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Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

 

Umowa 

nr CSIOZ/…./2017  

 

zawarta w dniu ............................... 2017 roku w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, 

ul.  Stanisława Dubois 5 A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON 001377706, NIP: 5251575309, 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Stroną” reprezentowanym przez: …, 

a 

… zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”, reprezentowanym przez: …, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.270.86.2017 została 

zawarta umowa, o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy i termin realizacji 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn. zakup biblioteki taśmowej wraz z wyposażeniem 

(zwanej dalej „Biblioteką” lub „Urządzeniem”), zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (zwany dalej „OPZ”) oraz Ofertą Wykonawcy, stanowiącą 

Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: 

1) Dostawę Biblioteki; 

2) wykonanie prac wdrożeniowych i rekonfiguracyjnych Biblioteki; 

3) opracowanie dokumentacji powykonawczej (zwana dalej „Dokumentacją powykonawczą”); 

4) udzielenie gwarancji; 

5) dostawę oprogramowania wraz z zapewnieniem licencji do oprogramowania niezbędnego  

do prawidłowego działania Biblioteki(„zwane dalej Oprogramowaniem”) wraz z jego aktualizacją  

w trakcie całego okresu gwarancji; 

6) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wraz z prawem zezwalania  

na wykonywanie praw zależnych do Dokumentacji powykonawczej. 
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3. Termin realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, wynosi 30 Dni roboczych liczonych 

od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 6 października 2017 r. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy, w tym wymagania dotyczące przedmiotu Umowy i szczegółowy 

zakres prac obejmujących przedmiot Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. 

5. Pod pojęciem Oprogramowania Strony rozumieją oprogramowanie zawarte w Urządzeniu oraz 

oprogramowanie odrębne, niezawarte w Urządzeniu w przypadku, gdy do zapewnienia prawidłowego  

i zgodnego z wymaganiami Umowy i OPZ działania Urządzenia konieczna będzie dostawa odrębnego 

oprogramowania niezawartego w Urządzeniu. 

6. Za dzień roboczy (zwany „Dniem roboczym”) uznaje się dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach 

od 9.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych  

od pracy u Zamawiającego. 

§ 2 

Warunki wykonania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treścią  

i celem Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu należytej staranności, uwzględniając 

zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej  

i stosowanymi normami technicznymi. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym i osobowym oraz posiada wiedzę 

i doświadczenie pozwalające należycie wykonać Umowę, co Wykonawca potwierdzi również  

w Wykazie osób skierowanych do realizacji Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy; 

2) Urządzenie posiada wszelkie certyfikaty i homologacje niezbędne do eksploatacji na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i jest zgodne z polskimi normami niezawodności i bezpieczeństwa oraz, 

że  będzie fabrycznie nowe, nie starsze niż 6 miesięcy od daty produkcji; 

3) korzystanie przez Wykonawcę z narzędzi koniecznych dla wykonania Umowy, w szczególności  

z praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej nie narusza przepisów 

prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na 

znaki towarowe; 

4) w razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po jej wykonaniu jakichkolwiek roszczeń 

osób trzecich, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu 

szkód majątkowych i niemajątkowych w mieniu i na osobie z tytułów, o których mowa w pkt. 2, 
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a wynikłych z wykonania, z nienależytego wykonania lub z braku wykonania Umowy przez 

Wykonawcę, jego zastępców, pracowników lub jakichkolwiek osób zaangażowanych do realizacji 

Umowy przez Wykonawcę lub jego zastępców, na jakiejkolwiek podstawie prawnej lub faktycznej. 

Wykonawca zwróci Zamawiającemu w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

poniesione koszty celowej obrony, w szczególności pomocy prawnej lub kosztów sądowych.  

4. W przypadku powierzenia wykonania Umowy podmiotom wskazanym w ust. 3 pkt 4, Wykonawca 

odpowiada za czynności wykonane przez te podmioty, jak za działania i zaniechania własne. 

5. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca, jego pracownicy oraz podmioty 

określone w ust. 3 pkt 4, którzy będą brali udział w realizacji Umowy zapoznają się z wdrożoną przez 

Zamawiającego Polityką Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania oraz procedurami niezbędnymi 

do realizacji niniejszej Umowy oraz będą stosować ich postanowienia.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do nieoznaczenia Dokumentacji powykonawczej oznaczeniami 

identyfikującymi Wykonawcę lub podmioty wskazane w ust. 3 pkt 4, w tym w szczególności firmą, 

logotypami, znakami graficznymi. 

7. Wykonawca, w terminie 2 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, zobowiązuje się przekazać 

Zamawiającemu imienne oświadczenia osób skierowanych do realizacji Umowy o zapoznaniu się  

z Polityką Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania, według wzoru określonego w Załączniku 

nr  4 do Umowy - Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłością Działania. 

8. Do współpracy i koordynacji realizacji Umowy, w tym do podpisywania protokołów odbioru 

wskazanych w Umowie upoważnione są następujące osoby: 

1)  ze strony Zamawiającego: 

…, tel.: …, e-mail: …, 

lub 

…, tel.: …, e-mail:…  

2) ze strony Wykonawcy: 

…, tel.: …, e-mail: …, 

lub 

…, tel.: …, e-mail:… . 

9. W przypadku korespondencji Stron w postaci elektronicznej lub papierowej będzie ona przesyłana: 

1) do Zamawiającego pod następujący adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

ul.  Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, e-mail: kancelaria@csioz.gov.pl; 

2) do Wykonawcy pod następujący adres: … 
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10. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o zmianie danych, o których 

mowa w ust. 8i9. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu, staje się skuteczna 

z chwilą pisemnego powiadomienia o niej drugiej Strony. 

 

§ 3 

Terminy i odbiory 

1. Wykonawca dostarczy Bibliotekę do siedziby Zamawiającego i dokona jej montażu oraz wdrożenia  

i rekonfiguracji w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 Umowy. 

2. Wykonawca dostarczy Urządzenie wraz z niezbędnym Oprogramowaniem, instrukcjami 

eksploatacyjnymi i instrukcjami obsługi Urządzenia.  

3. Po dostarczeniu Biblioteki do siedziby Zamawiającego, Wykonawca, przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego, dokona jej rozpakowania, sprawdzenia i przystąpi do instalacji Biblioteki w szafie 

RACK wskazanej przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji Urządzenia w sposób nienaruszający stanu i  gwarancji 

pozostałego sprzętu, który znajduje się w szafie RACK przeznaczonej do instalacji Urządzenia. 

5. Po wykonaniu wszystkich prac wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zgłosi gotowość Biblioteki 

do odbioru na adres e-mail wskazany w § 2 ust. 8 pkt 1 Umowy. Zamawiający w terminie 2 Dni 

roboczych od zgłoszenia, zweryfikuje wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę i dokona 

odbioru lub zgłosi uwagi lub zastrzeżenia na adres e-mail wskazany w § 2 ust. 8 pkt 2 Umowy 

6. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego Wykonawca usunie wszystkie 

zgłoszone uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 2 Dni roboczych liczonych od dnia ich 

otrzymania i przedstawi przedmiot Umowy do ponownego odbioru. Procedura odbioru będzie 

powtarzana do czasu dokonania odbioru poprawionego, uwzględniającego wszystkie uwagi i zastrzeżenia 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 Umowy. Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar 

umownych po upływie terminu określonego w § 1 ust 3 Umowy, a przedłużająca się procedura odbioru 

poprawionego, o którym mowa w zdaniu powyżej nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego do 

odstąpienia w całości lub w części od Umowa. 

7. Przedmiot Umowy uznaje się za zrealizowany po wykonaniu przez Wykonawcę, w sposób zgodny 

z Umową, wszystkich czynności określonych w § 1 ust. 2 Umowy oraz OPZ oraz po podpisaniu przez 

Strony Protokołu Odbioru Biblioteki, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Umowy z zastrzeżeniem, 

że wszystkie czynności odbiorcze, w tym również związane z uwzględnianiem uwag lub zastrzeżeń 

Zamawiającego powinny zakończyć się w terminie realizacji Umowy określonym w § 1 ust. 3 Umowy. 

8. Do dnia odbioru Biblioteki przez Zamawiającego na podstawie Protokołu Odbioru Biblioteki,  
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za Bibliotekę odpowiada Wykonawca. 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy wynosi … zł brutto 

(słownie: ... złotych), w tym podatek VAT, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do Dokumentacji powykonawczej wraz z prawem zezwalania na  wykonywanie  praw 

zależnych, na polach eksploatacji, o których mowa w § 9 ust. 5 Umowy -   ………………….. zł brutto 

(słownie złotych brutto: ……………….../100). 

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane  

z realizacją Umowy z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat  

i podatków, opłat celnych. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności koszty i opłaty związane  

z wydaniem Oprogramowania i jego aktualizacji, Dokumentacji powykonawczej, w tym opłat  

za transport, załadunek, wyładunek i opakowanie, przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz 

prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Dokumentacji powykonawczej oraz 

zapewnienie licencji do Oprogramowania i jego aktualizacji, udzielenie gwarancji i świadczenie serwisu 

gwarancyjnego na zasadach określonych w Umowie.  

3. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury lub rachunku, w terminie 30 dni od daty doręczenia 

do siedziby Zamawiającego (w postaci elektronicznej lub papierowej) prawidłowo wystawionej faktury 

lub rachunku, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze lub rachunku. 

4. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku będzie podpisany przez Strony Protokół Odbioru 

Biblioteki, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji przelewu  

do realizacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub 

rachunku do dnia 13 października 2017 r. w postaci elektronicznej lub papierowej, na adres wskazany  

w § 2 ust. 9 pkt 1. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania cesji swoich należności wynikających z Umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi ze środków finansowych budżetu państwa ujętych w planie 

finansowym wydatków na zakup gotowych dóbr inwestycyjnych na 2017 rok. 
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§ 5 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone Urządzenie jest zgodne z Umową, w tym z Załącznikami nr 1 i 2 

do Umowy oraz, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy udziela gwarancji  

i zapewnia świadczenie serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych w Umowie. 

2. Biblioteka objęta jest gwarancją na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres … miesięcy od dnia 

podpisania Protokołu Odbioru Biblioteki, o którym mowa w §3 ust. 7 Umowy. Strony rozszerzają 

uprawnienia z tytułu rękojmi na przedmiot Umowy poprzez przedłużenie jej obowiązywania do 

ostatniego dnia okresu gwarancji, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

3. Zgłaszanie oraz obsługa awarii Urządzenia będzie odbywała się w dni kalendarzowe, 24 godziny na dobę. 

Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany uszkodzonego Urządzenia na nowe, wolne od 

wad w terminie … godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający uprawniony jest do zgłaszania awarii i wad Biblioteki pocztą elektroniczną na adres  

e- mail……… 

5. Usunięcie awarii Urządzenia nastąpi poprzez jego naprawę lub wymianę na nowe wolne od wad, 

z zastrzeżeniem, że Urządzenie wymienione nie może być gorsze (o gorszych parametrach) niż 

Urządzenie wymieniane.  

6. W przypadku wymiany Biblioteki lub jej komponentu na nowe, okres gwarancji odpowiednio dla 

wymienionej Biblioteki lub komponentu biegnie na nowo od daty wymiany. 

7. W przypadku, gdy opóźnienie w usuwaniu awarii Urządzenia w stosunku do terminu wskazanego  

w ust. 3, będzie trwało dłużej niż 48 godzin, Zamawiający ma prawo usunąć wady Urządzenia na koszt  

i ryzyko Wykonawcy.  

8. Wykonawca gwarantuje, że usługi gwarancyjne w ramach Umowy będą świadczone w sposób 

profesjonalny zgodnie z obowiązującymi standardami. 

9. Realizacja obowiązków gwarancyjnych podlegać będzie dokumentowaniu przez Wykonawcę  

w Protokole gwarancyjnym, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 

10. Koszty związane ze świadczeniem gwarancji obciążają Wykonawcę. 

11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego 

uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem 

zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę 

wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 
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12. Postanowienia określone w niniejszym paragrafie stanowią dokument gwarancyjny dla gwarancji 

Wykonawcy, w rozumieniu przepisu art. 577
2
 Kodeksu cywilnego. 

13. Strony zgodnie postanawiają, że pod pojęciem awarii rozumieją uszkodzenie jednego lub więcej 

komponentów Biblioteki, ograniczające wydajność lub funkcjonalność Biblioteki lub uniemożliwiające 

Zamawiającemu korzystanie z Biblioteki zgodnie z jej specyfikacją techniczną określoną w Umowie 

i załącznikach do Umowy. 

14. W okresie gwarancji Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy 

zobowiązuje się do wielokrotnego uaktualniania Oprogramowania do najnowszych wersji oferowanych 

przez producenta Oprogramowania (włączając tzw. firmware), a także do zapewnienia dostępu do usług 

wsparcia technicznego właściwych dla danego produktu. W przypadku, gdy dostęp taki wymaga podania 

nazwy użytkownika, hasła lub numeru seryjnego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ww. przed 

podpisaniem Protokołu Odbioru Biblioteki. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wsparcie techniczne 

producenta lub podmiotu upoważnionego przez producenta, w tym aktualizacje Oprogramowania przez 

okres, o którym mowa w ust. 2. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości serwisu gwarancyjnego w wypadku zakończenia 

działalności swojego przedsiębiorstwa w czasie, na który została udzielona gwarancja.  

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów  

i w wysokości, w przypadku: 

1) niedochowania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu Umowy wskazanego w § 1 ust. 3 

Umowy- w wysokości 3% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 

1  Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

2) niedochowania przez Wykonawcę terminu uwzględnienia uwag i zastrzeżeń Zamawiającego 

wskazanych w trakcie odbioru, w terminie wskazanym w § 3 ust. 6 Umowy- w wysokości 3% 

wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) niedochowania przez Wykonawcę terminu usunięcia awarii Urządzenia, w tym wymiany Urządzenia 

na nowe, jeżeli była konieczna w trakcie gwarancji, w terminie wskazanym w § 5 ust. 3 Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 0,08% wartości całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę 

opóźnienia; 
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4) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  w wysokości 20% wartości 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 

5) wypowiedzenia licencji do Oprogramowania lub jego aktualizacji przez producenta 

Oprogramowania, inny uprawniony podmiot lub Wykonawcę (w przypadku gdy Wykonawca jest 

producentem Oprogramowania) – w wysokości 15 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego 

w § 4 ust. 1 Umowy; 

6) niewywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań, o którym mowa w § 9 ust. 11 Umowy – w 

wysokości 50 000,00 zł; 

7) naruszenia zobowiązania określonego w § 4 ust. 7 Umowy – w wysokości 50 000,00 zł. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych na 

zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

3. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz 

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w §7 Umowy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia. 

4. Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych z różnych tytułów wskazanych w Umowie.  

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie … 

w wysokości … zł (słownie:…) brutto, w tym VAT, tj. 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, 

o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej PZP. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może zmienić 

formę zabezpieczenia w zakresie określonym w art. 148 ust. 2 PZP. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego wniosku o zwrot zabezpieczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który 

należy dokonać zwrotu. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie 

zwolnione: 

1)  w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego 

Protokołu Odbioru Biblioteki, o którym mowa w §3 ust. 7 Umowy; 

2)  w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia – w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.  
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§ 8. 

Poufność 

1. Wszelkie informacje udostępniane Wykonawcy oraz wszelkie informacje, do których Wykonawca 

będzie miał w ramach wykonywania przedmiotu Umowy dostęp, będą traktowane przez Wykonawcę 

jako poufne (w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu) i mogą być ujawniane 

wyłącznie tym pracownikom i przedstawicielom Wykonawcy, których obowiązkiem jest realizacja 

Umowy. 

2. Wykonawca, w terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, zobowiązuje się przekazać 

Zamawiającemu imienne oświadczenia osób skierowanych do realizacji Umowy o zachowaniu 

poufności, według wzoru określonego w Załączniku nr 7 do Umowy- Oświadczenie o zachowaniu 

poufności informacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna  

z osób uczestniczących w realizacji Umowy otrzymująca informacje nie ujawni tych informacji, ani ich 

źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom lub innym podmiotom, bez uzyskania uprzednio 

wyraźnego upoważnienia na piśmie od Zamawiającego. 

4. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w związku z ujawnieniem, 

przekazaniem, wykorzystaniem, zbyciem lub oferowaniem do zbycia informacji i danych pozyskanych 

w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 

5. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczy 

przypadków, gdy informacje te: 

1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy; 

2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej;  

w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji,  

o których mowa w ust. 1 nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia 

powyższemu obowiązkowi. 

6. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia obowiązku 

udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1, a także podejmie wszelkie działania konieczne do 

zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 dokonało się w sposób chroniący 

przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym. 
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§ 9 

Prawa własności intelektualnej 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Dokumentacja powykonawcza i Oprogramowanie oraz jego 

aktualizacje, jak i korzystanie z nich przez Zamawiającego zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw 

własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych.  

2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych 

wobec Zamawiającego w związku Dokumentacją powykonawczą lub Oprogramowaniem lub jego 

aktualizacjami, w szczególności zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca 

podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie 

koszty, w tym koszty procesu, obsługi prawnej również Zamawiającego od chwili zgłoszenia roszczenia 

oraz będzie zobowiązany naprawić każdą szkodę, za którą Zamawiający może stać się odpowiedzialny, 

lub do której naprawienia może zostać Zamawiający zobowiązany i w związku z tym pokryje wszelkie 

koszty odszkodowań oraz zaspokoi wszelkie inne roszczenia powstałe z tego tytułu. W szczególności, w 

razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności 

intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku 

takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. 

3. Ponadto, jeśli używanie Dokumentacji powykonawczej lub Oprogramowania lub jego aktualizacji stanie 

się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności 

intelektualnej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań: 

1) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania Dokumentacji powykonawczej 

i Oprogramowania i jego aktualizacji na zasadach określonych w Umowie lub 

2) zmodyfikować Dokumentację powykonawczą i Oprogramowanie i jego aktualizacje tak, żeby były 

zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich. 

4. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza: 

1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu 

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

2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie, a w szczególności jej § 6. 

 

Autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji powykonawczej 

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji powykonawczej jak również wyłączne prawa do 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia tych praw na podstawie 

Umowy na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian, adaptacji i przeróbek - 
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wykonywania zależnych praw autorskich. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw 

pokrewnych, o których mowa w niniejszym ustępie, uprawnia do nieograniczonego w czasie 

rozporządzania i korzystaniaz Dokumentacji powykonawczej na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji powykonawczej- wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację powykonawczą 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji powykonawczej w sposób inny niż określony w pkt 2 

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu  

i w czasie przez siebie wybranym; 

4) dowolnego wykorzystywania Dokumentacji powykonawczej lub jej dowolnej części,  

w szczególności do prezentacji, łączenia fragmentów z innymi utworami, sporządzania wersji 

obcojęzycznych; 

5) wprowadzanie Dokumentacji powykonawczej do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej, 

w tym do Internetu i Intranetu; 

6) dowolnego przetwarzania Dokumentacji powykonawczej, w tym adaptacji, modyfikacji, 

wykorzystywania jej jako podstawy lub materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów  

w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Biblioteki, o którym mowa w § 3 ust. 7 Umowy na 

Zamawiającego przechodzi własność nośników, na których utrwalono Dokumentację powykonawczą. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, iż twórcy Dokumentacji powykonawczej nie będą 

wykonywać przysługujących im osobistych praw autorskich względem Zamawiającego.  

 

Licencje do Oprogramowania  

8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, zapewnia Zamawiającemu 

niewyłączną, rozciągającą się na całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nieograniczoną czasowo (na 

czas nieoznaczony) licencję na korzystanie z Oprogramowania i jego aktualizacji, na następujących 

polach eksploatacji: trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania i jego aktualizacji w całości 

lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym w zakresie, w którym dla 

wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania Oprogramowania i jego 

aktualizacji niezbędne jest jego zwielokrotnienie. 
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9. Z chwilą zapewnienia licencji na korzystanie z Oprogramowania i jego aktualizacji, własność nośników, 

na których utrwalono Oprogramowanie i jego aktualizacje przechodzi na Zamawiającego. 

10. Zapewnienie Zamawiającemu licencji na korzystanie z Oprogramowania i jego aktualizacji następuje 

bezwarunkowo w chwili podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Biblioteki. 

11. Licencja na korzystanie z Oprogramowania i jego aktualizacji podlega wypowiedzeniu z zachowaniem  

3 – letniego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. W przypadku 

wypowiedzenia licencji przez licencjodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa  

w zdaniu poprzednim Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu nowej licencji 

zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie. 

12. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że uzyskał zgodę producenta lub podmiotu upoważnionego przez 

producenta na korzystanie z Oprogramowania i jego aktualizacji, w tym na przekazywanie dokumentów 

zawierających warunki licencji. 

13. Licencja będzie mogła być wykorzystywana wyłącznie dla celów działalności Zamawiającego i nie 

obejmuje prawa do wprowadzenia Oprogramowania i jego aktualizacji do obrotu lub przekazywania, ani 

w części ani w  całości osobom trzecim zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie w żadnej formie prawnej. 

14. W ramach zapewnionej licencji do Oprogramowania i jego aktualizacji Zamawiający będzie miał także 

prawo do korzystania z dokumentacji Oprogramowania i jego aktualizacji. 

§ 10 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części, według jego wyboru, 

bez konieczności wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu w tym zakresie, w przypadku gdy: 

1) dotychczasowy przebieg prac związanych z realizacją Umowy wskazywać będzie, że zachodzą 

uzasadnione wątpliwości, iż Umowa zostanie należycie wykonana, szczególności w umówionym 

terminie, w  szczególności, gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty 

oznaczonej jako całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 

2) Wykonawca pozostaje w opóźnieniu powyżej 10 dni wobec terminu realizacji przedmiotu Umowy, 

wskazanego w § 1 ust. 3 Umowy; 

3) Wykonawca nie zrealizuje Umowy należycie w terminie do dnia 6 października 2017 r.; 

4) wystąpi 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 państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, lub powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do 
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realizacji Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie środków 

Zamawiającego; 

5) Wykonawca naruszy zobowiązanie określone w § 4 ust. 7 lub § 8 Umowy. 

2. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia jednak nie później niż w 

terminie 60 dni liczonych od dnia 6 października 2017 r. 

3. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy albo jej części w wypadku zaistnienia przeszkód 

wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację Umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć 

zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i przeciwdziałania, którego 

wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających 

z  Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługuje tylko prawo do części wynagrodzenia  

za zrealizowaną i odebraną przez Zamawiającego część Umowy, chyba, że Zamawiający uzna,  

że wykonanie częściowe nie leży w interesie Zamawiającego, w szczególności wykonana część nie ma 

dla niego znaczenia ze względu na właściwość zobowiązania i zamierzony przez niego cel Umowy,  

z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 powyżej. 

5. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

Umowy; 

2) gdy nastąpiła zmiana producenta, modelu Biblioteki, w szczególności w przypadku zakończenia jej 

produkcji lub wycofania z  produkcji lub braku dostępności, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie 

wskazane w  Umowie nie  może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne Biblioteki nie mogą być 

gorsze niż wskazane w Umowie; 

3) zmiany terminu realizacji Umowy, jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w momencie zawierania Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z  jego treścią i celem. 

2. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Umowie, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy 

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,  

z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy. 

2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy 

dla  siedziby Zmawiającego. 

3. Prawem właściwym do oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest prawo 

polskie. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, 

przepisy ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych oraz przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

5. Umowa została zawarta w dniu podpisania przez ostatnią ze Stron. 

6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden 

dla  Wykonawcy. 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3 - Wykaz osób skierowanych do realizacji Umowy; 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłością Działania; 

Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu Odbioru Biblioteki; 

Załącznik nr 6 – Protokół gwarancyjny; 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji. 

 

  

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

……………………………..…..…… ………………………………………. 

(data, podpis Zamawiającego) (data, podpis Wykonawcy) 

 


