

przez strony, jednak nie dłuższym niż 20 dni.  

      Nie dotrzymanie tego terminu powoduje powstanie prawa dla Zamawiającego do odszkodowania, 

odpowiadającego kosztom działań, jakie Zamawiający uzna za niezbędne, aby doprowadzić do 

należytej aktualizacji depozytu, lub zastąpienia zakwestionowanego Oprogramowania Dedykowanego 

innym, w tym celu zakupionym i wdrożonym. 

8. Zamawiający zapewni pełną poufność podczas weryfi9kacji depozytu Kodu Źródłowego lub podczas 

korzystania z te3go kodu na podstawie ust.5,tak aby uchronić go przed zaginięciem, zniszczeniem oraz 

przed niepowołanym dostępem Osób Trzecich. 

9. W przypadku udostępnienia Kodu Źródłowego Osobom Trzecim zgodnie z ustępem powyższym 

Zamawiający zobowiązuje się przenieść na Wykonawcę prac programistycznych bezwzględny zakaz  

wykorzystania całości lub jakichkolwiek części udostępnionego Oprogramowania Dedykowanego dla 

innych celów niż utrzymanie Systemu na rzecz Zamawiającego. Udzielona stronie trzeciej licencja na 

wykorzystanie przekazanego przez zamawiającego Kodu Źródłowego Systemu ZIT będzie licencją 

wyłączną na rzecz utrzymania  Systemu Zamawiającego i nie będzie zawierać prawa udzielenia 

sublicencji, a umowa na korzystanie z Kodu Źródłowego zawierać będzie kary za nieprzestrzeganie 

zakazu w wysokości 100% wartości udzielonych przez Wykonawcę licencji na System. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do: prowadzenia rejestru otrzymanych nośników z Kodem Źródłowym  

zawierającego, co naj miej następujące informacje: data otrzymania  depozytu, numer wersji systemu, 

nazwisko osoby przekazującej nośnik do depozytu bankowego, datę przekazania do depozytu 

bankowego, opis stanu koperty. Każde pobranie z depozytu bankowego musi być odnotowane w 

rejestrze: kto, 

kiedy, w jakim celu pobrał, kto i kiedy zwrócił. 

11. Wykonawca ma prawo w dowolnym momencie  sprawdzić aktualny stan depozytu bankowego. W 

przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zamawiającego ustalonych reguł posługiwania się depozytem 

Kodu Źródłowego, Wykonawca może uznać to za naruszenie praw autorskich z wszelkimi tego 

konsekwencjami. 

 

§ 17 - Rozwiązanie Umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy poprzez odstąpienie od niej z 

winy Wykonawcy w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszej umowy, a 

w szczególności: 

a) wadliwego, nieterminowego lub niekompletnego wykonania Analizy Przedwdrożeniowej, 

b) opóźnienia w rozpoczęciu wykonania Umowy skutkującego niemożliwością wykonania przedmiotu 

umowy w terminie umownym, 

c) wadliwego lub sprzecznego z umową wykonania przedmiotu umowy, mimo upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania lub zaniechania. 
 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy poprzez odstąpienie od niej w przypadku gdy 

Analiza Przedwdrożeniowa wykonana przez Wykonawcę, będzie spełniać kryteria jej odbioru, ale 

Zamawiający nie będzie chciał kontynuować wdrożenia na jej podstawie. W takim przypadku 
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Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę przewidzianą za wykonanie wyłącznie Analizy 

Przedwdrożeniowej. 

3. Zamawiający może rozwiązać Umowę, jeżeli wszczęte zostanie postępowanie likwidacyjne w stosunku 

do Wykonawcy. 

4. Wykonawca może rozwiązać Umowę, jeżeli w stosunku do Zamawiającego zostanie wszczęte 

postępowanie likwidacyjne. 

5. Rozwiązanie Umowy z powodów wymienionych w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nastąpi w ciągu 

tygodnia od daty powzięcia informacji o wszczętym postępowaniu. 

6. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający zdecyduje czy chce zachować zakończone Etapy. Jeżeli to 

nastąpi wówczas Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowane i zachowane przez 

Zamawiającego Etapy i prace w wysokości ustalonej proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania. 

§ 18 - Zmiany Umowy 

1. Strony zastrzegają sobie możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach: 

 

a) opóźnienia terminu wykonania zamówienia, 

b) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby 

legitymujące się co najmniej równoważnymi  kwalifikacjami, 

c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących 

stawki procentowej VAT uwzględnionej w Formularzu ofertowym; 

d) działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego; 
      e) nieprzewidzianych trudności technicznych związanych z wdrażaniem systemu. 

 

 

§ 19 - Postanowienia Końcowe 

 

1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.  Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych  postanowień 
do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba że konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. Wszelkie spory wynikłe między stronami dotyczące realizacji  niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 
właściwy wg siedziby Zamawiającego. 

 

5.Następujące Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 
 

a) Załącznik nr 1 -       „Opis Przedmiotu Zamówienia", 

b)  Załącznik nr 2 -       Specyfikacja Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego  (SOWPN) 
c) Załącznik nr 3-        Wykaz osób (kluczowych specjalistów). 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                                                 ZAMAWIAJĄCY 
 


