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WZÓR UMOWY  
 

 

UMOWA NR ................................................ 

 

W dniu .........-.........-2019 r. w Warszawie, w wyniku przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), pomiędzy:  

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 

posiadającym NIP 525-00-11-266, REGON 000001258, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

....................................................................................................................................................... 

a 

....................................................................................................................................................... 

z siedzibą w ................................................................................................................................., 

posiadającą/ym NIP .................................................., REGON .................................................., 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/ym przez: 

....................................................................................................................................................... 

została zawarta umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści: 

 

§ 1. 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się wykonać i dostarczyć na 

rzecz Zamawiającego, dzieło i usługi w postaci zaprojektowania, wykonania, uruchomienia  

i wdrożenia oraz udzielenia licencji na system informatyczny: Portal Internetowy Dialog, 

zwany dalej „Produktem”, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym 

Załącznik do Umowy.  

 

§ 2. 

1. Niezwłocznie po zawarciu Umowy, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemny harmonogram prac 

nad stworzeniem i wdrożeniem Produktu, z uwzględnieniem terminu wykonania 

przedmiotu Umowy określonego w § 5 ust. 1 Umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do przedłożonego przez 

Wykonawcę harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych, a 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego. 

Załącznik nr 5 do SIWZ
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3. Wykonawca zobowiązuje się realizować Umowę zgodnie z harmonogramem 

zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

4. Określenie „dni robocze" użyte w Umowie oznacza dni od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem świąt wymienionych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych 

od pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90). 

 

§ 3. 

1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem ludzkim, technicznym, organizacyjnym 

i finansowym, a w szczególności wiedzą i doświadczeniem w realizacji tego rodzaju 

projektów, pozwalającą na dostarczenie Produktu wysokiej jakości, spełniającego 

wymagania Zamawiającego określone w Załączniku do Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że Produkt będzie tworzony i wdrażany przez zespół osób 

zdolnych do wykonania przedmiotu Umowy, w którym co najmniej trzy osoby posiadają 

wykształcenie wyższe o profilu technicznym lub informatycznym i minimum trzyletnie 

doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania portalu internetowego z technologiami 

określonymi w Załączniku do Umowy. 

3. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Wykonawca jest upoważniony do wykonywania 

części prac poprzez swoich podwykonawców zajmujących się zawodowo tego rodzaju 

działalnością, pod warunkiem, że przed przekazaniem podwykonawcy części prac do 

wykonania Wykonawca w szczególności: 

a) wskaże Zamawiającemu zakres prac, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy, oraz poda firmę i dane kontaktowe podwykonawcy,  

b) odbierze od podwykonawcy i przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przeniesieniu 

praw autorskich w zakresie nie mniejszym niż wynika to z niniejszej Umowy.   

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania każdego z 

podwykonawców.  
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6. Powierzenie wykonania części Umowy podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie całości Umowy. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą 

starannością, rzetelnie, terminowo oraz przez osoby dające rękojmię należytego 

wykonania prac. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w pełni przetestowanego 

Produktu oraz, że nie zgłosi do odbioru Produktu, który będzie zawierał jakiekolwiek 

błędy, o których Wykonawca posiada wiedzę na skutek przeprowadzanych przez siebie 

testów zgodnie z procedurą testowania. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 

testów potwierdzających skuteczne usunięcie błędów wykrytych w trakcie testowania 

wewnętrznego (a także wszelkich innych błędów).   

3. Strony będą współdziałać w celu zapewnienia sprawnego wykonania Umowy, kierując się 

w szczególności zasadami opisanymi poniżej. 

4. Strony powołują Koordynatorów Umowy: 

• obowiązki Koordynatora Zamawiającego pełnić będzie: 

……………………………………………………….. tel.: ………………………….… 

adres e-mail: ……………………………………………………………………………, 

• obowiązki Koordynatora Wykonawcy pełnić będzie: 

……………………………………………………….. tel.: ………………………….… 

adres e-mail: ……………………………………………………………………………. 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 4 nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia 

aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z dniem doręczenia drugiej Stronie pisemnego (via  

e-mail) powiadomienia o takim fakcie. 

6. Osoby wskazane w ust. 4 są uprawnione do wzajemnych kontaktów roboczych, 

przekazywania i otrzymywania dokumentów niezbędnych do bieżącej współpracy, 

okresowej kontroli realizacji celów i okresowej oceny postępu prac, przy czym 

Koordynatorzy Umowy nie są uprawnieni do zmiany postanowień Umowy. 

7. Raz na dwa tygodnie Koordynator Wykonawcy będzie przekazywał Koordynatorowi 

Zamawiającego okresowy raport z wykonanych prac. 

8. Czynności związane z realizacją przedmiotu Umowy wymagające obecności pracownika/ów 

Zamawiającego będą odbywały się w siedzibie Wydziału Zarządzania UW. 
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9. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy wszelkich niezbędnych 

informacji, danych oraz dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego, które są 

niezbędne do wykonania prac objętych Umową, niezwłocznie, jednak nie później niż w 

ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnego zapotrzebowania 

na konkretne informacje, dane lub dokumenty. 

10. W przypadku opóźnienia w przekazaniu informacji, danych lub dokumentów, o których 

mowa w ust. 11, termin wykonania przedmiotu Umowy mowy może ulec wydłużeniu o 

okres udokumentowanego opóźnienia. W takim przypadku Koordynatorzy Umowy 

sporządzą stosowny protokół na tę okoliczność i odpowiednio zmodyfikują harmonogram 

prac. 

11. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 10 powyżej nie 

stanowi zmiany Umowy i nie wymaga dla swej ważności zawarcia aneksu do Umowy. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy i zgłosić Zamawiającemu 

gotowość do obioru końcowego Produktu w terminie …..... tygodni od daty zawarcia 

niniejszej Umowy. Gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę 

po zakończeniu wszystkich etapów prac (w tym testów Produktu przez Wykonawcę i 

Zamawiającego), przeprowadzeniu wymaganych szkoleń dla personelu Zamawiającego 

oraz przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

2. Odbioru końcowego Produktu dokona Komisja powołana przez Zamawiającego, której 

skład osobowy zostanie wskazany pisemnie (via e-mail) Koordynatorowi Wykonawcy 

niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego Produktu. 

3. W terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego Produktu, Zamawiający dokona odbioru Produktu lub zgłosi zastrzeżenia do 

Produktu.  

4. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do Produktu, stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego Produktu, Wykonawca w terminie 5 dni roboczych usunie nieprawidłowości  

i ponownie zgłosi gotowość do odbioru końcowego Produktu.  

5. Zamawiający ponownie przystąpi do czynności odbiorowych, które zakończy w terminie 

5 dni roboczych. W przypadku stwierdzenia, że nie usunięto nieprawidłowości, 

Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 

określonej w § 11 ust. 1 pkt 2 Umowy, począwszy od upływu terminu określonego  

w ust. 4 powyżej, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia 
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nieprawidłowości, pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Odbiór końcowy Produktu zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Końcowego 

przygotowanym przez Wykonawcę, podpisanym przez obie Strony Umowy. 

7. Za datę odbioru końcowego Produktu uważa się datę podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Produktu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

 

§ 6. 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe, które zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy wynosi: 

................................................... zł (słownie: ......................................................................... 

....................................................................................................................................) brutto, 

w tym: 

- wartość netto: ................................................... zł (słownie: ............................................... 

..............................................................................................................................................), 

- podatek VAT: ................................................... zł (słownie: ............................................... 

..............................................................................................................................................). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

Umowy w formie i zakresie określonym w § 1 Umowy. 

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 nie ulegnie podwyższeniu w całym okresie 

obowiązywania Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania prac, stwierdzone 

protokołem sporządzonym przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy odstąpienie Zamawiającego od Umowy jest spowodowane przyczyną leżącą 

po stronie Wykonawcy – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje, a 

Zamawiającemu przysługuje kara umowna określona w § 11 ust. 1 pkt 5 Umowy. 

5. Faktura za wykonanie przedmiotu Umową wystawiona będzie na podstawie Protokołu 

Odbioru Końcowego Produktu podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

6. Zapłata będzie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy nr: 

………………………………………………………………………………………............, 

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. Za datę dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
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7. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może obciążyć 

Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej. 

8. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń. 

9. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest oraz pozostanie w okresie realizacji i 

rozliczenia Umowy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer 

NIP wskazany w komparycji Umowy. 

10. Wykonawca potwierdza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy, na podstawie 

którego Zamawiający ma dokonać płatności jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym 

mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został 

zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego. 

11. Wykonawca potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy na wystawionej do niniejszej 

Umowy fakturze lub innym dokumencie, na podstawie którego Zamawiający ma dokonać 

płatności jest umieszczony i uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy 

w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 

2018 poz. 2174, z późn. zm., dalej: „Wykaz”). 

12. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o 

wykreśleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego 

podatnika VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia 

odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody. 

13. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia 

sytuacji i określenia rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej 

płatności za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych. 

14. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w zdaniu powyższym, nie wywoła żadnych 

negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie 

obowiązek zapłacenia odsetek od zaległości lub kar umownych na rzecz Wykonawcy. 

15. Zamawiający przy dokonywaniu płatności może zastosować mechanizm podzielonej 

płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174, z późn. zm.). 

16. Postanowienia ust. 12, 13, 14 będą miały zastosowanie od 1 stycznia 2020 r. 
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§ 7. 

1. Wykonawca w ramach i z datą otrzymania wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 

Umowy przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych wraz z prawem 

do dokonywania zmian oraz wykonywania praw zależnych do Produktu oraz wszelkich 

pozostałych utworów, jakie Wykonawca wykona w ramach realizacji niniejszej Umowy, 

tzn. nastąpi nieograniczone czasowo i terytorialnie przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do Produktu, konfiguracji Produktu, wszelkiej dokumentacji stworzonej i 

dostarczonej w ramach Umowy (dalej: "Utwory"). Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, 

przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, o których mowa powyżej, 

nastąpi z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. W okresie od dnia dostarczenia Utworów do momentu zapłaty wynagrodzenia, 

Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z nich na polach eksploatacji 

wskazanych w ust. 3 poniżej, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 

Umowy. 

3. W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów oraz nabycia prawa 

do wykonywania praw zależnych i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, 

Zamawiający ma prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i terytorialnie 

korzystania i rozpowszechniania Utworów i ich opracowań, w całości lub w części, 

samodzielnie lub łącznie z innymi utworami lub materiałami, w dowolnym celu, w 

szczególności na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia Utworu – wytworzenia egzemplarzy Utworu, 

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 

b) w zakresie wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Utworu – 

trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworu, w szczególności wprowadzanie Utworu 

do pamięci komputerów, przesyłanie Utworu sieciami teleinformatycznymi, w tym z 

wykorzystaniem Internetu,  

c) w zakresie opracowywania Utworu – tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu 

lub jakichkolwiek inne zmiany w Utworze, z zachowaniem praw osoby, która tych 

zmian dokonała, 

d) wyłączne wykonywanie oraz wyłączne zezwalanie na wykonywanie przez osoby 

trzecie opracowań Utworu, w tym przeróbek i adaptacji Utworu, 

e) digitalizacja Utworu do dowolnego formatu i przy zastosowaniu dowolnej techniki, 

f) w zakresie rozpowszechnienia Utworu – poprzez wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Utworu w 
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taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym, 

g) używanie Utworu w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze 

oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego 

symbolu przedsiębiorstwa albo towaru lub usługi, 

h) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, 

i) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń Utworów, łączenie 

fragmentów z innymi utworami,  

j) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów Utworów w tym m. in. prawo 

do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji, 

k) swobodne używanie i korzystanie z Utworów oraz ich pojedynczych elementów. 

4. Wykonawca oświadcza, że Utwory lub przedmioty praw pokrewnych, w tym Utwory 

wykorzystywane w Produkcie lub jego częściach będą oryginalne, a korzystanie z nich nie 

będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie będą zawierać jakichkolwiek 

bezprawnych zapożyczeń z cudzych utworów lub przedmiotów praw pokrewnych ani nie 

będą naruszać dóbr osobistych osób trzecich.  

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do 

Utworów, w szczególności do decydowania o: 

a) nienaruszalności treści i formy Utworu, 

b) o pierwszym udostępnieniu Utworu dla publiczności, 

c) nadzorze nad sposobem korzystania z Utworu. 

6. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu praw 

własności intelektualnej związanych z niniejszą Umową (o czym Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę), Wykonawca zobowiązuje się zrekompensować 

Zamawiającemu wszelkie szkody (w tym koszty), jakie może ponieść Zamawiający lub 

jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem 

sądowym o naruszenie patentu, prawa autorskiego, zastrzeżonego wzoru lub praw ze 

znaku towarowego, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Zamawiający eksploatuje w 

sposób zgodny z niniejszą Umową Utwór dostarczony przez Wykonawcę („Naruszenie 

Praw Własności Intelektualnej”). 

7. Niezależnie od postanowień ust. 6 powyżej, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązany jest do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych 

zapewniających należytą ochronę Zamawiającemu przed roszczeniami osób trzecich 
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zgłoszonymi z tytułu Naruszenia Praw Własności Intelektualnej. W przypadku zgłoszenia 

żądania, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym, Zamawiający zobowiązuje się: 

a) powierzyć Wykonawcy na zasadzie wyłączności czynności mające na celu oddalenie 

roszczenia lub pozwu sądowego z tytułu Naruszenia Praw Własności Intelektualnej i 

nie uznać swojej odpowiedzialności oraz nie podjąć żadnej innej próby zaspokojenia 

roszczenia lub zawarcia ugody, bez otrzymania takiej instrukcji od Wykonawcy w 

formie pisemnej, 

b) postępować zgodnie z uzasadnionymi zaleceniami Wykonawcy i udzielić Wykonawcy 

pomocy, jakiej Wykonawca może zasadnie zażądać w związku z odpieraniem 

rzeczonych roszczeń i pozwów, w tym, między innymi, przekazywać Wykonawcy 

informacje, pisma oraz inne niezbędne dokumenty. 

8. Wykonawca zobowiązany jest pokryć Zamawiającemu koszty związane z wywiązaniem 

się z zobowiązań określonych w ust. 7 zdanie drugie. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do przestrzegania poufności, a w 

szczególności do nie ujawniania osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji 

uzyskanych w trakcie realizacji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją 

Umowy, niebędące danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie 

do informacji publicznej, a także niepodane do publicznej wiadomości przez Zamawiającego, 

są poufne i nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystywane, upubliczniane lub 

udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Korzystanie z materiałów i dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego w innym 

celu niż objęty Umową wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych i informacji o 

charakterze poufnym pozyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności 

danych osobowych, których administratorem jest Uniwersytet Warszawski. 

 

§ 9. 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy Wykonawca zapewnia 

Zamawiającemu dla dostarczonego Produktu: 

a) opiekę gwarancyjno-serwisową na okres …..... miesięcy 

b) wsparcie techniczne na okres ….... miesięcy 
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– licząc od daty podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Produktu 

przez Zamawiającego. 

2. Warunki opieki gwarancyjno-serwisowej i wsparcia technicznego określa Załącznik do 

Umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje, że usługi opieki gwarancyjno-serwisowej i wsparcia 

technicznego będą świadczone wyłącznie przez zespół wykwalifikowanych 

i przeszkolonych pracowników. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie 

należytej staranności w wykonywaniu tych usług i zobowiązuje się wykonywać je w 

sposób fachowy, rzetelny, profesjonalny, zgodnie z ogólnie przyjętymi najlepszymi 

praktykami, standardami, normami, przepisami i metodykami obowiązującymi w obszarze 

usług informatycznych. 

 

§ 10. 

1. Odstąpienie od umowy jest dopuszczalne wyłącznie z przyczyn określonych w niniejszym 

paragrafie i wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy: 

1) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne; 

2) Wykonawca nie powiadomił Zamawiającego o zaistnieniu przesłanek do zgłoszenia 

upadłości Wykonawcy w terminie 7 dni od zaistnienia tych przesłanek; 

3) Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w części 

lub w całości; 

4) sąd powszechny lub arbitrażowy, polski lub zagraniczny, stwierdził, że prawa 

autorskie udzielone w niniejszej Umowie przynależą w całości lub części do osoby 

trzeciej (to samo dotyczy orzeczeń organów ochrony prawa, jak: postanowienie o 

zabezpieczeniu, zakaz użytkowania, zarządzenie tymczasowe itp.); 

5) Wykonawca złożył fałszywe oświadczenie na przedłożonym Zamawiającemu 

dokumencie; 

6) Wykonawca bez uzasadnionej na piśmie przyczyny nie przekazał Zamawiającemu 

codwutygodniowego okresowego raportu z wykonanych prac; 

7) opóźnienie w terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczyło 30 dni; 

8) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 

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

lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
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państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, stosownie do postanowień art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy: 

1) Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie przyczyny odmawia podpisania 

bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Produktu; 

2) opóźnienie w terminowej zapłacie wynagrodzenia za prawidłowo wykonany i 

bezusterkowo odebrany przez Zamawiającego Produkt przekroczyło 30 dni. 

4. Odstąpienie od Umowy nie może nastąpić, jeżeli w momencie składania oświadczenia 

o odstąpieniu nie istnieje stan faktyczny stanowiący podstawę odstąpienia. 

 

§ 11. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach  

i wysokości: 

1) za opóźnienie w terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Produktu – w wysokości 

0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

3) za opóźnienie w przystąpieniu lub usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji 

określonym w § 9 ust. 1 lit. a) Umowy – w wysokości 0,25% wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

4) za naruszenie któregokolwiek z warunków wsparcia technicznego – w wysokości 

2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każdy przypadek; 

5) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

– w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach  

i wysokości: 

1) za opóźnienie w terminowym odebraniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% 

kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

2) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 Umowy, z 

wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Kary należne Zamawiającemu Wykonawca wpłaci w terminie 14 dni od pisemnego 

wezwania do ich uregulowania. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający może 

potrącić z należności Wykonawcy. 
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4. Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego kary umowne. 

  

§ 12. 

1. Wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie 

należytego jej wykonania w wysokości ..................................................... zł (słownie: 

...............................................................................................................................................) 

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może potrącać należne 

kary umowne. Część kar umownych nieznajdująca pokrycia w zabezpieczeniu będzie 

dochodzona na zasadach ogólnych. 

3. Zwrot niewykorzystanej części zabezpieczenia, pomniejszonej o 30 % jego wysokości, 

nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru 

Końcowego Produktu przez Zamawiającego. 

4. Kwota stanowiąca 30 % wysokości zabezpieczenia pozostanie u Zamawiającego na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu opieki gwarancyjno-serwisowej. Kwota ta – jeżeli nie 

zostanie wykorzystana – zostanie zwrócona nie później niż 15. dnia po upływie okresu 

gwarancji określonego w § 9 ust. 1 lit. a) Umowy. 

5. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

wniesionego zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, 

Zamawiający będzie je przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot 

niewykorzystanej części zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi z odsetkami 

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

pomniejszeniu o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§ 13. 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności.  
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2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty złożonej w 

przetargu, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

3. Dokumenty przetargowe – oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi załącznikami, 

uzupełnieniami, wyjaśnieniami oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz 

z wyjaśnieniami i modyfikacjami/zmianami – służą pomocniczo do interpretacji 

postanowień Umowy. 

 

§ 14. 

1. W okresie od zawarcia Umowy do zakończenia okresu opieki gwarancyjno-serwisowej  

i wsparcia technicznego Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie swoich danych teleadresowych. 

2. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zobowiązania określonego w ust. 1, 

pisma wysłane na dotychczasowy adres, numer faksu lub adres e-mail uważa się za 

doręczone. Zamawiający ponadto wyśle pismo na adres Wykonawcy ujawniony w KRS 

lub CEIDG. 

 

§ 15. 

W przypadku sporów wynikłych na tle realizacji Umowy, Strony będą dążyły do ich 

polubownego rozstrzygnięcia. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie nie dojdzie do skutku, spory 

rozstrzygać będzie  sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16. 

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 17. 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

2. Integralną część Umowy stanowi załącznik: Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 


