
 
 

Strona 1 z 11 
 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Znak sprawy: OR-IV.272.2.16.2020 

 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

  § 1 
DEFINICJE 

SOPZ - oznacza Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

SIWZ  - oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

Projekt/PSeAP-2 – oznacza projekt „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP – 2)” 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020. 

UMWP – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest zadanie polegające na wdrożeniu systemu nadzoru nad 

wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie, 

w tym dostarczenie licencji (abonamentu) umożliwiających realizację celów zakładanych  

w projekcie PSeAP–2, dostosowaniu zakresu i formatu danych do wymagań 

sprawozdawczości określonych przez UMWP oraz integracji z systemem zarządzania finansami 

i zasobami UMWP, zwane w dalszej części Umowy „Przedmiotem umowy”.  

2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa załącznik nr 1 do Umowy – 

„Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania 

Przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy przy zachowaniu 

należytej staranności. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany w szczególności zgodnie z: 

1) niniejszą Umową, 

2) Przepisami prawa unijnego i krajowego, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wytycznymi i zasadami 

obowiązującymi dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

3) Wymaganiami określonymi w treści SOPZ – załącznik nr 1 do Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami, które są niezbędne do wykonania 

Przedmiotu umowy i wykona Umowę, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego 

żadnych dodatkowych kosztów. 

6. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach rozumie się przez to dni kalendarzowe, za wyjątkiem 

tych terminów, które literalnie zostały określone jako dni robocze.  

7. Ilekroć w Umowie jest mowa o „dniach roboczych” należy przez to rozumieć dni od 
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  
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§ 3 

Wykonawca nie jest uprawniony do zawierania umów,  zaciągania innych zobowiązań w tym 

finansowych w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, od dnia zawarcia Umowy do dnia  

31.10.2020 r. 

2. Wydłużenie okresu obowiązywania Umowy możliwe jest tylko w przypadku wskazanym przez 

Zamawiającego i zgodnym z właściwą decyzją Instytucji Zarządzającej RPO Województwa 

Podkarpackiego, nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r. 

3. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zmiany (wydłużenia) terminu 

o którym mowa w ust. 1. 

4. Wydłużenie okresu obowiązywania Umowy o którym mowa w ust. 2  nastąpi po podpisaniu 

aneksu przez obie Strony Umowy. 

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do : 

-  uzyskiwania w każdym czasie informacji co do postępu realizacji Przedmiotu umowy, 

-  zgłaszania uwag i zastrzeżeń dotyczących sposobu realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do uwag i zastrzeżeń w terminie 5 dni od dnia 

ich zgłoszenia.  

3. Decyzja Zamawiającego, po rozpatrzeniu odpowiedzi Wykonawcy jest dla Wykonawcy 

wiążąca. 

§ 6 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy odebranego bez zastrzeżeń, 

b) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentów związanych z realizacją Projektu, dla których taka 

opinia lub zatwierdzenie będzie wymagane z związku z należytą realizacją Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca  w szczególności zobowiązany jest: 

a) do wykonywania obowiązków określonych w Umowie oraz w SOPZ (załącznik nr 1 do 

Umowy), 

b) do przekazywania Zamawiającemu dokumentacji powstałej w związku z realizacją Przedmiotu 

umowy w formie elektronicznej (szczegółowe zasady w tym zakresie określi Zamawiający  

i przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy). W przypadku gdy Zamawiający zaakceptuje 

dokumentację, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji powstałej  

w związku z realizacją Przedmiotu umowy w wersji papierowej w terminie 7 dni roboczych od 

jej akceptacji. 

c) stosować się do zasad współpracy i komunikacji obowiązujących w Projekcie, 

d) poddania się kontroli i audytowi w zakresie prawidłowości realizacji Projektu przez podmioty 

uprawnione, 

e) zamieszczania we wszystkich dokumentach związanych z realizacją Projektu, informacji  

o udziale Unii Europejskiej we współfinansowaniu Projektu oraz oznaczenia logo Unii 

Europejskiej, 

f) do współpracy z  Zamawiającym w związku z przeprowadzanymi kontrolami i audytami 

Projektu  poprzez przygotowanie projektów odpowiedzi, wystąpień, oraz do doradztwa 

w zakresie całego Przedmiotu umowy,  jak i stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego, 

g) do współpracy z podmiotami zaangażowanymi przez Zamawiającego w związku z realizacją 
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Projektu. 

h) do dostarczenia dokumentacji użytkowej w szczególności instrukcji obsługi i konfiguracji w 

formie elektronicznej.  

 

§ 7 

1. Osobą wyznaczoną do kontaktu i sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem 

Umowy przez Wykonawcę jest Sławomir Cynkar, tel.: 17 747 59 00, e-mail: dsi@podkarpackie.pl 

i pseap2@podkarpackie.pl 

2. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 nie stanowi zmiany treści umowy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace 

stanowiące Przedmiot niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne uprawnienia i kwalifikacje 

w zakresie powierzonych im obowiązków.  

2. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

osób i podmiotów, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy, jak za 

własne. 

3. Wykonawca  wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację Przedmiotu umowy, które będą 

wykonywać Przedmiot umowy osobiście oraz będą dyspozycyjne dla Zamawiającego przez 

okres realizacji Przedmiotu umowy tj.: 

 
Lp. Imię i nazwisko e-mail Telefon 

1    

2    

 

4. Wykonawca ma prawo do zmiany każdej z osób wymienionych w ust. 3, po  uzyskaniu 

każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca deklaruje, że każdorazowo, każda z osób skierowana do wykonania zamówienia, 

a określona w ustępie 3 będzie dostępna telefonicznie dla Zamawiającego 5 dni roboczych  

w tygodniu w godzinach 7:30 – 15:30.  

6. Zmiany o których mowa w ust. 4 nie stanowią zmianę niniejszej Umowy. 

 

§ 9 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 2  wynosi:  

brutto …………………………………….……….. zł, słownie: ……………………………………………………………, 

       wartość netto …………………………………….. zł, słownie: …………………………………………………………,  

 w tym podatek VAT w wysokości …………………………………………………………….. zł.  

2. Cena za wykonanie Przedmiotu zamówienia jest ceną za poszczególne elementy Umowy i nie 

może ulec zwiększeniu. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem Umowy, 

niezależnie od poniesionych przez Wykonawcę kosztów, w tym wynagrodzenie za 

przeniesienie autorskich praw majątkowych, zapewnienie niezbędnych licencji do 

oprogramowania stron trzecich. 

4. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego przelewem bankowym na  

rachunek wskazany na fakturze w ciągu 30 dni,  licząc od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy bez uwag przez 

mailto:dsi@podkarpackie.pl
mailto:pseap2@podkarpackie.pl
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Zamawiającego. 

5. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1, pozostaje niezmienne przez cały okres 

obowiązywania umowy z zastrzeżeniem §12 Umowy. Zmiana stawki podatku VAT powoduje 

zmianę wynagrodzenia brutto (w zależności od wysokości nowych stawek podatku VAT 

podwyższeniu bądź obniżeniu ulegnie kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy). 

7. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez obie Strony bez 

zastrzeżeń protokół odbioru końcowego zamówienia. Protokół będzie zawierał:  określenie 

Stron, osób potwierdzających wykonanie czynności, wskazanie okresu jaki dotyczy, określenie 

wysokości wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, informację czy Zamawiający odbiera 

czynności bez zastrzeżeń, wskazanie ewentualnych zastrzeżeń i terminu na ich usunięcie. 

informację o złożeniu przez Wykonawcę raportu o którym mowa w §10 ust. 2 - dla  

wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 Umowy. 

8. Podpisanie protokołu odbioru końcowego zostanie poprzedzone Testami akceptacyjnymi.  

9. Testy akceptacyjne przeprowadzone zostaną w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę 

scenariusze testowe i zakończą się podpisaniem protokołu z przeprowadzonych testów, 

przedstawiającym zakres przeprowadzonych testów oraz informacje o wykrytych błędach 

bądź ich braku. 

10. W przypadku, gdy podczas testów zostaną ujawnione błędy Systemu, strony określają 5 dni 

roboczych jako termin usunięcia ich przez Wykonawcę. Po tym terminie i zgłoszeniu 

gotowości przez Wykonawcę należy ponownie przeprowadzić testy akceptacyjne. 

11. Dopuszcza się opóźnienie w terminie zapłaty wynagrodzenia w przypadku, gdy opóźnienie to 

wynika z nieterminowego przekazania Zamawiającemu dofinansowania. W takim przypadku 

zapłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego płatności,  

a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odsetek za opóźnienie.   

12. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności 

oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy pod 

jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem umożliwienia 

przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią. 

13. Faktura, o której mowa w ust. 4 wystawiona będzie na: Województwo Podkarpackie,  
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów NIP 813-33-15-014 a odbiorcą jej będzie  
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza  
Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. Ponadto ww. faktura będzie zawierać wszystkie dane 
wymagane ustawą o VAT i przepisami wydanymi na jej podstawie, a także aktualnym 
Podręcznikiem Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku 
o płatność. 

§ 10 

1. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu wdrożenia i przekazania go 

do Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od podpisania umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu raportów 

miesięcznych zawierających informacje o stanie realizacji  Projektu, ze wskazaniem  zgodności 

terminów z harmonogramem,  do 5 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego.  

3. Raporty mają być przekazywane w wersji elektronicznej na adres e-mail 

pseap2@podkarpackie.pl 

4. Brak prowadzenia raportów o których mowa w ust. 2 może wstrzymać wypłatę 

wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu ich przedstawienia, oraz może stanowić podstawę 

mailto:pseap2@podkarpackie.pl
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do wypowiedzenia Umowy zgodnie z §13 Umowy. 

5. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia na podstawie ust. 4 nie jest naruszeniem warunków 

Umowy przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w szczególności w przypadku konieczności 

złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących jego treści. Natomiast w przypadku gdy 

Zamawiający zatwierdzi raport, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia raportu w 

wersji papierowej w terminie 7 dni roboczych od jego akceptacji. 

§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wszystkie prace oraz produkty 

zrealizowane w ramach wykonania przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od podpisania 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

2. Bieg terminów okresu gwarancji dla produktów bądź usług rozpoczyna się z dniem podpisania 

protokołu odbioru końcowego i musi trwać przez okres 60 miesięcy.  

3. Gwarancja na oprogramowanie osób trzecich (oprogramowanie zewnętrzne) dostarczone 

przez Wykonawcę będzie świadczona zgodnie z warunkami zapewnianymi przez producenta 

tego oprogramowania w okresie 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) nieodpłatnego usuwania błędów funkcjonowania Systemu ujawnionych po odbiorze 

końcowym przedmiotu zamówienia oraz wad i usterek w dostarczonym przedmiocie 

umowy w terminie 5 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego; 

b) zapewnienia konsultacji telefonicznych w zakresie wsparcia użytkowników Systemu. 

Konsultacje muszą być świadczone co najmniej w dni robocze (poniedziałek - piątek) 

w godzinach 8:00 - 15:00. 

5. Udzielenie gwarancji nie wyklucza korzystania przez Zamawiającego z uprawnień rękojmi, 

z których Zamawiający będzie korzystać na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Termin 

usuwania wad przez Wykonawcę w okresie rękojmi wynosi 10 dni od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich prac związanych z 

realizacją przedmiotu umowy w sposób nie kolidujący w żadnej mierze z bieżącą działalnością 

Zamawiającego i jednostek w których wdrażany będzie przedmiotowy system nadzoru. 

W przypadku, gdy powstanie konieczność wykonania prac kolizyjnych (tj. takich prac, które mogą 

utrudniać lub zatrzymać bieżącą działalność Zamawiającego lub jednostek podległych 

w których wdrażany będzie przedmiotowy system), Wykonawca jest zobowiązany do 

poinformowania o tym Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem (2 dni robocze) oraz do 

ustalenia z nim zakresu i czasu realizacji prac kolizyjnych. 

7. Strony ustalają, że ewentualne koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów pracowników 

Wykonawcy, transportu, materiałów oraz wszelkie inne koszty związane usuwaniem awarii, 

wad, błędów i usterek w całości obciążają Wykonawcę. 

8. Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonych prac, będzie chronił tajemnicą wszystkie 

dane techniczne i projektowe dotyczące obiektów i systemów łączności i informatyki 

Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za 

szkody spowodowane naruszeniem powyższych obowiązków. Wykonawca odpowiada za 

szkodę wyrządzoną Zamawiającemu z winy Wykonawcy, w tym również za szkodę wyrządzoną 

przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonywaniu umowy, chyba, że szkoda 

została spowodowana działaniem siły wyższej albo osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie 
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ponosi odpowiedzialności. 

9. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania usuwania błędów, wad, 

usterek lub awarii w okresie rękojmi i gwarancji lub zwłokę w ich wykonaniu, Zamawiający ma 

prawo do powierzenia wykonania usunięcia błędów, wad, usterek lub awarii osobie trzeciej 

na koszt Wykonawcy z zachowaniem prawa do dalszej gwarancji i rękojmi od Wykonawcy. 

 

§ 12 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

w wysokości  20% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 1 

niniejszej Umowy, 

b) z tytułu nieterminowej realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminów 

szczegółowych wskazanych w Umowie i/lub załączniku nr 1 do Umowy w wysokości 

0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego zgodnie z zasadami 

określonymi w §9 ust. 1, za każdy dzień zwłoki z tytułu okoliczności za które 

odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, 

c) w razie wypowiedzenia Umowy w przypadku okoliczności o których mowa w §13 ust. 

1 w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w §9 ust. 

1 niniejszej Umowy. 

2. Kara/kary umowne należne Zamawiającemu będą według wyboru Zamawiającego płacone na 

podstawie wezwania do zapłaty lub mogą zostać potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy na 

podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zamawiającego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 

4. Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy 

wysokość kar umownych. 

§ 13 

1.   Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: 

a) Zwłoki w realizacji Projektu o 14 dni w stosunku do harmonogramu wdrożenia, chyba że 

nie nastąpiły z winy Wykonawcy, 

b) przerwania w wykonywaniu obowiązków przez Wykonawcę wynikających z Umowy, na 

czas co najmniej 7  dni, 

c) wykonywania Umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub 

rażącego zaniedbania przez Wykonawcę obowiązków  wynikających z Umowy,  

d) wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby, nie posiadające  wymaganych  kwalifikacji 

do odpowiedniego wykonania Umowy, 

e) wykonywania czynności przypisanych Wykonawcy przez osoby nie wskazane zgodnie  

z § 8,  

f)  narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z winy Wykonawcy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: 

a) nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z Umowy  

w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, 

b) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
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Przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia Umowy. 

3. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy dokonane musi być na piśmie z podaniem 

przyczyny w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji  

o okolicznościach stanowiących podstawę do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy. 

§ 14 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w czasie realizacji Projektu, które nie stanowią 

informacji podlegającej upublicznieniu, winy być traktowane jako poufne. 

2. Wykonawca nie jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego w kontaktach  

z mediami. 

 

§ 15 

Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych 

między nimi, a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku  

z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji. W razie braku porozumienia, sądem właściwym do 

rozstrzygania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

 

§ 16 

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją  

przedmiotu umowy, będą wyłącznie w języku polskim i powinna być  kierowana na niżej 

podane adresy i numery faksów:  

a) dla Zamawiającego: 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

al. Łukasza Cieplińskiego 4 

35-010 Rzeszów  

Departament Społeczeństwa Informacyjnego – „PSeAP-2” 

Tel.:  17 747 59 00 

Fax.: 17 747 59 01 

b) dla Wykonawcy: 

…………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………… 

email: ………………………………….. 

 

2. Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych lub numerów telefonów/faksów nie stanowi  

zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna  

wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.   

3.  Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych Umową, ani 

powierzyć wykonywania Umowy lub jej części innym osobom/podmiotom. 

 

§ 17 
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1 Wykonawca: 

a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów, 
w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. 2018 poz. 1191), wytworzonych przez Wykonawcę w ramach 
realizacji Umowy, w tym w szczególności oprogramowania wytworzonego na 
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potrzeby Systemu rozumianego jako dostarczone przez wykonawcę rozwiązanie, 
którego cechy i funkcjonalności zostały opisane w szczególności w załączniku nr 1 do 
Umowy, dokumentacji Systemu oraz ich modyfikacji, powstałych w trakcie realizacji 
Umowy; 

b) upoważnia Zamawiającego do korzystania ze wszystkich dóbr własności 
intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach umowy, w odniesieniu do 
których nie ma możliwości przeniesienia praw na zasadach określonych w lit. a, od 
momentu dokonania odbioru prac, w ramach których wykonane lub dostarczone 
zostały wskazane dobra własności intelektualnej; 

c) Udziela Zamawiającemu oraz jednostkom objętym wdrożeniem (wojewódzkim 
jednostkom oświaty) wymienionym w załączniku nr 1 do Umowy – SOPZ, licencji 
uprawniającej do korzystania z oprogramowania w sposób uwzględniający warunki 
określone w Umowie do wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych lub 
dostarczonych w ramach umowy w odniesieniu do których nie ma możliwości 
przeniesienia praw na zasadach określonych w lit a. 

d) zapewnia udzielenie lub udziela Zamawiającemu oraz jednostkom objętym 
wdrożeniem (wojewódzkim jednostkom oświaty) wymienionym w załączniku nr 1 do 
Umowy – SOPZ  licencji uprawniającej do korzystania z oprogramowania osób 
trzecich w sposób uwzględniający warunki określone w Umowie. 

2. Autorskie prawa majątkowe oraz licencje, o których mowa w ust. 1 , przechodzą na 
Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego Systemu. 

3. W okresie od dnia podpisania umowy do dnia przekazania praw autorskich oraz licencji, 
zgodnie z ust. 2, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykorzystania utworów  
w zakresie niezbędnym do celów weryfikacji ich zgodności z umową. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 lit a, obejmuje 
wszystkie pola eksploatacji wymienione odpowiednio w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz inne znane w chwili 
zawarcia Umowy, co obejmuje w szczególności prawo do: 

a) wykorzystania do realizacji zadań publicznych bez jakichkolwiek ograniczeń w ramach 
wszystkich funkcjonalności i w dowolny sposób oraz przez nieograniczoną liczbę 
Użytkowników i osób (również spoza struktury organizacyjnej Zamawiającego); 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym drukarską, reprograficzną, poligraficzną, elektroniczną, 
fotograficzną, cyfrową, audiowizualną, fonograficzną, technikami multimedialnymi 
oraz zapisu magnetycznego bez ograniczeń co do ilości egzemplarzy, utrwalenia 
w formie elektronicznej, trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub 
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału lub kopii - bez 
ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych i czasowych, i bez względu na 
przeznaczenie; 

d) w zakresie rozpowszechniania: wyświetlania, odtwarzania, nadawania w tym za 
pośrednictwem satelity oraz sieci telekomunikacyjnych, a także w ramach serwisów 
opartych na dostępie warunkowym, w tym w Internecie lub Intranecie, zarówno 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w tym również w serwisach i za pomocą urządzeń mobilnych; 

e) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, dokonywania skrótów, cięć, 
montażu, tłumaczeń, korekt, przeróbek, zmian i adaptacji w tym modyfikowania 
całości lub części oprogramowania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian; 

f) wprowadzania do pamięci serwerów, komputerów i innych urządzeń zapewniających 
techniczną możliwość korzystania z oprogramowania oraz sieci komputerowych, 
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publicznego udostępniania kodu wynikowego, instalowania i deinstalowania 
oprogramowania, sporządzania kopii zapasowych oprogramowania; 

g) łączenia fragmentów oprogramowania z innymi programami komputerowymi i ich 
dostosowywania; 

h) przekształcania formatu pierwotnego oprogramowania na dowolny inny format, 
wymagany przez Zamawiającego i dostosowania do platform sprzętowo-
systemowych wybranych przez Zamawiającego. 

5. Udzielenie licencji, o których mowa w ust. 1, obejmuje następujące pola eksploatacji: 
a) wykorzystania do realizacji zadań bez jakichkolwiek ograniczeń w ramach wszystkich 

funkcjonalności i w dowolny sposób oraz przez nieograniczoną liczbę Użytkowników i 
osób struktury organizacyjnej Zamawiającego i podmiotów wymienionych w SOPZ w 
tym do zainstalowania i wykorzystywania na ich komputerach domowych w celu 
realizacji zadań wynikających ze stosunku pracy; 

b) utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym 
drukarską, reprograficzną, poligraficzną, elektroniczną, fotograficzną, cyfrową, 
audiowizualną, fonograficzną, technikami multimedialnymi oraz zapisu 
magnetycznego bez ograniczeń co do ilości egzemplarzy, utrwalenia 
w formie elektronicznej, trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub 
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 

c) wprowadzania do pamięci komputera; 
d) przesyłania w sieci. 

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których zostało utrwalone 
oprogramowanie (lub jego poszczególne elementy), z chwilą wydania tych nośników 
Zamawiającemu. Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia oprogramowania 
licencjonowanego za pośrednictwem Internetu pod warunkiem zapewnienia Zamawiającemu 
oraz podmiotom wymienionym w SOPZ zabezpieczonego dostępu do serwerów   
i szyfrowanej komunikacji z oprogramowaniem. 

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji, o której mowa w ust. 1 na okres 
………………………………………… 

8. Licencje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być ograniczone terytorialnie. 
9. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia licencji firm 

trzecich, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający przekroczy warunki udzielonej 
licencji oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania na piśmie i wyznaczenia mu w tym celu 
odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni. 

10. Licencje firm trzecich, o których mowa w ust. 1 lit c, muszą uprawniać Zamawiającego co 
najmniej do: 

a) wykorzystania w zakresie wszystkich funkcjonalności Systemu; 
b) wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, odtwarzania, utrwalania, 

przekazywania, przechowywania, wyświetlania, stosowania; 
c) instalowania i deinstalowania a także modyfikacji sposobu działania oprogramowania 

firm trzecich to jest parametryzacji i konfiguracji. 
11. Wykonawca oświadcza, że: 

a) przysługują lub będą mu przysługiwać nieograniczone majątkowe prawa autorskie do 
Systemu powstałego w wyniku realizacji umowy, będącego utworem w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub będą 
mu przysługiwać stosowne licencje do oprogramowania w zakresie niezbędnym do 
prawidłowej realizacji umowy lub majątkowe prawa autorskie do Systemu w zakresie 
w jakim powstał w wyniku realizacji umowy ; 

b) wykonanie przedmiotu umowy nie narusza i nie będzie naruszało praw autorskich 
innych osób; 
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c) System nie zawiera i nie będzie zawierać niedozwolonych zapożyczeń z utworów 
osób trzecich oraz nie będzie obciążony żadnymi innymi prawami osób trzecich; 

d) System jest wolny od wad, w tym od wad prawnych. 
12. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych, do utworów, o 

których mowa w  ust. 1 lit. a, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych na wszystkich polach eksploatacji określonych umową i nie 
będzie z tego tytułu żądał wynagrodzenia.   

13. W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie od Zmawiającego jakichkolwiek roszczeń 
powstałych chociażby pośrednio w związku z działaniem bądź zaniechaniem Wykonawcy 
wbrew postanowieniom umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu naruszenia praw 
autorskich, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 
dni od wezwania ich przez Zamawiającego zwolnić Zamawiającego z całości długu względem 
tej osoby trzeciej poprzez przejęcie długu lub zapłatę całej należności za Zamawiającego, 
według wyboru Zamawiającego. 

14. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z 
naruszenia ich praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany 
do przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu 
zwolnienia Zamawiającego z udziału w postępowaniu. 

15. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgodnym z umową 
wykonywaniem praw autorskich w niej określonych, Wykonawca zobowiązuje się do 
niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz do wystąpienia przeciwko takim 
roszczeniom na własny koszt i ryzyko oraz zaspokojenia tych roszczeń w sytuacji, gdy ich 
zasadność zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, jak również do zwrócenia 
Zamawiającemu całości kosztów pokrytych przez Zamawiającego oraz wszelkich wydatków i 
opłat, włącznie z kosztami postępowania sądowego i rzeczywiście poniesionymi kosztami 
obsługi prawnej, poniesionymi przez Zamawiającego w celu odparcia roszczeń w niniejszym 
zakresie. 

§ 18 

1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy 

w sytuacji: 

a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy (np. klęski 

żywiołowe, strajk generalny lub lokalny), 

b) zmiany terminu realizacji Umowy, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy w wyniku zmiany 

harmonogramu wdrożenia lub Umowy o dofinansowanie Projektu, a także  

w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia wykonywania zadań Projektu 

wynikających z innych umów zawartych w związku z realizacją Projektu – Wykonawcy 

zwiększenie wynagrodzenia w takiej sytuacji nie przysługuje. 

c) zmiany terminów szczegółowych realizacji Umowy w wyniku zmiany harmonogramu 

wdrożenia Projektu lub Umowy o dofinansowanie Projektu, a także w przypadku 

wystąpienia konieczności przedłużenia wykonywania zadań Projektu wynikających  

z innych umów zawartych w związku z realizacją Projektu – Wykonawcy zwiększenie 

wynagrodzenia w takiej sytuacji nie przysługuje. 

d) zmiany terminów określonych w Umowie, w tym szczegółowych w przypadku 

wystąpienia okoliczności leżących poza Wykonawcą i skutkujących niemożnością 

dotrzymania wskazanego terminu tj. takich okoliczności, dla których możliwe jest 

przedstawienie obiektywnego dowodu, że Wykonawca nie miał wpływu zarówno na 
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możliwość ich wystąpienia jaki zapobieżenia ich oddziaływaniu; w szczególności zmiana 

terminu jest dopuszczalna w przypadku:  

− opóźnienia w wydaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji Projektu 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

− zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na Projekt, 

3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. 

4. Językiem Umowy jest język polski. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w §9 tłumaczenie wszelkich dokumentów i pism sporządzonych dla celów Umowy  

w językach obcych na język Umowy przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli będą tego wymagać 

okoliczności w stosunkach pomiędzy Stronami, Wykonawca każdorazowo zapewni obecność 

tłumacza. 

§ 19 

Wykonawca zobowiązany jest do realizowania przedmiotu umowy zgodnie z : 

1. Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922), wraz z aktami wykonawczymi, 

szczególnie: 

a) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków Technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 

odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 

(Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)  

2. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 

 

§ 20 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  kodeksu 

cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 

r., poz. 1579 ) wraz przepisami wykonawczymi. 

 

§ 21 

Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

 

§ 22 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

  

………………………………..       …………………………… 

 
Załączniki: 

1. SOPZ 


