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ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ  

 

PROJEKT UMOWY 

Umowa nr …………….  

zawarta w dniu …... ....w ....................... 

pomiędzy: 

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

reprezentowanym/ą  przez: 

1. ...................................... 

2. ......................................... 

zwaną dalej Zamawiającym  

a  

………………………………………………………………………................REGON..............NIP............
.... 

reprezentowanym/ą  przez............................................................................. 

1. .................................... 

Zwanym/ą dalej Wykonawcą 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa 
sprzętu oraz oprogramowania dla „Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej 
platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu 
zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” - dostawa, montaż, instalacja 
i uruchomienie systemów: zasilania elektroenergetycznego wraz z awaryjnym 
podtrzymaniem napięcia UPS, szaf IT, klimatyzacji, sieci logicznych i wykonanie 
niezbędnych prac adaptacyjno-budowlanych w serwerowni, wraz z opracowaniem 
dokumentacji technicznej na całość zadania”. 

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej 

umowy – opis przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy opisany w ust.1 zgodnie z: 
a) ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
b) warunkami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącymi 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
c) obowiązującymi przepisami i normami, 
d) treścią niniejszej umowy. 

4. W zakresie, w jakim warunki realizacji zamówienia nie zostały opisane w załączniku nr 
2 do umowy – opis przedmiotu zamówienia lub w pozostałych załącznikach do SIWZ – 
jako  uregulowane w sposób odrębny - zastosowanie mają postanowienia ogólne, 
określone w niniejszej umowie. 

5. Integralną część Umowy stanowią: 
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a. „Szczegółowe warunki realizacji zamówienia” dla poszczególnych 
elementów zamówienia, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia  - 
załącznik nr 2 do Umowy 

b. Polisa od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie związanym 
z przedmiotem zamówienia Wykonawcy – załącznik Nr 3 do Umowy. 

c. Zakres zobowiązań Wykonawcy wynikający z niniejszej Umowy jest tożsamy 
z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Realizacja zamówienia nastąpi 
zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz treścią złożonej przez Wykonawcę oferty. W zakresie, w jakim warunki 
realizacji zamówienia nie zostały określone w załącznikach w sposób 
odrębny - zastosowanie mają postanowienia ogólne, określone w niniejszej 
umowie generalnej.  

§ 2  

Sposób wykonania obowiązków Wykonawcy 

1. Warunki realizacji przedmiotu umowy: 

1) Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot umowy przy współpracy z 
Zamawiającym a w szczególności jest zobowiązany do: 

a) udziału w spotkaniach zarządczych odbywających się w siedzibie 
Zamawiającego co najmniej raz w miesiącu, których przedmiotem będzie 
omówienie bieżącego postępu prac, zagadnień istotnych dla realizacji 
zamówienia, proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań, w szczególności 
mających wpływ na przedmiot i termin jego realizacji, 

b) sporządzania raportów z realizacji przedmiotu umowy, przedkładanych 
Zamawiającemu w terminach wskazanych w ramach niniejsze umowy.  

c) Raporty muszą zawierać informacje dotyczące: postępu wykonywanych prac, 
kosztów i ryzyk, osiągniętych wskaźników, niezgodności z Harmonogramem 
wdrożenia , o którym mowa w § 4 Umowy, przyczyn nieosiągnięcia zakładanych 
rezultatów, przewidywanych zagrożeń realizacji zamówienia. Wykonawca jest 
zobowiązany składać następujące raporty w poniższych terminach:  

− raport miesięczny – najdalej w trzecim dniu roboczym każdego miesiąca 
następującego po miesiącu, którego raport dotyczy, 

− raport z postępu prac wykonanych przez podwykonawców – najdalej w 
trzecim dniu roboczym każdego miesiąca następującego po miesiącu, 
którego raport dotyczy wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach, 
opóźnieniach w realizacji prac wykonywanych przez podwykonawców. 

d) udziału w spotkaniach zwoływanych w sytuacjach nadzwyczajnych zaistniałych 
w toku realizacji projektu, na każde wezwanie Zamawiającego, 

e) czynnego udziału w odbiorach poszczególnych Produktów wchodzących w 
zakres przedmiotu zamówienia, w obecności osób wskazanych przez 
Zamawiającego, 

f) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych 
nieprawidłowościach i przeszkodach w terminowym realizowaniu zamówienia. 
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2. Wykonanie przedmiotu umowy będzie kontrolowane przez przedstawicieli 
Zamawiającego m.in. przez podmiot Inżyniera Kontraktu wyłonionego w ramach 
odrębnego postępowania.  

 

§ 3 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ............ złotych (słownie złotych: ............). 
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w kwocie ............. złotych.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w 
tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. Na wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1  składają 
się następujące części: 

a) Infrastruktura sprzętowa centrum usług wspólnych (cuw) wraz z wdrożeniem 
(zgodnie z rozdziałem 2 OPZ wraz z wdrożeniem), wynosi: 

Kwota brutto………………………PLN  

(słownie: ......................................................................................PLN)  

b) infrastruktura aktywna oraz oprogramowanie (zgodnie z rozdziałem 3 OPZ wraz z 
wdrożeniem) wynosi: 

Kwota brutto………………………PLN  

(słownie: ......................................................................................PLN)  

c) Oprogramowanie -  portalu e-usług publicznych (zgodnie z rozdziałem 4 OPZ wraz z 
wdrożeniem) wynosi: 

Kwota brutto………………………PLN  

(słownie: ......................................................................................PLN)  

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT.  

5. Zapłata wynagrodzenia za realizację poszczególnych etapów umowy, następować 
będzie po dokonanych odbiorach częściowych dla poszczególnych części zamówienia 
oraz w zakresie płatności końcowej stanowiącej min. 20% wynagrodzenia ryczałtowego 
po odbiorze końcowym, w następujących transzach: 

a. Odbiór części infrastrukturalnej po dostawie sprzętu oraz wykonaniu adaptacji 
obiektu serwerowni i instalacji dostarczonego sprzętu w jej zakresie – odbiór 
częściowy, 

b. odbiór oprogramowania specjalistycznego (testy funkcjonalne oraz przekazanie 
licencji) – odbiór częściowy,  
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c. wdrożenie i odbiór całości infrastruktury i oprogramowania wraz z weryfikacją 
funkcjonalną dostarczanej platformy e-usług – protokół odbioru końcowego.  

6. Odbiory częściowe następować będą w terminach wskazanych w harmonogramie, 
o którym mowa w § 4 ust. 2. 

7. Podstawą wystawienia faktury częściowej lub końcowej będą – odpowiednio – 
protokoły częściowe lub protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego 
bez uwag.  

8. Faktury wystawiane będą w terminie 7 dni od dnia podpisania danego protokołu 
odbioru bez uwag. 

9. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
bankowy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru.  

10. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.  

 

§ 4 

Termin wykonania 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poszczególnych części przedmiotu 
umowy w następujących terminach: 

a) Infrastruktura sprzętowa centrum usług wspólnych (cuw) wraz z wdrożeniem 
(zgodnie z rozdziałem 2 OPZ wraz z wdrożeniem) w terminie: 120 dni od daty 

podpisania umowy; 

b) infrastruktura aktywna oraz oprogramowanie (zgodnie z rozdziałem 3 OPZ wraz 
z wdrożeniem) w terminie: 90 dni od daty podpisania umowy; 

c) Oprogramowanie -  portalu e-usług publicznych (zgodnie z rozdziałem 4 OPZ wraz 
z wdrożeniem) w terminie: 200 dni od daty podpisania umowy; 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia został 
szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz jego załącznikach.  

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania 
protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

 

§ 5 

Odbiory 

1. Odbiory prac następowały będą po zakończeniu etapów i zadań określonych 
w harmonogramie, o którym mowa w §4 ust. 2.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia danego etapu do odbioru i wyznaczenia 
Zamawiającemu terminu odbioru, przy czym termin ten nie może przypadać wcześniej 
niż na 7 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę zawiadomienia o gotowości do 
odbioru. Zasada wskazana w zdaniu poprzedzającym dotyczy również odbioru 
końcowego.   
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3. Protokoły odbioru zawierać będą w szczególności: miejsce i datę sporządzenia 
protokołu, wykaz dostarczonego sprzętu i/lub oprogramowania, wykaz 
przeprowadzonych prac, uwagi i zastrzeżenia, wynik przeprowadzonych testów 
akceptacyjnych. 

4. Zamawiający odmówi odebrania przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy zostanie 
wykonany nieprawidłowo.  

5. Miejscem poszczególnych dostaw i odbiorów, o których mowa w Umowie, będzie 
siedziba Zamawiającego. 

6. W przypadku nieodebrania przez Zamawiającego wykonanych prac, Wykonawca 
zobowiązany będzie do usunięcia wskazanych przez Zamawiającego w zastrzeżeniach 
nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o nieodebraniu prac. 
Celem uniknięcia wątpliwości strony postanawiają, że w sytuacji, w której przedmiot 
umowy nie zostanie odebrany przez Zamawiającego ze względu na jego 
nieprawidłowości, Wykonawca do czasu usunięcia nieprawidłowości i podpisania 
protokołu odbioru pozostawać będzie w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy.  

 

§ 6 

Zespół realizacyjny przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot umowy Wykonawca będzie realizował przy pomocy powołanego przez siebie 
Zespołu Wdrożeniowego wskazanego w ofercie.  

2. W skład Zespołu Wdrożeniowego wchodzić będą co najmniej następujące osoby: 

a) Kierownik projektu, 

b) Ekspert ds. jakości, 

c) Analityk ds. bezpieczeństwa,  

d) Główny architekt,  

e) Główny analityk,  

f) Ekspert ds. baz danych,  

g) Ekspert ds. sieci i infrastruktury teleinformatycznej, 

h) Ekspert ds. wdrożeń i utrzymania,  

3. Wykonawca może dokonać zmiany składu osobowego Zespołu Wdrożeniowego, 
o którym mowa w ust. 1  za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany składu Zespołu Wdrożeniowego, 
jeżeli uzna i uprawdopodobni, że członek Zespołu Wdrożeniowego nie wykonuje swoich 
obowiązków wynikających z Umowy lub współpraca pomiędzy członkiem Zespołu 
Wdrożeniowego a pracownikami Zamawiającego nie układa się prawidłowo i bez 
zakłóceń, co może spowodować lub powoduje ryzyko nienależytego wykonania Umowy 
przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający ma prawo zgłosić ww. żądanie zmiany składu Zespołu Wdrożeniowego, 
o ile wcześniej zwrócił się na piśmie do Wykonawcy o usunięcie zaistniałym według 
niego nieprawidłowości i nie zostały one wyjaśnione albo usunięte w terminie 2 dni 
roboczych. 
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6. Wykonawca obowiązany jest zmienić skład Zespołu Wdrożeniowego zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego we wskazanym czasie, tak aby umożliwić wykonanie 
przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust.1 Umowy. 

7. W przypadku zmiany składu Zespołu Wdrożeniowego, nowy członek Zespołu 
Wdrożeniowego musi spełniać wymagania określone w treści SIWZ dla roli pełnionej 
dotychczas przez członka opuszczającego skład Zespołu Wdrożeniowego. Zmiana ta nie 
wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 7 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z najwyższą starannością, przy 
zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakość realizowanych dostaw 
i terminowość wykonania zamówienia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, 
przekazać Zamawiającemu Harmonogram wdrożenia zgodnie z zapisami wymagań 
dotyczących Dokumentacji w Załączniku nr ……. do SIWZ wraz z wykazem produktów. 

4. Zamawiający zaakceptuje Harmonogram wdrożenia w terminie do 7 dni roboczych od 
jego przedłożenia przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zgłosić 
zmiany do przedłożonego Harmonogramu. 

5. Wykonawca wprowadzi zmiany w Harmonogramie wdrożenia w terminie do 2 dni 
roboczych od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

6. W przypadku braku akceptacji Harmonogramu wdrożenia przez Zamawiającego: 

a) Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć realizacji zadań wykonywanych w ramach 
Projektu.  

b) Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w Harmonogramie wdrożenia uwagi 
Zamawiającego.  

c) Nieuzyskanie akceptacji ostatecznej wersji Harmonogramu wdrożenia w terminie 
30 dni od podpisania umowy stanowić będzie podstawę do odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

7. Harmonogram wdrożenia, o którym mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, zostanie 
sporządzony na podstawie wybranych i uzgodnionych z Zamawiającym elementów 
metodyki zarządzania projektami (PRINCE2 lub równoważnej) stosowanej przez 
Wykonawcę.  

8. Podpisany przez obie strony Harmonogram wdrożenia stanowi integralną część 
Umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Zamawiającemu utworzenie nowego zbioru 
danych przechowujących dane osobowe. 
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10. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego Wad 
wynikających z luk bezpieczeństwa w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego 
lub zleconego stronie trzeciej testu bezpieczeństwa. 

 

§ 8 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom Wykonawcy następujących 
warunków do działania: 

a) Zapewnienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę dostępu do 
informacji, osób i dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy i w zakresie, w jakim Zamawiający dysponuje takimi osobami, 
dokumentami lub informacjami;  

b) Zamawiający zapewni dostęp, o którym mowa w niniejszym punkcie, w godzinach 
od 8:00 do 16:00 w dni robocze lub w innych dniach i godzinach po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zamawiającym.  

2. Zamawiający będzie zobowiązany do każdorazowego zawiadamiania Wykonawcy 
o istotnych czynnikach, o których Zamawiający posiadł wiedzę, a które mogą mieć 
wpływ na realizację Umowy, w szczególności związanych z realizacją przedmiotu 
Umowy przy uwzględnianiu Dofinansowania Projektu ze środków pomocowych Unii 
Europejskiej. 

§ 9 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych  

1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 
niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę 
takich obowiązków, Zamawiający będący Administratorem Danych Osobowych w 
rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 
926 z późn. zm.) powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych 
osobowych przetwarzanych w Środowisku Produkcyjnym Zamawiającego przy użyciu 
Aplikacji, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Aplikacji, 
jednak wyłącznie w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na 
podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu 
przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

2. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia 
przez Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 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. nr 100, poz. 1024). 

3. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-
39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 
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jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych. 

4. Zamawiający oświadcza, że przetwarza powierzone dane osobowe na podstawie art. 27 
ust. 2  pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 10 

Dokumentacja w ramach realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Dokumentacji zamówienia zgodnie z 
wytycznymi wskazanymi w Załączniku nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia, 
w terminach zgodnych z Harmonogramem wdrożenia oraz jej aktualizacji w toku 
realizacji przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający ma prawo: 

a) udostępnić Dokumentację zamówienia wymienioną w ust. 1 niniejszego paragrafu 
osobom zatrudnionym przez Zamawiającego na stanowiskach związanych 
z użytkowaniem infrastruktury i oprogramowania, 

b) udostępnić Dokumentację zamówienia wymienioną w ust. 1 niniejszego paragrafu 
podmiotom trzecim prowadzącym na zlecenie Zamawiającego prace dotyczące 
infrastruktury i oprogramowania, 

c) sporządzić dowolną liczbę kopii Dokumentacji zamówienia wymienionej w ust. 1 
niniejszego paragrafu, 

d) Odbiór Dokumentacji wymienionej w ust.1 niniejszego paragrafu nastąpi na 
podstawie protokołów odbioru.  

3. Dostarczona dokumentacja musi być aktualna na dzień odbioru końcowego systemu.  
4. W przypadku zmian w strukturze przedmiotu zamówienia lub jakichkolwiek aktualizacji 

dokumentacja musi być aktualizowana i przekazywana Zamawiającemu w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od dnia dokonania zmian. 

 

§ 11 

 Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę  

w odniesieniu do żadnej części zamówienia. Jeżeli zmiana lub rezygnacja 
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca obowiązany jest 
wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

3. Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej  
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym 
przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą),  
a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
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4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za 
zaniechania jak za własne.  

§ 12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny 
ofertowej brutto), o którym mowa w § 3 ust. 1 tj. ................zł (słownie: 
złotych.................) w formie .................................... 

2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia - w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru 
końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonanego, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za 
wady. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie w terminie stwierdzonych w trakcie 
odbioru wad lub będzie w trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania będzie kara umowna. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w terminie realizacji poszczególnych części przedmiotu Umowy, o 
których to terminach mowa w § 4 ust.1 a-c w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w sporządzeniu dokumentu lub zajęcia stanowiska w sprawie uwag 
zgłaszanych przez Zamawiającego do Dokumentacji, o której mowa w § 10 Umowy 
w wysokości 0,001% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy za 
każdy dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie w Usunięciu Wady o kwalifikacji Awarii dla aplikacji 
i oprogramowania standardowego oraz dla Infrastruktury sprzętowej - sprzęt 
serwerowy oraz dla Infrastruktury sieciowej - aktywny sprzęt sieciowy w okresie 
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto określonego w §3 
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ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na 
usunięcie Awarii, 

d) za opóźnienie w usunięciu Wady o kwalifikacji Awarii dla pozostałej nie 
wymienionej w lit. c) Infrastruktury sprzętowej i Infrastruktury sieciowej oraz za 
opóźnienia w Usunięciu Wady o kwalifikacji Błędu dla aplikacji i oprogramowania 
standardowego, ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,002% 
wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia 
liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie Awarii lub Błędu, 

e) za opóźnienie w Usunięciu Wady o kwalifikacji Usterki dla aplikacji 
i oprogramowania standardowego ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi 
w wysokości 0,001% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy, za 
każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie Usterki, 

f) za opóźnienie w czasie reakcji Wykonawcy w wyniku zgłoszonej Wady o 
kwalifikacji Awarii dla aplikacji i oprogramowania standardowego oraz dla 
Infrastruktury sprzętowej oraz dla Infrastruktury sieciowej - aktywny sprzęt 
sieciowy w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,0005% wynagrodzenia 
brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy, za każdą godzinę opóźnienia liczoną od 
terminu wyznaczonego na czas reakcji Wykonawcy, 

g) za opóźnienie w czasie reakcji Wykonawcy w wyniku zgłoszenia Wady o kwalifikacji 
Awarii dla pozostałej nie wymienionej w lit. f) Infrastruktury sprzętowej i 
Infrastruktury sieciowej oraz za opóźnienie w czasie reakcji Wykonawcy w wyniku 
zgłoszonej Wady o kwalifikacji Błędu lub Usterki dla aplikacji i oprogramowania 
standardowego ujawnionej w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,0005% 
wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia 
liczony od terminu wyznaczonego na czas reakcji Wykonawcy, 

h) za opóźnienie w przedłożeniu raportu miesięcznego wysokości 0,00005 % 
wynagrodzenia brutto określonego w  §3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

i) za opóźnienie w terminie złożenia kodów źródłowych do depozytu, na zasadach 
określonych w §18 Umowy, w wysokości 0,005 % wynagrodzenia brutto 
określonego w §3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia,  

j) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia 
brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy, 

k) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących 
po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §3 
ust. 1 Umowy. 

2a) Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych na podstawie 
dowolnych postanowień Umowy nie może przekroczyć 100% łącznego wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych 
zasadach kodeksu cywilnego, gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje 
rzeczywistej wartości poniesionej szkody . 

4. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na ich potrącenie 
z zapłaty przysługującej tytułem realizacji niniejszej umowy oraz z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 
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§ 14 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) jeżeli ogłoszono likwidację lub złożono wniosek o upadłość Wykonawcy; 

2) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w terminie 14 dni 
od dnia zawarcia umowy; 

3) jeżeli Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni; 

4) jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem któregokolwiek etapu przedmiotu 
umowy przez okres dłuższy niż 14 dni; 

5) jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

6) w sytuacji, w której Wykonawca nie udostępnia lub nie wydaje dokumentacji 
stosownie do § 10 ust. 1 umowy;  

7) jeżeli Wykonawca nie przedkłada nowej polisy ubezpieczeniowej stosownie do § 21 
ust. 1-3 umowy; 

8) jeżeli Zamawiający utraci dofinansowanie na realizację projektu,  w ramach którego 
wykonywana jest niniejsza umowa, niezależnie od przyczyn utraty dofinansowania.     

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-8 powinno nastąpić 
w terminie 4 miesięcy od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji 
o okolicznościach stanowiących przyczynę odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa żądania zapłaty 
zastrzeżonych kar umownych.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony 
obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych,  

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie postawę do wystawienia faktury 
VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty 
wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
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§ 15 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres wskazany w ofercie na 
warunkach określonych w niniejszej umowie i załącznikach. Okres rękojmi za wady jest 
równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. Okres gwarancji i rękojmi za wady ulega 
zmianie o ile wskazują na to zapisy szczegółowe.  

2. W ramach ciążących na Wykonawcy zobowiązań gwarancyjnych Wykonawca 
zobowiązuje się do: 

a) personalizacji (uzupełnianie słownictwa wykorzystywanego przez Zamawiającego), 

b) udostępniania aktualnych opisów dostępnych funkcji oprogramowania, 

c) usuwania błędów i usterek, 

d) usuwania Luk bezpieczeństwa wykrytych po odbiorze końcowym, 

e) utrzymania zgodności systemu i poszczególnych aplikacji z obowiązującym prawem, 

3. Bieg terminów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się z dniem 
protokolarnego podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4  Umowy bez zastrzeżeń. 

4. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości, określonym w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego jeżeli wykonanie 
Przedmiotu Umowy narusza uzasadnione prawa osób trzecich, w tym prawa własności, 
prawa autorskie lub prawa pokrewne, lub też jest obciążone prawami osób trzecich. 

6. W przypadku dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady, 
Strony wyłączają prawo obniżenia ceny i odstąpienia od umowy, skutkującego 
obowiązkiem zwrotu wzajemnych świadczeń. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania Wad 
ujawnionych po Odbiorze końcowym. 

8. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji Wad i usterek  Infrastruktury 
sprzętowej Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia lub dostarczenia rzeczy 
wolnej od wad z uwzględnieniem  terminów i zasad wynikających z Tabeli 4 i 5.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zobowiązań gwarancyjnych w siedzibie 
Zamawiającego lub  lokalizacji, w której Infrastruktura została zainstalowana. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wad i usterek w lokalizacjach, o których mowa w ust. 9 nie 
jest możliwe,  zobowiązania gwarancyjne będą mogły być wykonywane w miejscu 
wskazanym przez Wykonawcę, przy czym koszty transportu w obie strony ponosi 
Wykonawca.  

11. W okolicznościach, o których mowa w ust. 9 Wykonawca zobowiązuje się do 
zagwarantowania i zainstalowania zastępczej Infrastruktury na okres wykonywania 
zobowiązań gwarancyjnych. 

12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 
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13. Przyjęcie zgłoszenia Wady przez Wykonawcę, odbywać się będzie w Okresie 
dostępności Wykonawcy, poprzez dostępny on-line system zgłaszania i przyjmowania 
uwag oraz Wad. 

1) system zgłaszania i przyjmowania uwag oraz Wad dostarczy Wykonawca w ramach  
realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie 30 dni od daty 
podpisania umowy. 

2) wpis zgłoszenia do systemu zgłaszania i przyjmowania uwag i Wad dokonuje 
Zamawiający oraz upoważnione przez Zamawiającego podmioty zewnętrzne. 

3) za skuteczne przyjęcie zgłoszenie Wady uważa się wprowadzenie przez 
uprawnionego pracownika Zamawiającego wpisu do systemu zgłaszania 
i przyjmowania uwag oraz Wad zawierającego opis zgłaszanej Wady i termin jej 
zgłoszenia. W razie trudności z dostępem on-line do systemu, pracownik może 
dokonać zgłoszenia Wady telefonicznie pod ustalonym numerem telefonu lub 
pisemnie na formularzu przesyłanym na ustalony adres e-mail, opcjonalnie 
faksem, których numery i adresy zostaną podane przez Wykonawcę w terminie 10 
dni roboczych od dnia podpisania Umowy wraz ze wzorem formularza zgłoszenia 
Wady. 

4) Zgłoszenie wady musi zawierać imię i nazwisko uprawnionej osoby zgłaszającej 
oraz jej dane kontaktowe. 

14. W ramach gwarancji Wykonawca będzie świadczył usługi gwarancji zgodnie 
z wytycznymi wskazanymi poniżej:  

a) Dopuszcza się zmianę kwalifikacji zgłoszenia Wady, po uprzedniej zgodzie 
Zamawiającego. Do czasu potwierdzenia zmiany kwalifikacji, uznaje się za 
obowiązującą kwalifikację pierwotną. 

b) Czas Reakcji Wykonawcy i Czas naprawy mogą być inne niż wskazane 
w tabelach w niniejszym ustępie ppkt. 1) – 4), jeżeli Zamawiający, 
zaakceptuje zmianę kwalifikacji zgłoszenia, o której mowa w lit. a). 

c) W przypadku braku możliwości Usunięcia Wady lub przedstawienia 
Rozwiązania zastępczego zdalnie, Wykonawca zobowiązany jest do 
świadczenia gwarancji bezpośrednio w lokalizacjach wskazanych przez 
Zamawiającego. 

d) Usunięcie Wady, nastąpi poprzez przekazanie Poprawki lub Nowej wersji. 
Każda nowa Poprawka lub Nowa wersja musi posiadać unikalny numer. 
Zasady wersjonowania Poprawek i Nowych wersji zostaną przekazane przez 
Wykonawcę w terminie 15 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.  

e) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu informacji 
o nowych Poprawkach i Nowych wersjach Oprogramowania 
standardowego, Aplikacji infrastrukturalnych oraz Aplikacji biznesowych  
drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Zamawiającego. 

f) Wykonawca zobowiązany jest do udostępniania nowych Poprawek i Nowych 
wersji Aplikacji biznesowych oraz Aplikacji infrastrukturalnych poprzez 
ustaloną witrynę internetową,  
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g) Wykonawca zobowiązany jest do wysłania do Zamawiającego nośnika 
CD/DVD zawierającego nową Poprawkę lub Nową wersję Oprogramowania 
aplikacyjnego na pisemne żądanie wniesione przez Zamawiającego.  

h) Wraz z Nową wersją lub nową Poprawką, Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania nowej wersji Dokumentacji wraz z procedurą instalacji oraz 
informacją o parametryzacji i konfiguracji. 

i) Wykonawca w okresie trwania gwarancji, do 5 dnia każdego miesiąca, 
przedstawi Zamawiającemu raport zawierający co najmniej: numer 
zgłoszenia, kwalifikację zgłoszenia, godzinę i datę zgłoszenia, temat 
zgłoszenia, status zgłoszenia, godzinę i datę dostarczenia Rozwiązania 
zastępczego (dla Awarii), godzinę i datę usunięcia Wady, godzinę i datę 
wykonania reakcji Wykonawcy, czas naprawy, czas opóźnienia w postaci 
godzin lub dni (jeżeli jest) dla rozwiązania zastępczego lub usunięcia Wady. 

j) Wykonanie aktualizacji aplikacji działających na środowisku produkcyjnym 
odbywa się w terminach zaproponowanych przez Wykonawcę 
i zaaprobowanych przez Zamawiającego 

k) Każda dostarczana aktualizacja musi być udokumentowana testami na 
środowisku testowym Zamawiającego 

o ile zapisy szczegółowe (Załącznik nr 1  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia) 
nie stanowią inaczej: 

1) Usuwanie Wad w Oprogramowaniu standardowym realizowane będzie w 
terminach określonych w Tabeli nr 1 

Tabela Nr 1. Usługi gwarancji dla Oprogramowania specjalistycznego  

KWALIFIK
ACJA 

ZGŁOSZEN
IA WADY 

OKRES 
DOSTĘPNOŚ

CI 
WYKONAW

CY 

CZAS REAKCJI 
WYKONAWCY 

ROZWI ĄZANIE  
ZASTĘPCZE 

CZAS NAPRAWY 

AWARIA  

24/7/365 

niezwłocznie, nie 
później niż 4 godzin od 

czasu przyjęcia 
zgłoszenia 

niezwłocznie, nie 
później niż 8 godziny  

od czasu przyjęcia 
zgłoszenia 

niezwłocznie, nie 
później  

niż 48 godziny  
od czasu przyjęcia 

zgłoszenia  

BŁĄD niezwłocznie nie 
później niż 1 dni 
robocze od dnia 

przyjęcia zgłoszenia 

 

 

nie dotyczy 

niezwłocznie nie 
później niż 5 dni 

roboczych od dnia 
przyjęcia zgłoszenia 

USTERKA niezwłocznie nie 
później niż 5 dni 

roboczych od dnia 
przyjęcia zgłoszenia 

 

nie dotyczy 

niezwłocznie nie 
później niż 20 dni 
roboczych od dnia 

przyjęcia zgłoszenia 

 

2) Usuwanie Wad w Aplikacjach infrastrukturalnych realizowane będzie w terminach 
określonych w tabeli nr 2 

Tabela Nr 2. Usługi gwarancji dla Aplikacji infrastrukturalnych  
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KWALIFIKACJA 
ZGŁOSZENIA 

WADY 

OKRES 
DOSTĘPNOŚCI 
WYKONAWCY 

CZAS 
REAKCJI 

WYKONAWCY 

ROZWI ĄZANIE  
ZASTĘPCZE 

CZAS 
NAPRAWY 

AWARIA  

W dni robocze 
pomiędzy 8.00 a 
20.00. Zgłoszenie 

przesłane po 
20.00, 

traktowane jest 
jak zgłoszenie 

przyjęte w 
następnym dniu 
roboczym o 8.00 

 

niezwłocznie, nie 
później niż 4 

godzin od czasu 
przyjęcia 

zgłoszenia 

niezwłocznie, nie 
później niż 8 

godziny  
od czasu przyjęcia 

zgłoszenia 

niezwłocznie, nie 
później  

niż 72 godziny  
od czasu przyjęcia 

zgłoszenia  

BŁĄD niezwłocznie nie 
później niż 1 dni 
robocze od dnia 

przyjęcia 
zgłoszenia 

 

 

nie dotyczy 

niezwłocznie nie 
później niż 5 dni 

roboczych od dnia 
przyjęcia 
zgłoszenia 

USTERKA niezwłocznie nie 
później niż 5 dni 

roboczych od 
dnia przyjęcia 

zgłoszenia 

 

nie dotyczy 

niezwłocznie nie 
później niż 20 dni 
roboczych od dnia 

przyjęcia 
zgłoszenia 

 

3) Usuwanie Wad w Aplikacjach biznesowych realizowane będzie w terminach 
określonych w Tabeli nr 3. 

4) Usuwania Wad urządzeń w obszarze Infrastruktury informatycznej, w przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego, Awarii w jego działaniu na następujących 
warunkach określonych w poniższej tabeli Nr 3:  

 

Tabela Nr 3. Infrastruktura sprzętowa w zakresie:  

 OKRES 
DOSTĘPNOŚCI 
WYKONAWCY 

CZAS REAKCJI WYKONAWCY CZAS NAPRAWY 

Infrastruktura  

sprzętowa 
 

24/7/365 Niezwłocznie, nie później niż 4 godzin 
od godziny przyjęcia zgłoszenia Wady,  

naprawa w miejscu instalacji 

Niezwłocznie nie 
później niż 48 godzin od 

czasu przyjęcia 
zgłoszenia  

 

a) w przypadku konieczności zabrania urządzenia przez Wykonawcę do naprawy 
poza miejsce instalacji urządzenia lub wymiany urządzenia na inne wole od 
Wad, dyski twarde lub inne pamięci masowe pozostają w miejscu instalacji 
urządzenia, 

b) w przypadku niemożliwości usunięcia Awarii urządzenia zostanie ono 
wymienione na nowe o równoważnych lub wyższych parametrach, 

c) w przypadku, gdy Awaria urządzenia wymaga odtworzenia, instalacji, 
konfiguracji Oprogramowania Wykonawca wykona wszystkie czynności celem 
przywrócenia stanu Aplikacji sprzed wystąpienia Awarii.  
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Tabela Nr 4. Infrastruktura sieciowa w zakresie:  

KOMPONENTY 
INFRASTRUKTURY 

SIECIOWEJ 

OKRES 
DOSTĘPNOŚCI 
WYKONAWCY 

CZAS REAKCJI 
WYKONAWCY 

CZAS NAPRAWY 

Aktywny sprzęt 
sieciowy  

24/7/365 

Niezwłocznie, nie później niż 4 
godzin od godziny przyjęcia 

zgłoszenia Wady,  

naprawa w miejscu instalacji 

Niezwłocznie nie 
później niż 48 godzin 

od czasu przyjęcia 
zgłoszenia  

Pasywny sprzęt 
sieciowy  

W dni robocze 
pomiędzy 8.00 a 
16.00. Zgłoszenie 

przesłane po 
16.00, traktowane 
jest jak zgłoszenie 

przyjęte w 
następnym dniu 
roboczym o 8.00 

Niezwłocznie, nie później niż w 
następnym dniu roboczym od 

dnia  przyjęcia zgłoszenia,  

naprawa w miejscu instalacji 

Niezwłocznie nie 
później niż 5 dni 
robocze od dnia 

przyjęcia zgłoszenia  

 

5) wykonywania Modyfikacji Oprogramowania, a w szczególności: 

a) wykonywania Modyfikacji bez wezwania lub na pisemne zgłoszenie 
Zamawiającego zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, 

b) przekazania Zamawiającemu informacji o Nowych wersjach Oprogramowania 
drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Zamawiającego, 

c) udostępniania Nowych wersji Oprogramowania aplikacyjnego poprzez 
ustaloną witrynę internetową,  

d) wysłania na adres korespondencyjny Zamawiającego nośnika CD/DVD 
zawierającego Nową wersję Oprogramowania, na pisemne żądanie wniesione 
przez Zamawiającego, 

e) każda Nowa wersja musi posiadać unikalny numer. Zasady wersjonowania 
Nowych wersji zostaną przekazane przez Wykonawcę w terminie 15 dni 
roboczych od dnia podpisania Umowy.  

f) Wraz z Nową wersją Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nowej 
wersji Dokumentacji wraz z procedurą instalacji oraz informacją 
o parametryzacji i konfiguracji. 

g) Wykonanie aktualizacji części systemu działających na środowisku 
produkcyjnym odbywa się w terminach zaproponowanych przez Wykonawcę 
i zaaprobowanych przez Zamawiającego 

h) Każda dostarczana aktualizacja musi być udokumentowana testami na 
środowisku testowym Zamawiającego 

6) Świadczenia usług w postaci konsultacji, porad i innych prac w ramach gwarancji:  

a) usługi będą świadczone w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, 

b) tryb zgłaszania: telefonicznie, e-mail, faxem lub poprzez system zgłaszania 
i przyjmowania uwag oraz Wad. 
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7) Konsultacje i porady będą udzielane na bieżąco podczas rozmowy telefonicznej lub 
w postaci elektronicznej, jeżeli wynika to z przedmiotu usługi, jednak nie później 
niż w ciągu 3 dni roboczych od skierowania zapytania. Jeżeli nie jest możliwe 
wykonanie usługi w ciągu 3 dni roboczych Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny 
termin konsultacji lub porady. 

15. W ramach gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności 
systemu przez 99,95% czasu mierzonym w skali roku. Przez brak dostępności rozumie 
się brak możliwości wykonania podstawowych funkcji oprogramowania: 

a) w wyniku Wady Oprogramowania specjalistycznego, Aplikacji infrastrukturalnych. 

b) w wyniku Wady działania Infrastruktury sprzętowej i sieciowej niezbędnej do 
funkcjonowania Oprogramowania specjalistycznego, Aplikacji infrastrukturalnych. 

16. W ramach gwarancji jakości Wykonawca jest zobowiązany do zapewnia w okresie 
gwarancji wsparcia technicznego, o ile warunki szczegółowe w Opisie przedmiotu 
zamówienia nie mówią inaczej.  

17. O ile Środowisko bądź poszczególne Aplikacje wymagają zaplanowanych prac 
serwisowych, okna serwisowe dostępne będą w terminach zdefiniowanych 
z załącznikach z miesięcznym wyprzedzeniem. Okres wyprzedzenia nie dotyczy sytuacji 
wymuszonych zmianami prawnymi koniecznymi do wdrożenia w terminach krótszych. 
Prace serwisowe powinny być ograniczone do godzin nocnych weekendowych oraz 
przerwa nie może trwać dłużej niż 6 godzin.  

18. Pozostałe ustalenia: 

1) System zgłaszania i przyjmowania uwag oraz Wad, który zostanie wdrożony przez 
Wykonawcę ma pozwalać na prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym 
obejmującego szczególności wykonane czynności gwarancyjne, ewidencję 
wszystkich zgłoszeń gwarancyjnych, tematy i terminy rozmów telefonicznych, 
wysyłane faksy i pisma, opis zmian w konfiguracji Aplikacji. Prowadzenie rejestru 
zgłoszeń jest obowiązkiem Wykonawcy.  

2) Zamawiający mogą przekazywać Wykonawcy, zgodnie ze stanem swojej wiedzy, 
informacje o aktach prawa, które mają zastosowanie w realizacji niniejszej Umowy. 

19. Zamawiający ustala procedurę zdalnego dostępu Wykonawcy do rozwiązania 
będącego przedmiotem zamówienia: 

1) Wykonawca drogą elektroniczną e-mailem, na ustalonym w trybie roboczym  
z Zamawiającym formularzu zgłoszenia, prześle wniosek o uzyskanie zdalnego 
dostępu do rozwiązania wdrożonego w ramach przedmiotu zamówienia, wskazując 
co najmniej:  

a) imię i nazwisko pracownika Wykonawcy, któremu zostanie przyznany dostęp,, 

b) nazwa i adres IP zasobu (bazy danych/aplikacji), który zostanie udostępniony, 

c) usługi sieciowe, które zostaną udostępnione, 

d) okres czasu, na który będzie aktywowany dostęp, 

e) numer zgłoszenia gwarancyjnego, 

f) przyczyna złożenia wniosku, 
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g) opis czynności, które zostaną wykonane, 

h) imię i nazwisko pracownika Wykonawcy uprawnionego do złożenia wniosku. 

2) Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, zaopiniuje wniosek i w formie 
elektronicznej e-mailem odpowie, podając informację o zgodzie lub jej braku.  

3) Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek przesłać do Zamawiającego, raport 
z wykonanych prac, podając czas ich trwania i zakres. 

4) Każdy zdalny dostęp musi być przez Wykonawcę odnotowany w systemie zgłaszania 
i przyjmowania uwag oraz Wad, o którym jest mowa w ust. 11 pkt.1) niniejszego 
paragrafu. 

5) Dostęp do zasobów Zamawiającego musi być zgodny z obowiązującą u niego 
polityką bezpieczeństwa. 

20. W przypadku dostarczenia Nowej lub zmodyfikowanej wersji Aplikacji biznesowych 
wymagającego aktualizacji lub wymiany Oprogramowania specjalistycznego lub 
Aplikacji infrastrukturalnych dostarczonych w ramach niniejszej Umowy, Wykonawca 
w okresie gwarancji ma obowiązek wymiany lub aktualizacji Oprogramowania 
specjalistycznego oraz Aplikacji infrastrukturalnych, w ramach wynagrodzenia 
określonego w Umowie. 

§ 16 

Autorskie prawa majątkowe 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania 
utworami wytworzonymi wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia, powstałymi 
w wyniku wykonania niniejszej Umowy tj. w szczególności oprogramowanie 
specjalistyczne - platforma e-usług publicznych, o którym mowa w pkt. 4 Załącznika nr 
2 do niniejszej umowy – opis przedmiotu zamówienia. 

2. W przypadku wszystkich innych utworów niż wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu 
powstałych w ramach innych przedsięwzięć tj. nie przeznaczonych wyłącznie na 
potrzeby Zamawiającego, Wykonawca udziela (w ramach niniejszej umowy i za 
wynagrodzeniem określonym w §3 ust. 1) bezterminowej Licencji na ich użytkowanie 
na warunkach określonych w Umowie i SIWZ, z możliwością jej przeniesienia ich na 
podmioty trzecie oraz prawem do udzielania sublicencji.  

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do korzystania i rozporządzania utworami,  
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie oprogramowania powstałego na potrzeby realizacji zamówienia: 

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania powstałego na potrzeby 
realizacji zamówienia w całości lub w części, jakimikolwiek środkami 
i w jakiejkolwiek formie, 

b) tłumaczenie, 

c) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem oprogramowania powstałego 
na potrzeby realizacji zamówienia lub jego kopii,  

d) wykonywanie kopii zapasowych oprogramowania powstałego na potrzeby 
realizacji zamówienia; 
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2) w zakresie utworów będących Dokumentacją zamówienia, o której mowa § 10 
Umowy: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską i techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit.b) – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

4. Przejście autorskich praw majątkowych do utworów, o których mowa w ust.1 
niniejszego paragrafu następuje z chwilą podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa  
w § 4 ust. 3 Umowy bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, 
w zakresie wszystkich pól eksploatacji wymienionych w ust. 3 pkt 1) niniejszego 
paragrafu. 

5. Przejście autorskich praw majątkowych do Dokumentacji, o której mowa  
w §  10 Umowy następuje z chwilą podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w § 
4 ust. 3 Umowy i zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy przez 
Zamawiającego, bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, 
w zakresie wszystkich pół eksploatacji wymienionych w ust. 3 pkt 2) niniejszego 
paragrafu. 

6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 
Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez 
Zamawiającego dowolnych zmian w utworach, do których Zamawiający nabył autorskie 
prawa majątkowe na podstawie niniejszej Umowy. 

7. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru końcowego, Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których rezultaty przedmiotu Umowy zostały utrwalone. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki określonych prac 
wchodzących w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, w stanie wolnym od obciążeń 
prawami osób trzecich. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne, 
a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 
własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz.631, 
z późn. zm.) w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 

10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub w przypadku odstąpienia 
od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający będzie posiadał autorskie prawa 
majątkowe, do wszystkich przedmiotów prawa autorskiego powstałych w wyniku 
wykonania lub w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, które powstały do czasu 
odstąpienia od Umowy. 

§ 17 

Licencje 
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1. W ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca udziela 
Zamawiającemu niewyłącznych i nieograniczonych w czasie Licencji do wykorzystania 
poszczególnych Aplikacji opisanych w (OPZ), na zasadach określonych w niniejszym 
paragrafie wraz z prawem przenoszenia licencji na podmioty trzecie i prawem 
udzielania sublicencji. 

2. Wraz z Aplikacjami Wykonawca przekazuje na czas nieoznaczony Zamawiającemu 
Licencje na Oprogramowanie Standardowe niezbędne do działania Oprogramowania 
aplikacyjnego, oraz całego Środowiska zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ. 

3. Wykonawca udziela Licencji dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia do korzystania w następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie poszczególnych Licencji: 

a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Licencji w całości lub w części, 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

b) tłumaczenie, 

c) wykonywanie kopii zapasowych Aplikacji i  Środowiska, 

d) udostępnianie Aplikacji podmiotom trzecim przez sieci  rozległe; 

2) w zakresie utworów będących Dokumentacją dla Licencji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną 
techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską i techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób innych niż określony w lit. b) –
publiczne wykonanie, wystawienia, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

4. Licencje obejmują prawo Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Licencje nie mogą być ograniczone pod względem ilości dopuszczalnych 
użytkowników, z zastrzeżeniem zapisów (OPZ). 

6. Zamawiający nabywa prawo do korzystania z Licencji od chwili zakończenia realizacji 
zamówienia. 

7. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z Oprogramowania, 
wymienionego w OPZ, nie będzie naruszało jakichkolwiek praw własności 
intelektualnych osób trzecich. W przeciwnym przypadku Wykonawca zobowiązuje się 
do pokrycia wszelkich odszkodowań i kosztów związanych z dochodzeniem przez osoby 
trzecie takich roszczeń od Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować Wykonawcę o jakichkolwiek zgłoszonych mu roszczeniach w 
powyższym zakresie i umożliwić prowadzenie obrony przeciwko nim.  

8. Z tytułu udzielenia Zamawiającemu Licencji nie służy Wykonawcy odrębne 
wynagrodzenie. 
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§ 18 

Deponowanie kodów źródłowych Platformy/systemu 

1. Wykonawca zdeponuje kody źródłowe Platformy/Aplikacji w aktualnej wersji 
produkcyjnej umożliwiające ich prawidłową kompilację do wersji pozwalającej na 
prawidłową instalację, wraz z deklaracją udzielenia do nich licencji (niewyłącznej) na 
wszystkich polach eksploatacji, zgodnie z zapisami § 17 Umowy. 

2. Zamawiający może użyć zdeponowanych kodów źródłowych wyłącznie w przypadku 
likwidacji, ogłoszenia upadłości, zaprzestania dostosowywania aplikacji do zmian 
prawnych  podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do Aplikacji. 

3. Wykonawca zdeponuje kody źródłowe w terminie 7 dni roboczych od dokonania 
Odbioru końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy. 

4. Do kodów źródłowych należy dołączyć szczegółową procedurę kompilacji, aktualną 
Dokumentację użytkownika. 

5. Kody źródłowe i procedura kompilacji powinny być zdeponowane w wersji 
elektronicznej, redundantnie - na dwóch nośnikach o gwarantowanej trwałości (nie 
krótszej niż 10 lat) w zalakowanych kopertach. 

6. Zamawiający zapewni bezpłatny depozyt. W przypadku, kiedy Wykonawca nie 
skorzysta z tej oferty, będzie on zobowiązany zabezpieczyć inne, odpowiednie miejsce 
deponowania (np. kancelarie notarialna) w mieście gdzie Zamawiający ma siedzibę, 
ponosząc przy tym wszelkie koszty z tym związane na okres nie krótszy niż 10 lat. 

7. W przypadku zmian w kodzie źródłowym Oprogramowania aplikacyjnego poprzez 
dostarczenie Poprawek lub Nowy wersji, Wykonawca dołączy do depozytu Nową 
wersję kodu źródłowego, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia 
wezwania. W przypadku braku wezwania, nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

§ 19 

Przejęcie kodów źródłowych i licencja na ich użytkowanie 

1. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przejęcia i odszyfrowania, oraz udziela 
w takim przypadku określonej dalej licencji na korzystanie ze zdeponowanych kodów 
źródłowych w razie: 

a) likwidacji lub upadłości potwierdzonej odpisem z KRS: 

b) zaprzestanie działalności przez Wykonawcę, 

c) zaprzestanie rozwoju oprogramowania przez Wykonawcę lub jego następców 
prawnych. 

2. Licencja, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest udzielona na 
wykorzystywane wyłącznie przez Zamawiającego i wyłącznie w celu utrzymywania i 
rozwoju oprogramowania na własne potrzeby Zamawiającego, na następującym polu 
eksploatacji: zmiany oprogramowania przez Zamawiającego wynikającej ze zmian 
prawnych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub przepisach prawa 
miejscowego, z zastrzeżeniem pozostałych warunków licencyjnych określonych w 
umowie. 

3.  Depozyt jest ustanowiony na czas używania licencji oprogramowania. 
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4. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić nienaruszoną kopertę z kluczami do archiwum 
kodów źródłowych i potwierdzić na piśmie usunięcie z depozytu wszelkich kopii kodów 
źródłowych w przypadku zaprzestania używania licencji oprogramowania. 

 

§ 20 

Instruktarze stanowiskowe 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych dla 
administratorów Platformy oraz użytkowników Platformy zgodnie z wytycznymi 
wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania materiałów e-learning oraz 
dokumentacji stanowiskowej dla administratorów oraz użytkowników z zakresu 
funkcjonalności Platformy. 

§ 21 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1. Wykonawca oświadcza, że jest objęty ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej 
deliktowej i kontraktowej od wszelkich ryzyk w zakresie objętym przedmiotem umowy. 
Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszelkie ryzyka objęte przedmiotem umowy 
do czasu przejścia odpowiedzialności na Zamawiającego zgodnie z §4 ust. 3 niniejszej 
Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 
przez cały okres obowiązywania Umowy na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 10 
000 000,00 PLN (słownie: dziesięciu milionów złotych) lub równowartość tej kwoty 
w przypadku sumy ubezpieczenia wyrażonej w walucie obcej. 

3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
w niniejszym paragrafie, Zamawiający ubezpieczy Wykonawcę na jego koszt, 
potrącając kwotę ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 
ust. 1 Umowy. W razie gdy pozostała do potrącenia kwota przekracza wysokość składki 
Wykonawca obowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu brakującej kwoty w gotówce. 
Kwota potrącenia oraz ewentualny zwrot następują w kwocie obejmującej 
równowartość składki oraz odsetek ustawowych liczonych od dnia uiszczenia składki. 

 

§ 22 

Warunki dodatkowe 

1.  Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 
informacje i/lub dokumenty, które będą niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia Zamawiającemu przekazanych 
dokumentów na każde wezwanie. 

2.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia 
lub wydania wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy. 
W tym celu Wykonawca zezwala osobie upoważnionej przez Zamawiającego na 
skontrolowanie lub zbadanie dokumentacji dotyczącej wykonywania przedmiotu 
umowy, jak i zakresu wykonanych prac oraz sporządzenie z niej kopii zarówno podczas 
wykonywania umowy, jak i po jej wykonaniu. 
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3.  Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z 
wykonywaniem przedmiotu umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to 
konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

4.  Wykonawca oraz jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej 
przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. Zarówno Wykonawca, jak 
i zatrudniony lub zaangażowany przez Wykonawcę personel nie będą więc 
przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku 
z wykonywaniem niniejszej umowy, chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną pod 
rygorem nieważności zgodę Zamawiającego.  

 

§ 23 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu 
sporządzonego z zachowaniem  formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy 
w przypadkach: 

a) gdy konieczność zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze 
zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany 
wysokości podatku VAT), 

b) konieczności zmiany terminu realizacji:  

- w przypadku, w którym procedura udzielania zamówienia publicznego ulegnie 

wydłużeniu w stosunku do zakładanego okresu jego zakończenia Zamawiający 

dopuszcza możliwość zawarcia aneksu zawierającego wydłużenie okresu realizacji 

umowy, 

- w przypadku gdy na skutek potrzeb / przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

nastąpi przerwa w realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 

 

c) obiektywnie konieczna, tj. niezawiniona przez Wykonawcę stanie się zmiana 
członka zespołu zawartego w wykazie osób załączonych przez Wykonawcę do 
oferty; w takim wypadku zmiana umowy możliwa będzie jedynie w sytuacji, w której 
nowy członek zespołu spełniać będzie wymagania stawiane w SIWZ,  

d) producent sprzętu lub oprogramowania zaoferowanego przez Wykonawcę 
wprowadzi nowszy lub lepszy sprzęt lub oprogramowanie, zastępujące 
dotychczasowy sprzęt lub oprogramowanie – w takim przypadku Zamawiający 
dopuści sprzęt lub oprogramowanie lepsze lub równoważne do zaoferowanego 
w ofercie, pod względem parametrów oferowanych przez Wykonawcę, 

e) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, 

f) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
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g) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 
wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie 
zamówienia na usługę, 

h) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie 
zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego 
skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące 
niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, 

i) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do 
sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług; 

 

§ 24  

Osoby do kontaktów, osoby upoważnione do odbioru 

1. Osobami wyznaczonymi do kontaktów i koordynacji realizacji umowy, bez prawa 
składania oświadczeń woli w imieniu stron, będą: 

− po stronie Wykonawcy - ………………………………, tel. … 

− po stronie Zamawiającego - ……………………………., tel. … 

2. Osobami upoważnionymi do składania oświadczeń woli w imieniu stron, w zakresie 
dokonywania odbiorów częściowych i końcowego, będą 

− po stronie Wykonawcy - …………………………………….., tel. … 

− po stronie Zamawiającego ...............................- tel. .... 

 

§ 25 

Postanowienia końcowe 

1. Właściwym do  rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, 
postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach, 
a także stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i 
aktów wykonawczych do tych ustaw oraz innych obowiązujących aktów prawnych.  

3.  Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa 
egzemplarze  dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 Zamawiający         Wykonawca  

 

……………………... …………………….. 

 

Załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy, 
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2) Opis przedmiotu zamówienia 
3) Polisa od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia 
Wykonawcy 


