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Załącznik nr 3 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) 

 

 

Wzór umowy 

 

Dotyczy: 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: 

Stworzenie zaawansowanego technologicznie systemu elektronicznego 

obiegu dokumentów w wybranych jednostkach realizujących zadania Miasta 

wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury oraz udostępnienie nowych 

usług dostępnych online za pośrednictwem platformy e-PUAP 

w ramach projektu „Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim” 

 

 

Znak sprawy: SPZ.271.40.2014 

 

 

 

 

Piotrków Trybunalski, dnia ______ 2014 r. 
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UMOWA NR _______________ 

zawarta w dniu ..................... r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy stronami: 

Miastem Piotrków Trybunalski, z siedzibą: Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP 7712798771, 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

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

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

NIP ................................................................... 

zwan... w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ” 

 

§ 1  

Po przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie oferty z 

dnia ...................... Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego pn.: Stworzenie 

zaawansowanego technologicznie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w wybranych 

jednostkach realizujących zadnia Miasta wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury oraz 

udostępnienie nowych usług dostępnych online za pośrednictwem platformy e-PUAP w ramach 

projektu „Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim”, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać 

zamówienie zgodnie ze złożoną ofertą oraz postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

§ 2  

1. Przedmiotem umowy na zamówienie pn.: Stworzenie zaawansowanego technologicznie 

systemu elektronicznego obiegu dokumentów w wybranych jednostkach realizujących zadnia 

Miasta wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury oraz udostępnienie nowych usług 

dostępnych online za pośrednictwem platformy e-PUAP w ramach projektu, o którym mowa w 

§ 1, jest: 

a) zakup licencji systemu elektronicznego obiegu dokumentów, 

b) instalacja i konfiguracja oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów, 

c) zakup licencji pakietu biurowego, 

d) zakup formularzy do systemu e-PUAP, 

e) opracowanie i implementacja modułu dla organizacji pozarządowych na Piotrkowskiej 

platformie e-learningowej, 
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f) opracowanie i implementacja modułu dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Piotrkowskiej 

platformie e-learningowej, 

g) zakup licencji oprogramowania do digitalizacji i obróbki graficznej zasobów Miejskiej 

Biblioteki Publicznej, 

h) zakup oprogramowania na potrzeby rozwoju geograficznego systemu informacji 

przestrzennej GIS, 

i) wdrożenie geograficznego systemu informacji przestrzennej GIS. 

j) zakup serwerów wraz z systemem operacyjnym, 

k) zakup komputerów wraz z systemem operacyjnym, 

l) zakup skanerów 

w ramach projektu „Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim”, współfinansowanego przez 

Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2: E-usługi 

publiczne 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie z dnia ........... oraz w SIWZ, w tym w szczególności ze „Szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia”, które stanowią integralna część umowy. Zestawienie porównawcze 

parametrów oferowanego rozwiązania oraz innych wymagań Zamawiającego znajduje się w 

ofercie Wykonawcy, o której mowa powyżej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w pomieszczeniach 

Zamawiającego, tj. : 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Daniłowskiego 3 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

2. Szkoła Podstawowa nr 3 (ZSG nr 1) ul. Wysoka 28/38 97 - 300 Piotrków 

Trybunalski, 

3. Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Jerozolimska 73 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

4. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Sienkiewicza 8 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

5. Szkoła Podstawowa nr 10 ul. 3 Maja 7 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

6. Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Szmidta 3 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

7. Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Belzacka 104/106 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

8. Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Dmowskiego 11 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

9. Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Krakowskie Przedmieście 11 97 - 300 Piotrków 

Trybunalski, 

10. Gimnazjum nr 1 ul. Żwirki 7 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

11. Gimnazjum nr 2 ul. Broniewskiego 5 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

12. Gimnazjum nr 3 (ZSG nr 1) ul. Wysoka 28/38 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

13. Gimnazjum nr 4 ul. Próchnika 8/12 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

14. Gimnazjum nr 5 ul. Kostromska 50 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

15. I LO ul. Mikołaja Kopernika 1 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

16. II LO ul. Żeromskiego 11 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 
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17. III LO ul. Armii Krajowej 17 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

18. IV LO ul. Wojska Polskiego 37 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

19. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Roosvelta 1 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

20. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Dmowskiego 38 97 - 300 Piotrków 

Trybunalski, 

21. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 ul. Broniewskiego 16 97 - 300 Piotrków 

Trybunalski, 

22. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 ul. Sienkiewicza 10/12 97 - 300 Piotrków 

Trybunalski, 

23. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 ul. Leonarda 12/14 97 - 300 Piotrków 

Trybunalski, 

24. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 ul. Krakowskie Przedmieście 36 97 - 300 Piotrków 

Trybunalski, 

25. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. 3 Maja 28/34 97 - 300 Piotrków 

Trybunalski, 

26. Ośrodek Sportu i Rekreacji  Al. 3 Maja 6b 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

27. Miejski Ośrodek Kultury  Al. 3 Maja 12 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

28. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   ul. Próchnika 34 97 - 300 Piotrków 

Trybunalski, 

29. Miejska Biblioteka Publiczna  ul. Jerozolimska 29 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

30. Straż Miejska  ul. Słowackiego 19 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

31. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji  ul. Belzacka 176 97 - 300 Piotrków 

Trybunalski, 

32. Pracownia Planowania Przestrzennego  ul. Farna 8  97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

33. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ul. Dmowskiego 47 97 - 300 Piotrków 

Trybunalski, 

34. Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Targowa 3 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

35. Urząd Miasta ul. Szkolna 28 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

36. Urząd Miasta  Pasaż Karola Rudowskiego 10 97 - 300 Piotrków Trybunalski, 

37. Urząd Miasta  Ul. Farna 8 97-300 Piotrków Trybunalski. 

4. Prace programistyczne, mogą być realizowane poza powyższymi lokalizacjami. 

§ 3  

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do ___. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: dzień podpisania umowy. 

3. Termin zakończenia realizacji Umowy jest ostatecznym terminem podpisania przez obie strony 

umowy Protokołu Odbioru Końcowego, który musi zostać poprzedzony odbiorami, o których 

mowa w § 6. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i dostarczyć Zamawiającemu zweryfikowany i 

zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia 

według wzoru przekazanego przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy po uprzedniej 
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weryfikacji i akceptacji dokonanej przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia podpisania 

umowy. Powyższy termin obejmuje więc obustronne uzgodnienia, z tym że Zamawiający w 

terminie 2 dni roboczych ma prawo zgłaszania uwag do ww. Harmonogramu. 

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy w wersji papierowej 

oraz prześle go pocztą elektroniczną w formacie .doc lub xls, w terminie o którym mowa w ust. 4. 

6. W trakcie realizacji niniejszej umowy Harmonogram, o których mowa w ust. 4 może ulec zmianie 

za zgodą obu stron, z tym że przedmiot umowy musi być zrealizowany w terminie, o którym 

mowa w ust. 1. 

7. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do bezzwłocznego udzielania 

informacji niezbędnych do właściwego spełniania obowiązków związanych z faktem realizacji 

umowy w ramach projektu „Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim”. 

8. W przypadku, gdy projekt w części lub całości opiera się o oprogramowanie typu open source, 

GPL, itp., w ramach dostarczenia licencji Wykonawca przedstawi wyczerpującą podstawę prawną 

możliwości wykorzystania danego oprogramowania w projekcie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej w wyniku, której 

ustali szczegółowy zakres i sposób realizacji umowy uwzględniając specyfikę poszczególnych 

jednostek. 

10. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu podstawowe ustalenia analizy przedwdrożeniowej w 

siedzibie Zamawiającego oraz dostarczy dokument projekt analizy przedwdrożeniowej w wersji 

papierowej i elektronicznej w terminie 14 dni od podpisania umowy. 

11. Zamawiający może żądać wprowadzenia zmian do projektu analizy przedwdrożeniowej, 

a Wykonawca zobowiązany jest do ich wprowadzenia w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia z 

zastrzeżeniem ust. 12. 

12. Wykonawca może odmówić wprowadzenia zmian wyłącznie wówczas, gdy ich treść jest 

sprzeczna z SIWZ, ofertą Wykonawcy, zasadami sztuki lub ma negatywny wpływ na 

funkcjonowanie oprogramowania. 

13. W skład projektu analizy przedwdrożeniowej winny wchodzić m.in. następujące dokumenty: 

a) szczegółowa analiza funkcjonalna oraz doprecyzowanie sposobu realizacji zadania ramach 

zaoferowanego rozwiązania, 

b) uszczegółowienie opisu oprogramowania oraz oferowanej funkcjonalności, 

c) przedstawienie koncepcji poszczególnych modułów przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającego, 

d) przygotowanie propozycji projektu graficznego portali, 

e) szczegółowy harmonogram wdrożenia. 

14. Obustronnie zaakceptowany dokument projekt analizy przedwdrożeniowej stanowić będzie 

podstawę rozpoczęcia etapów i stanowić będzie integralną część niniejszej umowy. 
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§ 4  

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uruchomienia sprzętu komputerowego 

w lokalizacjach wskazanych w § 2 ust. 3, zgodnie z wykazem określającym liczbę i miejsce 

użytkowania sprzętu.  

2. Dostarczony sprzęt musi posiadać m.in. dołączony opis techniczny potwierdzający parametry 

konfiguracyjne określone w SIWZ oraz inne dokumenty, jeżeli wymagają tego przepisy prawa. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnej współpracy – z uwzględnieniem godzin 

pracy Zamawiającego – w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy, a w szczególności do 

zapewnienia upoważnionemu personelowi Wykonawcy możliwości prowadzenia prac i 

wykonywania zadań określonych niniejszą umową. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, przy jednoczesnym zachowaniu najlepszych standardów z zakresu 

fachowości i praktyki inżynierskiej, jakich wymaga realizacja prac wchodzących w skład 

przedmiotu umowy oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i normami. 

5. W sprawie realizacji niniejszej umowy osobami upoważnionymi do kontaktowania się oraz 

podpisywania protokołów, w tym Protokołu Odbioru Końcowego są osoby: 

a) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO .........................................., 

b) ze strony WYKONAWCY .......................................... 

6. Strony ustalają, iż w czynnościach kontroli procesu realizacji przedmiotu umowy w zakresie 

zgodności z założeniami określonymi w SIWZ, w tym w „Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia” oraz w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, będzie uczestniczył doradca 

technologiczny Zamawiającego. 

§ 5  

1. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do dostarczenia licencji na wymagane 

oprogramowanie, w zakresie umożliwiającym wykonanie umowy. 

2. Wykonawca dostarczy licencje na warunkach producentów oprogramowania. 

3. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do oprogramowania lub 

jest uprawniony do udzielenia licencji na to oprogramowanie, w zakresie umożliwiającym 

wykonanie umowy. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do przedmiotu zamówienia instrukcje 

użytkowania, warunki gwarancji, licencje oraz nośniki z instalatorami oprogramowania. 

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na czas nieoznaczony niezbywalnej i niewyłącznej licencji na 

korzystanie z oprogramowania na warunkach opisanych w SIWZ i ofercie Wykonawcy. 

5. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego 

wynikającymi z ewentualnych naruszeń jakichkolwiek praw własności intelektualnej i autorskich 

praw majątkowych powstałymi w wyniku korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych 

zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami, a w szczególności 

zobowiązuje się wystąpić w miejsce Zamawiającego lub w przypadku braku takiej możliwości – 
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przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko 

Zamawiającemu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu zasądzone i wypłacone przez niego kwoty 

odszkodowań wynikające z ewentualnych naruszeń jakichkolwiek praw własności intelektualnej i 

autorskich praw majątkowych osób trzecich, powstałych w wyniku korzystania przez 

Zamawiającego z oprogramowania, pod warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie powiadomi 

Wykonawcę o zgłoszonych roszczeniach i będzie współdziałał z Wykonawcą w trakcie 

prowadzenia sporu i nie podejmie prób ugodowego zakończenia sporu bez uprzedniej pisemnej 

zgody Wykonawcy. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do sporządzenia jednej kopii zapasowej (kopii 

bezpieczeństwa) wersji instalacyjnej dostarczonego oprogramowania, przy czym: 

a) Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania kopii aktualnie nieużywanej w miejscu 

zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych i pozostającym pod jego kontrolą; 

b) Zamawiający zobowiązuje się oznaczyć kopię zapasową w sposób umożliwiający jej 

identyfikację przez osoby trzecie. Kopia zapasowa nie może być stale użytkowana równolegle 

z oryginalną. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do nie usuwania lub zmiany jakichkolwiek znaków handlowych, 

dotyczących praw własności, w tym praw własności intelektualnej, znajdujących się na 

oprogramowaniu i materiałach dotyczących oprogramowania dostarczonych Zamawiającemu. 

9. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że udzielenie licencji na oprogramowanie jest 

zastrzeżone i podlega przepisom prawa autorskiego. Zamawiający nie jest uprawniony do 

udostępniania ani zezwolenia na udostępnianie oprogramowania osobom trzecim bez uprzedniej 

pisemnej zgody Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się również do niedokonywania zmiany w 

oprogramowaniu (tj. kompilacji, dekompilacji i podobnych zabiegów, które wpłynęłyby na 

strukturę, koncepcję czy metodologię funkcjonowania oprogramowania). Powyższe ograniczenie 

nie dotyczy czynności wymienionych w art. 75 ust. 2 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

10. Na podstawie udzielonych licencji Zamawiający uprawniony będzie do korzystania 

z oprogramowania na następujących polach eksploatacji: 

a) Użytkowanie oprogramowania w zakresie wynikającym z jego charakteru i przeznaczenia w 

siedzibie Zamawiającego i jego jednostkach organizacyjnych oraz poprzez dostęp zdalny 

wyłącznie na użytek działalności statutowej bez prawa dystrybucji, użyczania, wynajmowania, 

wydzierżawiania, udzielania dalszych sublicencji lub innego przenoszenia swych praw na 

osoby trzecie; 

b) Do użytkowania oprogramowania będą w szczególności upoważnieni pracownicy 

Zamawiającego oraz inne osoby upoważnione przez Zamawiającego w ramach prowadzonej 

działalności oraz statutu. 

11. Licencje na oprogramowanie systemowe udzielane są na warunkach ich producenta. 
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§ 6  

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów zamówienia: 

a) odbiory częściowe, kończące się podpisaniem Protokołów Odbioru Częściowego 

zakończonych, kompletnych elementów wynikających z Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, 

b) odbiory ilościowe dostarczonego sprzętu, zakończone podpisaniem Protokołu Odbioru 

Ilościowego, 

c) odbiory jakościowe dostarczonego sprzętu, zakończone podpisaniem Protokołów Odbioru 

Jakościowego. Odbiory jakościowe przeprowadzone zostaną w terminie do 21 dni od dnia 

podpisania Protokołów Odbiorów Ilościowych, 

d) odbiór końcowy kończący się podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. 

2. W razie zastrzeżeń co do ilości, jakości i zakresu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający 

przedstawi Wykonawcy pisemne zastrzeżenia dotyczące rozbieżności, które dla swej ważności 

powinny zawierać uzasadnienie wskazujące nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy 

uniemożliwiające podpisanie odpowiedniego protokołu odbioru. 

3. W przypadku sporządzenia protokołu rozbieżności Wykonawca przystąpi do usunięcia 

wyszczególnionych w tym protokole zastrzeżeń. Po usunięciu zastrzeżeń zostanie powtórzona 

procedura przewidziana w niniejszym paragrafie.. 

4. Protokół odbioru etapu sporządzony i podpisany na zasadach określonych ustępach 

poprzedzających niniejszego artykułu stanowi dowód prawidłowego i kompletnego wykonania 

prac. 

§ 7  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i § 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

(cena brutto) w kwocie ....... złotych (słownie: .........złotych), płatne zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający 

zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym 

i prawidłowym wykonaniem pełnego zakresu przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami, 

warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załącznikami oraz 

wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty, w tym podatek VAT, a także uwzględnia 

m.in.: koszty transportu przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, 

instalację, ubezpieczenia, dokumentację niezbędną do użytkowania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z jego przeznaczeniem. Ww. wynagrodzenie uwzględnia również koszty związane z 

zapewnieniem gwarancji wraz z asystą techniczną, rękojmi oraz bezpłatnych przeglądów 

technicznych zgodnie z zapisami w SIWZ. 
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4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w ust. 1. 

5. Faktury będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach, w 

terminie do 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. 

Podpisanie przez obie strony Protokołu Odbioru Końcowego stanowi podstawę do wystawienia 

faktur przez Wykonawcę. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z 

umowy na rzecz osób trzecich. 

7. Wraz z dostarczeniem faktury, o której mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenia każdego z podwykonawców 

realizujących zamówienie, z którego wynikać będzie, że wszystkie dotychczasowe zobowiązania 

wobec nich zostały uregulowane i nie wnoszą oni roszczeń w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa powyżej. W przypadku niedostarczenia ww. 

oświadczenia Zamawiający nie wypłaci Wykonawcy należności i nie poniesie z tego tytułu 

żadnych konsekwencji (tj. w szczególności kosztów odsetek za zwłokę itp.). 

§ 8  

1. Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie woli dotyczące gwarancji dobrego wykonania 

zobowiązując się, że wykona przedmiot niniejszej umowy zgodnie z normami przepisami i 

obowiązującym prawem. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot niniejszej umowy na warunkach i terminach 

wymaganych w SIWZ i ofercie wykonawcy. 

3. Zapewniany przez Wykonawcę w ramach gwarancji serwis gwarancyjny będzie świadczony 

nieodpłatnie. 

§ 9 (*) 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, tj. ............... 

(słownie: ..................) w formie ............................................... 

2. W przypadku przekroczenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz upływu 

terminu ważności zabezpieczenia (w przypadku wniesienia go w innej formie niż w pieniądzu), 

Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy zatrzyma, do czasu 

przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia, należną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu 

poprzez potrącenie jej z faktur(y). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 
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a) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego przez obie strony niniejszej umowy, 

b) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

(*) Uwaga: (Zapisy tego paragrafu zostaną dostosowane do formy wniesionego zabezpieczenia i 

wprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

§ 10  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

2. W przypadku wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu Harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 

4, Zamawiający będzie upoważniony do naliczania kary umownej w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od 

dnia następującego po upływie terminu do złożenia Harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 4. 

3. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający będzie 

upoważniony do naliczania kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po upływie 

terminu zakończenia przedmiotu umowy, wyliczonego zgodnie z § 3 ust. 1. 

4. W przypadku wystąpienia opóźnienia w usunięciu usterek, awarii i wad stwierdzonych w okresie 

gwarancji Zamawiający będzie upoważniony do naliczania kar umownych w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia 

licząc od dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie awarii, usterek, wad itp.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

6. Niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej określonej powyżej Wykonawca 

zobowiązany będzie do naprawienia szkody w postaci: 

a) braku refundacji przez Urząd Marszałkowski całości lub części wydatków poniesionych w 

ramach projektu wskazanego w § 2 ust. 1, gdzie przyczyną braku refundacji stało się 

nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy przez Wykonawcę; 

b) innych niekorzystnych dla Zamawiającego konsekwencji finansowych, spowodowanych 

zawinionym, niewłaściwym wykonaniem obowiązków umownych przez Wykonawcę. 

7. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z płatnością wszelkich należności określonych 

w niniejszej umowie, zapłaci on na rzecz Wykonawcy odsetki ustawowe liczone od wartości 

poszczególnych zobowiązań. 

§ 11  

1. W wypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
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odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach 

i w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

2. Zamawiający jest również uprawniony do odstąpienia od umowy w wypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. W przypadku zaistnienia 

sytuacji, o której mowa powyżej, Zamawiający w celu skutecznego złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy zobowiązany jest łącznie spełnić poniższe przesłanki: 

a) Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin wykonania zobowiązań umownych, które 

Wykonawca wykonał nienależycie lub z wykonaniem których Wykonawca zalega, 

b) Zamawiający prześle oświadczenie o odstąpieniu od umowy do Wykonawcy listem 

poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru w przypadku gdy Wykonawca nie wykonał 

zobowiązania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy 

bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności, gdy: 

a) zostanie ogłoszona upadłość lub w razie postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie umowy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn bądź nie kontynuuje 

wykonania pomimo wezwania Zamawiającego dokonanego na piśmie, 

d) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że 

nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. 

§ 12 (*) 

1. Wykonawca powierza: 

a) podwykonawcy ………………………………………..wykonanie części zamówienia w zakresie 

……………………………………….. 

b) podwykonawcy ………………………………………..wykonanie części zamówienia w zakresie 

……………………………………….. 

c) ……………………………………….. 

2. Wykonawca po podpisaniu umowy z podwykonawcą zobowiązany jest do okazania jej do wglądu 

Zamawiającemu. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część przedmiotu umowy, 

którą wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy pracowników Wykonawcy, 

osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz podwykonawców 

wskazanych w ofercie Wykonawcy. 
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(*) Uwaga: zapisy tego paragrafu zostaną zamieszczone w umowie w przypadku, gdy zgodnie ze 

złożoną ofertą Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy udziale podwykonawców. W 

przeciwnym przypadku zostanie tutaj zamieszczony zapis o samodzielnym wykonaniu zamówienia 

tj. „Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie bez udziału podwykonawców”. 

§ 13 (*) 

1. Wykonawca posiada polisę (inny dokument ……………….……….) potwierdzającą, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem umowy. 

2. Polisa (inny dokument) opiewa na wartość………………. (minimum 1 500 000,00 zł). 

3. Przed upływem ważności polisy (innego dokumentu) należy ją (go) odnowić na nie gorszych 

warunkach, a dokument ten bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu przed 

upływem okresu ważności polisy (innego dokumentu) wraz z dokumentami potwierdzającymi jej 

(jego) opłacenie. W przypadku jej (jego) ratalnego opłacania po odnowieniu należy każdorazowo 

bez dodatkowego wezwania dostarczyć potwierdzenie dokonanych opłat za aktualne okresy 

określone w polisie (innym dokumencie). 

(*) Uwaga: zapisy tego paragrafu zostaną dostosowane i wprowadzone do załączonych 

dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 14  

1. Do powstałych, w efekcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę dzieł  

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Wykonawca z chwilą podpisania stosownych protokołów 

odbioru przenosi autorskie prawa majątkowe do produktów wykonanych w ramach realizacji 

umowy i do wszelkiego typu dokumentacji związanej z wytworzonymi w wyniku realizacji 

niniejszej umowy, na rzecz Zamawiającego, na wszystkich znanych w chwili odbioru polach 

eksploatacji, w szczególności: 

a) utrwalenia wszelkich znanych w chwili ich przyjęcia nośnikach zapisu, w szczególności na 

nośnikach magnetycznych i optycznych, 

b) wprowadzanie do pamięci komputera, 

c) kopiowanie, 

d) zwielokrotnienie przy użyciu dowolnej techniki, w zakresie potrzebnym do korzystania z 

niego zgodnie z przeznaczeniem, w ramach realizowanych przez niego funkcji oraz w zakresie 

niezbędnym do wprowadzania modyfikacji, dokumentacji i kopii zapasowych, 

e) wprowadzenie do obrotu, 

f) wprowadzenie do sieci internetowej, 

g) włączenie dokumentu do prezentacji multimedialnej, 

2. Powyższe uprawnienia dotyczą wykorzystania zarówno utworu w całości jak i jego fragmentu. 
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3. Wykonawca udziela zgody Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do wytworzonych 

utworów w ramach niniejszej umowy i otrzymanego za nie wynagrodzenia. Udzielenie niniejszej 

zgody nie wyłącza praw Wykonawcy do wykonywania praw zależnych do utworów powstałych w 

wyniku realizacji niniejszej umowy. 

§ 15  

1. W sprawach dotyczących realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony będą porozumiewać się 

poprzez zawiadomienia na piśmie lub drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

z zastrzeżeniem postanowień umowy stanowiących inaczej. 

2. Strony udzielają poniższe adresy i numery dla doręczeń związanych z umową: 

a) Zamawiający: _______, ul. ______, _____, tel. ______, faks:____, e-mail ____, 

b) Wykonawca: _______, ul. ______, _____, tel. ______, faks:____, e-mail ____, 

c) Doradca technologiczny: _______, ul. ______, _____, tel. ______, faks:____, email ____, 

3. Strony ustalają, że wszelkie doręczenia związane z umową, a przesyłane drogą elektroniczną 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będą jednocześnie wysyłane na adres email doradcy 

technologicznego. 

4. Zawiadomienia dokonywane na piśmie będą doręczane listem poleconym lub kurierem, za 

potwierdzeniem odbioru. 

5. Zawiadomienia przekazane droga faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się 

za doręczone z chwila otrzymania przez stronę zawiadamiającą potwierdzenia odbioru. 

6. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do 

doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne. 

§ 16  

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych w 

ust. 3 niniejszego paragrafu za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Strony mogą zmienić istotne postanowienia umowy: 

a) W przypadku konieczności zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji umowy, w tym 

kolejności wykonania poszczególnych czynności wdrożeniowych, nie spowodowanych 

działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy o ile zmiana taka jest korzystna 

dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, w zakresie 

spowodowanym zmianą, 

b) Istnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla zamawiającego rozwiązań 

technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy, 

c) Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej 

zmiany podatku VAT, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian; 
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d) Zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą 

zamawiającego, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ; 

e) Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej w zakresie objętym 

skutkami działania siły wyższej; 

f) Zmiana przewidzianego miejsca wykonania umowy, będącego następstwem okoliczności 

leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: zmiany siedziby któregokolwiek z 

podmiotów, w których mają zostać wykonane usługi; 

g) Jeżeli w czasie realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa Wykonawcy jego stan prawny lub 

adres siedziby Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego 

o takiej zmianie i przedstawienia aneksu do Umowy wraz z aktualnym odpisem z właściwego 

rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, podpisanym „za zgodność z 

oryginałem” przez uprawnione osoby. 

h) Jeżeli w czasie realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa Zamawiającego, jego stan prawny lub 

adres siedziby Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia 

Wykonawcy o takiej zmianie i przedstawienia aneksu do Umowy. 

4. Strona zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą stronę o wystąpieniu siły wyższej 

uniemożliwiającej realizację obowiązków wynikających z umowy. 

 

§ 17  

1. Wykonawca zobowiązuje się:  

1.1. Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, 

finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące Zamawiającego („Informacje”), uzyskane 

w trakcie rozmów – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. W razie 

wątpliwości, co do obowiązku zachowania w tajemnicy określonej informacji Zamawiającego, na 

wniosek Wykonawcy zdecyduje czy określona informacja ma charakter poufny. Stanowisko 

Zamawiającego jest wiążące dla Wykonawcy;  

1.2. Wykorzystywać Informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez 

Strony podczas rozmów;  

1.3. Podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących Informacje 

w myśl punktu 1.1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, 

osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od 

Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy;  

1.4. Ujawniać Informacje, o których mowa w punkcie 1.1 jedynie tym pracownikom i osobom, 

którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim 

odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych w punkcie 1.2.  
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1.5. Nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek 

części Informacji określonych w pkt. 1.1 z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych 

w pkt. 1.2.  

2. Postanowienia pkt. 1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych Informacji uzyskanych od 

Zamawiającego, które:  

2.1. Są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia 

postanowień Umowy.  

2.2. Zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o nie 

ujawnianiu w stosunku do Zamawiającego.  

2.3. Zostaną podane przez Wykonawcę za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego na ich 

ujawnienie.  

 

§ 18  

1. Integralną część umowy stanowią: SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 

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

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą załatwiane w pierwszej 

kolejności polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
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