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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

UMOWA O WYKONANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NR [ ...] 

 

Zawarta w dniu [……………..] r. w Gdańsku pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12 ; 80-803 Gdańsk; NIP: 583001969, w imieniu której działa: 
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeskiej 61, kod pocztowy 80-397, 
NIP: 584 20 18 701, REGON: 191011538, reprezentowany przez Marka Jankowskiego – Dyrektora, 
(Zarządzenie nr 847/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa szczególnego dla dyrektora Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia, do realizacji projektu: 
„Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2 u 
osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”) 

zwaną dalej: „Zamawiającym”, 

a 

................................................................................ zamieszkałym/ą/ z siedzibą ………………………………………….. 
NIP / PESEL dla osób fizycznych,………………………….. 

KRS/inny Rejestr ……………………………………………………………………………..………… 

zwanym/ą dalej: „Wykonawcą”. 

łącznie zwanymi dalej: "Stronami",  

 

w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, Strony wskazują i postanawiają co następuje: 

 

Zamawiający oświadcza, że realizuje Projekt pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki 
zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta 
Gdańska i Gminy Stegna” w ramach Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.04. Poddziałania  
05.04.01 Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej: „Projektem”) oraz zapewnia, że brak jest jakichkolwiek 
przeszkód prawnych lub faktycznych, które uniemożliwiałyby zawarcie przez Zamawiającego niniejszej umowy. 
Zamawiający oświadcza, że Beneficjentem Projektu jest Gmina Miasta Gdańska. 

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie umożliwiające wykonanie Przedmiotu 
umowy oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację Przedmiotu umowy, a także, 
iż dysponuje narzędziami oraz środkami niezbędnymi dla wykonania umowy. 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dedykowanego 

oprogramowania służącego realizacji Projektu (zwanego dalej: „Systemem”). Szczegółowy zakres 
celów, które wykonany System obowiązany jest wypełniać, jego udziałowców i użytkowników oraz 
modułów funkcjonalnych i wymagań systemowych określony jest w Załączniku nr 5 do Umowy – 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącym integralną część Umowy.   
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2. W zakres przedmiotu umowy (zwanego dalej: „Przedmiotem Umowy”) wchodzi wykonanie Systemu, 
jak również przeprowadzenie wszystkich działań opisanych w § 4 Umowy, w tym w szczególności:  

1) testowanie działania Systemu, 
2) wdrożenie Systemu do działania, 
3) przeprowadzenie szkolenia z obsługi Systemu, 
4) przekazanie majątkowych praw autorskich do Systemu na zasadach określonych § 7 Umowy. 

3. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do wykonania 
 Systemu oraz realizacji wszystkich postanowień umownych wynikających z treści § 1 ust. 2, 
§ 2 oraz § 4  Umowy, a także znajdujących wyraz w Załączniku nr 5 do Umowy – Specyfikacja 
Istotnych Warunków  Zamówienia (SIWZ). 

4. W wykonaniu powyższego Wykonawca zobowiązuje się do odbycia z Zamawiającym spotkań 
warsztatowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w łącznym wymiarze …. (słownie: ...) 
godzin, w tym nie więcej niż 6 (słownie: sześć) jednorazowo, mających na celu omówienie i analizę 
sposobu wykonania Systemu.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu, wykonanej na 
podstawie  odbytych spotkań warsztatowych, specyfikacji wymagań systemowych (zwanej 
dalej: „SWS”). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia do akceptacji Zamawiającego 
opracowanych na podstawie SWS artefaktów projektowych w postaci: 

1) makiety klikalnej Systemu zaktualizowanej o ewentualne uwagi Zamawiającego, 
2) projektów interfejsów graficznych Systemu, 
3) projektów i specyfikacji interfejsów API na potrzeby integracji z systemami zewnętrznymi, 
4) projektu bazy danych Systemu, 
5) opisu wymagań technicznych Systemu względem środowiska hostingowego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania akceptacji wymienionych w § 1 ust. 6 Umowy artefaktów 
projektowych od Zamawiającego. Akceptacja, o której mowa winna zostać wyrażona przez 
Zamawiającego w formie pisemnej, w postaci podpisanego protokołu odbioru częściowego (Etap I) 
stanowiącego  Załącznik nr 1 do Umowy. Udzielenie opisanej powyżej akceptacji przez 
Zamawiającego, stanowi warunek konieczny dla kontynuowania prac przez Wykonawcę.  

8. W ramach wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy testowania działania Systemu, Wykonawca 
zobowiązuje się do przeprowadzenia, na zapewnionym przez niego bezpiecznym serwerze, testów 
akceptacyjnych wszystkich modułów i funkcjonalności Systemu opisanych w SWS, w tym również 
testów akceptacyjnych integracji z systemami zewnętrznymi za pomocą interfejsów API.  

9. W ramach wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 2 Umowy wdrożenia Systemu do działania, Wykonawca 
zobowiązuje się do dokonania wdrożenia Systemu w postaci dwóch niezależnych instancji: 
deweloperskiej i produkcyjnej, z uwzględnieniem terminów oraz chronologii działań wynikających z 
treści § 4 Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie bezpiecznego serwera, na którym 
dokona wskazanego wdrożenia Systemu w instancji deweloperskiej. Po wdrożeniu systemu w 
instancji deweloperskiej, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przez okres 5 
(słownie: pięciu) dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, poza dniami 
ustawowo wolnymi od pracy wskazanymi w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 
pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90), testowanie przedmiotowej wersji systemu oraz w miarę potrzeby 
uczestniczyć w tych działaniach. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia wszelkich 
zgłoszonych na tym etapie przez Zamawiającego uwag dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia instancji produkcyjnej Systemu na serwerach 
hostingowych  dostarczonych przez Zamawiającego, w oparciu o dostarczony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego opis wymagań technicznych względem środowiska hostingowego. 

12. W ramach wskazanego w § 1 ust. 2 pkt 3 Umowy przeprowadzenia szkolenia z obsługi Systemu, 
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z obsługi oraz administrowania 
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Systemem dla  osób wskazanych przez Zamawiającego, przy czym szkolenie obejmować będzie 
łącznie … (słownie: …)  godzin oraz nie więcej niż 6 (słownie: sześć) godzin jednorazowo. 

13. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie, o którym mowa w § 1 ust. 12 w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym, przed uruchomieniem Systemu w wersji produkcyjnej oraz w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się przy tym do zapewnienia we 
własnym zakresie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia. 

14. Po przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do 
uruchomienia  Systemu w wersji produkcyjnej, w terminie i na warunkach uzgodnionych z 
Zamawiającym oraz z uwzględnieniem zapisów wynikających z treści § 4 Umowy.  

15. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zapewnia Zamawiającemu, po zrealizowaniu 
Trzeciego Etapu, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy, … (słownie: …) dodatkowych, wliczonych w 
wynagrodzenie wskazane w § 6 ust. 1 Umowy, godzin wsparcia Zamawiającego w ramach korzystania 
rzez niego z Przedmiotu Umowy. 

16. Strony zobowiązując się do dokonywania szacowania czasu niezbędnego do realizacji czynności w 
ramach dodatkowych godzin wsparcia wspólnie, na drodze uzgodnień. Jednakże przed rozpoczęciem 
realizacji jakichkolwiek działań w ramach wskazanych dodatkowych godzin wsparcia, Wykonawca 
zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej lub mailowej, o 
przewidywanym czasie realizacji. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia w tym zakresie działań 
dopiero po uzyskaniu  akceptacji Zamawiającego wyrażonej we wskazanej powyżej formie. 

17. W przypadku wyczerpania puli godzin dodatkowego wsparcia, o której mowa powyżej, Zamawiający 
w drodze odrębnej umowy może nabyć dodatkowo uzgodnioną przez Strony ilość dalszych godzin 
wsparcia, przy czym cena brutto takiej roboczogodziny nie może przekroczyć … (słownie: …) złotych. 

 

§ 2  

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
1. Niezależnie od innych obowiązków określonych w niniejszej Umowie, Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i Załącznikami do niej, 
przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej działalności oraz mając na celu ochronę interesów 
Zamawiającego, 
2) zapewnienia sobie we własnym zakresie wszelkich narzędzi, w tym sprzętu, oprogramowania i  
innych zasobów (również osobowych) potrzebnych do realizacji Przedmiotu Umowy, 
3) udzielania wszelkich wskazówek i wyjaśnień oraz ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji 
Przedmiotu Umowy, a także stosowania się do uwag i wytycznych Zamawiającego,  
4) przekazywania Zamawiającemu informacji związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w 
szczególności informacji dotyczących postępów wykonanych prac. Informacje, o których mowa będą 
przekazywane niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty internetowej: 
[…………………………….] nie później jednak niż w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę zapytania w tym zakresie, 
5) zachowania w tajemnicy materiałów, opracowań oraz dokumentów przekazanych przez 
Zamawiającego w ramach realizacji Umowy w zakresie wskazanym w § 8 Umowy. 
6) niezwłocznego informowania Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: 
[…………………………….] oraz za pośrednictwem telefonu na numer: +48 […………………...] o wszelkich 
problemach wynikłych w toku wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności o wystąpieniu 
okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów realizacji Przedmiotu Umowy. Powyższe nie 
wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu opóźnień w realizacji Przedmiotu 
Umowy, 
7) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego na adres poczty elektronicznej: 
[…………………………….] w przypadku, w którym zastosowanie się przez Wykonawcę do wskazówek 
Zamawiającego prowadziłoby do powstania wad Przedmiotu Umowy. Przy czym w opisanym 
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przypadku Wykonawca zobowiązuje się do wskazania listy wad, które mogłyby powstać wskutek 
zastosowania się do wskazówek Zamawiającego oraz do przerwania prowadzonych prac i ich 
ponownego podjęcia po niezwłocznym przeprowadzeniu stosownych ustaleń przez Strony Umowy. 
Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu opóźnień w realizacji 
Przedmiotu Umowy, 
8) przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do zrealizowanego Przedmiotu 
Umowy w zakresie wskazanym w § 7 Umowy, 
9) usuwania w okresie rękojmi i gwarancji wad Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie 
z postanowieniami § 9 Umowy. 
10) dotarcia do siedziby biura Projektu (80-409 Gdańsk, ul. Wrzeszczańska 29) w przypadku zgłoszenia 
awarii i rozpoczęcia czynności zmierzających do jej usunięcia, w czasie nieprzekraczającym … 
(słownie: …) godzin. 

2. Wykonawca ma prawo współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy z osobami trzecimi pod 
warunkiem, że osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy. W takim 
jednak przypadku, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców 
oraz innych osób trzecich, którymi posłużył się przy realizacji Przedmiotu Umowy, jak za własne działania 
i zaniechania. W szczególności Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem 
Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę 
było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez 
osoby, z którymi współpracował lub współpracuje przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) współdziałania w niezbędnym zakresie z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy. W 
szczególności w ramach współpracy, o której mowa powyżej, Zamawiający zobowiązany jest 
przekazać na wniosek Wykonawcy przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
Zamawiającego: […………………………….] wszelkie informacje lub materiały, które posiada, konieczne do 
wykonania Przedmiotu Umowy. Przekazanie informacji lub materiałów, o których mowa powyżej, 
nastąpi w najbliższym możliwym do zrealizowania przez Zamawiającego terminie, z uwzględnieniem 
ich zakresu oraz przedmiotu. Powyższe nie powoduje zmian w odniesieniu do terminów, o których 
mowa w § 4 ust. 6 Umowy 
2) dokonania odbioru Przedmiotu Umowy na warunkach określonych w § 5 Umowy,  
3) zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na zasadach określonych w § 6 Umowy. 

2. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż jeśli w umowie nie zdefiniowano danego obowiązku 
niezbędnego do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy jako obowiązku Zamawiającego, Stroną 
zobowiązaną do jego wykonania jest Wykonawca.  

3. Zamawiającemu na każdym etapie przysługuje prawo kontroli realizacji Przedmiotu Umowy.  
W ramach powyższego uprawnienia Zamawiający ma prawo w szczególności do: 

1) domagania się od Wykonawcy przekazania wszelkich informacji na temat sposobu wykonywania 
Przedmiotu Umowy oraz postępów wykonanych prac,  
2) zgłaszania Wykonawcy uwag dotyczących sposobu wykonywania przez Wykonawcę  Przedmiotu 
Umowy, 
3) udzielania Wykonawcy niezbędnych wskazówek dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.  

 
§4 

TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. Strony zgodnie postanawiają, iż realizacja Przedmiotu Umowy zostanie podzielona na trzy Etapy. 
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2. Pierwszy Etap obejmuje: 
1) odbycie przez Wykonawcę i Zamawiającego spotkań warsztatowych, o których mowa w § 1 ust. 4 
Umowy, 
2)  opracowanie i dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu SWS, o której mowa w § 1 ust. 5 
Umowy, 
3) opracowanie i dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu artefaktów projektowych 
szczegółowo wymienionych w § 1 ust. 6 Umowy, 
4) uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej akceptacji Zamawiającego dotyczącej dostarczonych 
artefaktów projektowych, w postaci podpisanego protokołu odbioru częściowego (Etap I) 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, pod rygorem braku zgody na kontynuowanie prac przez 
Wykonawcę w ramach Drugiego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy.  

3. Drugi Etap obejmuje: 
1) wdrożenie do działania Systemu w instancji deweloperskiej, na zasadach wynikających z treści § 1 
ust. 9 i 10 Umowy,   
2) analizę i testowanie działania Systemu w instancji deweloperskiej, w tym możliwość zgłoszenia na 
tym etapie uwag przez Zamawiającego, na zasadach wynikających z treści § 1 ust. 9 i 10 Umowy, 
3) wdrożenie do działania Systemu w instancji deweloperskiej po uwzględnieniu ewentualnych uwag 
Zamawiającego oraz na warunkach określonych w § 1 ust. 9 i 10 Umowy,  
4) uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej akceptacji Zamawiającego dotyczącej realizacji Etapu 
Drugiego, w postaci podpisanego protokołu odbioru częściowego (Etap II) stanowiącego Załącznik nr 2 
do Umowy, pod rygorem braku zgody na kontynuowanie prac przez Wykonawcę w ramach Trzeciego 
Etapu realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Trzeci Etap obejmuje: 
 1) przeprowadzenie szkolenia z obsługi Systemu, o którym mowa w § 1 ust. 12 i 13 Umowy,  

2) wdrożenie do działania Systemu w instancji produkcyjnej, na warunkach określonych w § 1 ust. 11 
Umowy, 
3) zgłoszenie przez Wykonawcę Zamawiającemu, nie później niż na 3 (słownie: trzy) dni robocze przed 
upływem terminu określonego w § 4 ust. 6 pkt 3 Umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na 
adres: […………………………….] lub w drodze kontaktu telefonicznego na numer: +48 [……………………] 
gotowości przeprowadzenia odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 4-10 Umowy, 
4) przeprowadzenie przez Strony odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 4-10 Umowy.  

4. Przedmiot Umowy uznaje się za wykonany po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego obioru 
Przedmiotu Umowy bez uwag stosownie do postanowień § 5 Umowy. Celem uniknięcia wątpliwości, 
realizację Przedmiotu Umowy, niezależnie od etapów wykonywania prac, należy traktować jako jedną 
całość. 

5. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy Strony określają na pierwszy dzień roboczy  
następujący po dniu podpisania Umowy. Termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony 
ustalają na dzień podpisania, bez żadnych uwag, przez obie Strony protokołu odbioru końcowego, o 
którym mowa w § 5 ust. 4-10 Umowy. Termin ten nie może przekroczyć […………………..] 

6. Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) zakończenia realizacji Pierwszego Etapu Przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
[…………….] roku, 
2) zakończenia realizacji Drugiego Etapu Przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
[…………….] roku, 
3) zakończenia realizacji Trzeciego Etapu Przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
[…………….] roku. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy, które zostały 
spowodowane siłą wyższą, przez którą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, 
niezależne od woli Stron, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć 
pomimo zachowana należytej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.  
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8. Celem uniknięcia wątpliwości, Strony przyjmują, że za siłę wyższą nie uznaje się awarii sprzętu 
Wykonawcy.  

9. Wykonawca może zwolnić się z odpowiedzialności za opóźnienia wywołane siłą wyższą jedynie wówczas, 
gdy o jej wystąpieniu poinformuje Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 
(słownie: dwóch) dni roboczych od daty wystąpienia siły wyższej oraz powzięcia wiadomości o jej 
wpływie na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.  

10. Powiadomienie o którym mowa powyżej nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
[…………………………..] oraz telefonicznie na numer: +48 […………….]  

11. Wraz z powiadomieniem Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowód na zaistnienie siły wyższej 
oraz wskazać przewidywany czas jej trwania. Po upływie wskazanego wyżej terminu Wykonawca nie 
może zwolnić się względem Zamawiającego z odpowiedzialności za opóźnienie z tytułu realizacji 
Przedmiotu Umowy z powodu wystąpienia siły wyższej. Jednocześnie w przypadku wystąpienia siły 
wyższej Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum 
opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 
 

§ 5 

 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE 

 
1. W ramach wykonywania Przedmiotu Umowy Strony ustalają:  

1) obowiązek uzyskania przez Wykonawcę, po opracowaniu i dostarczeniu Zamawiającemu 
wymienionych w § 1 ust. 6 Umowy artefaktów projektowych, pisemnej akceptacji Zamawiającego dla 
powyższych, w postaci podpisanego protokołu odbioru częściowego (Etap I) stanowiącego Załącznik nr 
1 do Umowy, pod rygorem braku zgody na kontynuowanie prac przez Wykonawcę w ramach Drugiego 
Etapu realizacji Przedmiotu Umowy, 
2) obowiązek uzyskania przez Wykonawcę, pisemnej akceptacji Zamawiającego dotyczącej realizacji 
Etapu drugiego, w postaci podpisanego protokołu odbioru częściowego (Etap II) stanowiącego 
Załącznik nr 2 do Umowy, pod rygorem braku zgody na kontynuowanie prac przez Wykonawcę w 
ramach Trzeciego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy, 
3) obowiązek przeprowadzenia odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich działań wchodzących w 
zakres Trzeciego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy oraz podpisanie przez obie strony protokołu 
odbioru końcowego (Etap III) stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Protokoły, o których mowa w ustępie 1 powyżej, sporządzone zostaną w formie pisemnej oraz w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

3. Odmowa podpisania protokołu odbioru końcowego przez którąkolwiek ze Stron, powinna być 
stwierdzona pismem oraz zawierać informacje na temat przyczyn powyższego. 

4. Po wdrożeniu do działania Systemu w instancji produkcyjnej, Wykonawca zobowiązuje się zgłosić 
Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: […………………………….] lub za 
pośrednictwem telefonu na numer: +48 [……………………] gotowość przeprowadzenia odbioru 
końcowego. 

5. Za dzień odbioru końcowego uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag przez 
obie Strony. 

6. Celem końcowego odbioru Przedmiotu Umowy jest potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania 
przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową oraz Załącznikami do niej. 

7. Jeżeli z treści protokołu odbioru końcowego wynikać będzie, iż stwierdzono wady w Przedmiocie Umowy, 
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia. Przy wyznaczaniu terminu 
uwzględnić należy przede wszystkim wynikające z niniejszej Umowy interesy Zamawiającego oraz 
charakter i skalę stwierdzonych wad w kontekście możliwości ich naprawy przez Wykonawcę.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wskazanych powyżej wad w wyznaczonym mu terminie, a 
następnie do zgłoszenia ponownie Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego.  
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9. Opisana w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu procedura poprawiania wad przez Wykonawcę może być 
powtarzana. Powyższe nie wyłącza możliwości zastosowania w tym zakresie postanowień umownych z 
§ 10 oraz § 11 Umowy.  

10. W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że dokonanie końcowego odbioru Przedmiotu Umowy nie 
wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy 
przepisów prawa lub zapisów Umowy w przypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności 
na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy, jeżeli fakt 
nienależytego wykonania Umowy zostanie ujawniony po dokonaniu końcowego odbioru Przedmiotu 
Umowy.  

 
§ 6 

WYNAGRODZENIE 

 
1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy oraz przeniesienia autorskich praw 

majątkowych, o których mowa w § 7 Umowy, na zasadach i w zakresie określonym niniejszą Umową, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: [………….] zł (słownie: 
[………………………………………………….] złotych 00/100) brutto, w tym podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 
poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. W szczególności obejmuje 
wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na polach 
eksploatacji wskazanych w umowie wraz z prawem do zezwolenia na wykonywanie praw zależnych w 
zakresie wskazanym w § 7 Umowy oraz gwarancję udzieloną na zasadach ustalonych w § 9 Umowy. 
Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego zwrot jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

3. Zapłata Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi na podstawie 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić 
będzie podpisany bez uwag przez Strony w trybie przewidzianym w § 5 Umowy, protokół odbioru 
końcowego Przedmiotu Umowy. Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za 
Przedmiot Umowy prawidłowo wykonany i przyjęty przez Zamawiającego. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia doręczenia przez 
Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

 

§ 7 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE  

 
1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe i 

osobiste do wykonanego Systemu – dalej w treści zapisów paragrafu 7: „Utworu”, w tym prawa do 
korzystania z niego oraz dysponowania nim, nieograniczone w żaden sposób, w szczególności w zakresie 
czasu korzystania z niego, zakresu, ani możliwości rozporządzania nim bez zgody osób trzecich, oraz że 
prawa te są i będą wolne od roszczeń osób trzecich. Ponadto Wykonawca oświadcza, że stworzony przez 
niego Utwór będzie całkowicie oryginalny, nie będzie zawierał zapożyczeń z innego utworu (w 
szczególności takich, do których Stronom Umowy nie przysługuje odpowiedni tytuł prawny), które 
mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca oświadcza, że jego 
prawa do Utworu mogą być przeniesione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), bez naruszania praw osób trzecich.  

2. W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, czy 
też wad prawnych stworzonego Utworu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy i 
żądania zwrotu wypłaconego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości 
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ustawowej liczonymi od dnia odstąpienia od umowy do dnia zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku 
określonym w niniejszym ustępie, Zamawiający będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia 
przez Wykonawcę szkody w pełnym zakresie. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, z chwilą dokonania 
końcowego odbioru Przedmiotu Umowy przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw 
majątkowych oraz prawa zależne do całości wykonanego Utworu, na polach eksploatacji określonych w 
§ 7 ust. 5 Umowy. W szczególności Wykonawca we wskazanym zakresie zobowiązany jest do przekazania 
na rzecz Zamawiającego wszystkich kodów źródłowych Utworu.  

4. Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na przenoszenie przez Zamawiającego na 
osoby trzecie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych w całości lub części oraz na udzielanie 
licencji. Powyższa zgoda obejmuje następców prawnych Zamawiającego oraz osoby, na które zostaną 
przeniesione autorskie prawa majątkowe w całości lub części. 

5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 7 Umowy obejmuje wszystkie znane 
na moment zawarcia umowy pola eksploatacji, a w szczególności:  

 1) wyłączne używanie i wykorzystanie, 
 2) utrwalanie we wszelkiej postaci, w szczególności na nośnikach informatycznych, 
 3) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w dowolnej ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i 
 dowolnych nakładach,  
 4) prawo obrotu w kraju i za granicą, 
 5) rozpowszechnianie, w tym: wypożyczanie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na których 
 Utwór utrwalono, 
 6) sporządzenie wersji obcojęzycznych, 
 7) dokonywanie wszelkich zmian, modyfikacji i poprawek, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i 
 innych modyfikacji Utworu, zwanych dalej: „Opracowaniami” oraz korzystania z Opracowań i 
 rozporządzania prawami do Opracowań, do których prawa przysługiwać będą Zamawiającemu,  
 8) zamieszczanie w materiałach reklamowych, 
 9) zamieszczanie w materiałach wewnętrznych, szkoleniowych i korporacyjnych, 
 10) wykorzystanie w materiałach reklamowych i promocyjnych niezależnie od sposobu wykonania 
 tych materiałów oraz sposobu ich rozpowszechniania, 
 11) wprowadzanie do obrotu i prawo do wydawania i rozpowszechniania, 
 12) przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie danych zawartych w Utworze, 
 13) przenoszenie Utworu na inny komputer (jednostkę) bez utraty jakiejkolwiek licencji, innych 
 praw i bez dodatkowych opłat, 
 14) tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych Utworu, wraz z danymi, 
 15) wielokrotne użycie jednego obrazu nośnika w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych, 
 16) testowanie Utworu i korzystanie z niego w celach edukacyjnych i szkoleniowych, 
 17) prawo jednoczesnego korzystania z Utworu lub jego części przez wielu użytkowników 
 Zamawiającego, 
 18) korzystanie i modyfikowanie struktury danych zgromadzonych w bazie Utworu i metod ich 
 gromadzenia i zachowywania,  
 19) tłumaczenie, przystosowywanie, zmianę układu lub jakichkolwiek inne zmiany w Utworze,  
 20) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem Utworu lub jego kopii, 
 21) przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę wszystkich kodów źródłowych do Utworu. 
6. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu pól eksploatacji Utworu o pola nieznane w 

chwili zawarcia niniejszej Umowy, Strony, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, 
w drodze aneksu do niniejszej Umowy rozszerzą prawa Zamawiającego do pól eksploatacji Utworu 
określonych w § 7 ust. 5 o nieznane w chwili zawarcia niniejszej Umowy pola eksploatacji. Wykonawcy 
nie będzie przysługiwało z tytułu podpisania powyższego aneksu żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

7. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie jest ograniczone ani czasowo, 
ani terytorialnie – tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych 
państw. 
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8. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw do zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych, a także udzielenie licencji, odnosi się także do utworów powstałych w 
wyniku wykonania zapisów Umowy w zakresie świadczenia usług gwarancyjnych, o których mowa w § 
9 Umowy. 

9. Zamawiający ma prawo korzystania z Utworu bez oznaczenia jego autorstwa (imienia i nazwiska 
Wykonawcy lub pseudonimu lub nazwy firmy) na egzemplarzach Utworu. W związku z powyższym 
Wykonawca: 

1) wyraża zgodę na anonimowe korzystanie i rozpowszechnianie Utworu przez Zamawiającego 
oraz osoby trzecie – fizyczne lub prawne, którym Zamawiający udzielił prawa do korzystania z 
Utworu, 
2) zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich, którym 
Zamawiający udzielił prawa do korzystania z Utworu, autorskich praw osobistych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały czas trwania autorskich praw majątkowych do Utworu, 
powstrzyma się od wykonywania nadzoru autorskiego i innych osobistych praw autorskich do Utworu, 
oraz że prawa te będą w całości i na zasadach wyłączności przysługiwały Zamawiającemu w ramach 
ustalonego przez Strony wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, bez konieczności 
uzyskiwania odrębnych zgód. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, obejmuje przeniesienie praw autorskich i praw 
pokrewnych wraz z prawami zależnymi, w tym do wykonywania zmian i modyfikacji w całości lub w 
części oraz udzielenie licencji. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub 
wadliwego nabycia praw do Utworu przez Zamawiającego lub w wyniku wcześniejszego nabycia praw 
autorskich do jakiegokolwiek elementu wchodzącego w skład Utworu przez podmioty trzecie, a także 
w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Zamawiającego. Jeżeli po nabyciu przez 
Zamawiającego praw autorskich do Utworu ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub 
roszczenia podmiotów trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie zwolnić Zamawiającego ze wszystkich 
związanych z tym roszczeń oraz naprawić wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu 
takich wad, obciążeń lub roszczeń. W szczególności w przypadku, gdy podmiot trzeci wystąpi przeciwko 
Zamawiającemu z jakimkolwiek roszczeniem z tytułu korzystania z Utworu, Wykonawca zobowiązuje 
się do podjęcia na swój koszt i ryzyko kroków prawnych zapewniających należytą ochronę 
Zamawiającego przed takimi roszczeniami.  

13. W razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności 
intelektualnej związanych z Utworem, Wykonawca zobowiązuje się do wstąpienia do postępowania w 
charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości, do wystąpienia z interwencją uboczną 
po stronie Zamawiającego. W przypadku wydania prawomocnego orzeczenia zasądzającego od 
Zamawiającego określone świadczenia, Wykonawca zobowiązany również będzie do naprawienia 
poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości, w tym zobowiązany będzie 
pokryć zasądzone koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić wszystkie zasądzone 
od Zamawiającego należności lub koszty polubownego załatwienia sprawy w zakresie, w jakim uznał 
roszczenie podmiotu trzeciego oraz pokryć inne koszty poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu. 

14. Niezależnie od postanowień ujętych w § 7 Umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego, Wykonawca 
w każdej chwili potwierdzi na piśmie, iż nastąpiło przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw 
autorskich do Utworu, który powstał w wykonaniu Umowy i został przeniesiony na Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przejścia praw, o których mowa powyżej, bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.  

15. W przypadku, gdy na skutek uzasadnionych zarzutów o naruszenie autorskich praw majątkowych lub 
praw własności intelektualnej zajdzie konieczność modyfikacji Utworu, Wykonawca zobowiązuje się do 
wprowadzenia, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, takich zmian w Utworze, 
aby Zamawiający mógł korzystać z Utworu bez naruszenia praw osób trzecich. 
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§ 8 

KLAUZULA POUFNOŚCI I DANE OSOBOWE 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu, do nieczynienia 
użytku i nieujawniania żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek informacji uzyskiwanych w trakcie 
wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązuje 
się w czasie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej zakończeniu do: 

1) zachowania w tajemnicy i nieujawniania wszystkich informacji technicznych, ekonomicznych, 
finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących Zamawiającego, a uzyskanych 
w trakcie współpracy Stron, niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła. Obowiązek 
zachowania tajemnicy obejmuje wszystkie uzyskane przez Wykonawcę informacje, w tym notatki 
służbowe oraz wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną, 

2) zachowania w tajemnicy i nie ujawniania jakichkolwiek informacji, materiałów lub dokumentów 
uzyskanych od osób trzecich współpracujących z Zamawiającym w związku z wykonywaniem 
niniejszej Umowy, 

3) zachowania w tajemnicy i nieujawniania jakichkolwiek wyników prac uzyskanych w związku z 
wykonywaniem niniejszej Umowy oraz wszelkich związanych z tym informacji, materiałów i 
dokumentów, 

4) do wykorzystywania informacji o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-3 wyłącznie w celu realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, aby żadna osoba 
nieuprawniona nie ujawniła informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ani ich źródła, 
osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do: 
1) informacji powszechnie znanych, 
2) informacji ogólnie dostępnych, 
3) informacji, do ujawnienia których Wykonawca zobowiązany był na mocy orzeczenia Sądu lub decyzji 

organów administracji publicznej, 
4) informacji, których odbiorcą jest organ uprawniony do ich uzyskania na mocy przepisów prawa.  

4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu przez Wykonawcę lub 
podwykonawców lub inne osoby trzecie, z którymi Wykonawca współpracował przy realizacji 
Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kary umownej w 
wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), jak również do odstąpienia od Umowy 
niezależnie od wykonanych dotychczas prac. W takim przypadku przyjmuje się, iż rozwiązanie Umowy 
nastąpiło z winy i z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z niniejszą 
Umową oraz jej realizacją. Wykonawca uprawniony jest jednak do udostępnienia wskazanych 
informacji na żądanie uprawnionych ustawowo organów/instytucji/urzędów. Ponadto Wykonawca 
zobowiązuje się, w zakresie dotyczącym realizacji Umowy, do poddania kontroli przeprowadzonej przez 
instytucje i organy uprawnione do kontrolowania projektu „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – 
program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności 
zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”, realizowanego przez Beneficjenta oraz 
Zamawiającego.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu 
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1010). oraz zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010). 

7. W przypadku gdy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe, Strony zobowiązują się do zawarcia 
odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odmowa zawarcia umowy o 
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powierzenie przetwarzania danych przez Wykonawcę będzie podstawą do odstąpienia od niniejszej 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.    

 

§ 9 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Umowy, w tym na wykonane prace i na użyte do 
wykonania Przedmiotu Umowy materiały, gwarancji na okres od dnia podpisania przez Strony 
protokołu odbioru końcowego do końca czerwca 2023 roku. 

2. Gwarancja udzielona jest w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, a Wykonawcy nie 
przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń gwarancyjnych. 

3. Gwarancja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych, tj. obejmuje terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i całego świata, przy czym w przypadku konieczności dokonywania zmian i napraw w Systemie, 
Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia wskazanej usługi każdorazowo w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. 

4. W ramach udzielonej Gwarancji Wykonawca zapewnia, że Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w 
sposób prawidłowy, zgodnie z Umową i Załącznikami do niej, będzie wolny od wad fizycznych i 
prawnych, a także, że przy realizacji Przedmiotu Umowy będą spełnione wszystkie techniczne 
wymagania odpowiadające uznanym zasadom specjalistycznej wiedzy technicznej. 

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia Zamawiającemu poprawną tj. wolną od wad 
fizycznych i prawnych pracę stworzonego Systemu przez cały okres obowiązywania gwarancji. 
Obowiązki Wykonawcy w okresie trwania serwisu gwarancyjnego obejmują w szczególności: skuteczne 
rozwiązywanie zgłoszeń Zamawiającego; dostarczanie, instalację i wdrażanie niezbędnych lub 
celowych poprawek (w tym łat programowych – tzw. „patchy") Systemu; podnoszenie wersji bazy w 
ramach serwisu gwarancyjnego oraz inne konieczne działania zapewniające prawidłowe - tzn. 
nieograniczone czasowo i funkcjonalnie działanie Systemu. 

6. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia wad, które ujawnią 
się w trakcie okresu obowiązywania gwarancji. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca 
usunie wszystkie zgłoszone wady nawet pomimo zakończenia okresu gwarancyjnego, o ile zostały one 
zgłoszone przed zakończeniem terminu obowiązywania gwarancji. 

7. Wady objęte gwarancją obejmują wady uniemożliwiające działanie Systemu zgodnie z przewidzianą 
funkcjonalnością spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania przez Wykonawcę oraz wady 
obniżające jakość użytkową stworzonego Systemu. Wady dzielą się na: wady kategorii A oraz wady 
kategorii B. 

8. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja oznacza, iż w przypadku ujawnienia wad w wykonaniu 
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego przesłane za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [……………………..] usunąć na swój koszt i własnym 
staraniem wszystkie zgłoszone wady, przy czym usunięcie wady przez Wykonawcę nastąpi w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego oraz jednocześnie:  

- niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 1 (słownie: jednego) dnia roboczego od daty zgłoszenia 
przez Zamawiającego wady kategorii A, przez którą Strony rozumieją awarię przy wystąpieniu, 
której System w ogóle nie działa i nie ma żadnej możliwości działania zastępczego oraz przy 
wystąpieniu, której użytkownik Systemu nie może wykonywać elementarnych jego funkcji, 

- niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od daty zgłoszenia 
przez Zamawiającego wady kategorii B, przez którą Strony rozumieją awarię, przy wystąpieniu, 
której System działa, ale nie jest możliwe wykonywanie niektórych jego funkcji oraz przy 
wystąpieniu, której użytkownik nie może wykonywać istotnych czynności korzystając np. z obejść 
lub innej sekwencji działań, niż w przypadku użycia funkcji, których dotyczy zgłoszona wada. 

9. Prace dotyczące usuwania wad wykonywane będą przy uwzględnieniu uzasadnionych potrzeb 
Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować wszelkie świadczenia w ramach serwisu 
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gwarancyjnego w taki sposób, aby zapewnić pełną funkcjonalność Systemu w trakcie i po zrealizowaniu 
świadczeń gwarancyjnych, zaś wszelkie działania związane ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego 
wykonywane będą wyłącznie za wiedzą i akceptacją Zamawiającego oraz w miejscu przez niego 
wskazanym.  

10. Usunięcie wad zostanie zakończone podpisaniem przez Strony protokołu odbioru prac gwarancyjnych, 
stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. 

11. Obowiązki wykonawcy wynikające z udzielonej gwarancji obejmować będą, poza opisanym w ust. 8 
powyżej usuwaniem wad, również inne czynności zmierzające do zapewnienia stabilnego i 
nieprzerwanego działania Systemu, w tym w szczególności: 

 1) dostarczanie nowych wersji lub uaktualnienie oprogramowania wchodzącego w skład Systemu w 
przypadku, gdy nastąpią zmiany w obowiązującym prawodawstwie, wymagające nowszej wersji lub 
uaktualnienia oprogramowania, 

      2) instalację nowych wersji lub uaktualnień oprogramowania w terminach uzgodnionych z 
Zamawiającym, 

      3) usprawnianie obsługi Systemu poprzez wprowadzanie autorskich udoskonaleń w technologii i 
funkcjonalności oprogramowania, 

         4) szkolenie użytkowników i administratorów z zakresu nowych funkcjonalności, o których mowa w § 
9 ust. 11 pkt 1-3 powyżej oraz aktualizację dokumentacji w tym zakresie. 

12. Na potrzeby gwarancji przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, poza dniami 
ustawowo wolnymi od pracy wskazanymi w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 
pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90). 

13. Zgłoszenie wady powinno nastąpić w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 18:00. Zgłoszenie wady 
otrzymane przez Wykonawcę po godzinie 18:00 danego dnia roboczego albo zgłoszenie wady w dzień 
wolny od pracy, będzie traktowane jako zgłoszenie otrzymane o godz. 8:00 następnego dnia roboczego. 

14. Okres gwarancji przedłuża się dla poszczególnych elementów oraz funkcjonalności Systemu o okres od 
zgłoszenia wady tego elementu lub funkcjonalności do jej całkowitego usunięcia. 

15. Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienia wynikające z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę 
mogą być przez Zamawiającego egzekwowane na podstawie niniejszej Umowy, która stanowi 
dokument gwarancyjny, bez legitymowania się jakimikolwiek innymi dokumentami na okoliczność 
udzielenia gwarancji. 

16. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 
gwarancyjnych, w tym nieusunięcia, pomimo dokonania zgłoszenia, wad w terminie, Zamawiający ma 
prawo  - bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego  - usunąć te wady we własnym zakresie 
lub zlecić ich usuniecie osobie trzeciej i kosztami obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze), bez 
utraty gwarancji. 

17. Z tytułu nieusunięcia wad w terminach określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu także karę umowną na zasadach określonych w § 11 ust. 1 pkt 4 Umowy. 

18. Jeżeli z powodu zaistnienia wady Zamawiający poniesie szkodę, może on żądać od Wykonawcy 
naprawienia tej szkody, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 

19. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Systemu wynikające: 
1) ze zmian w konfiguracji serwera internetowego zależnego od osób trzecich,  
2) nieautoryzowanego dostępu do Systemu przez osoby trzecie, 
3) działania siły wyższej, w rozumieniu § 4 ust. 7 Umowy. 

20. W przypadku gdy w ramach wykonywania gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu jakikolwiek 
utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1231), zastosowanie znajdą odpowiednio stosowane postanowienia §7 Umowy. W 
takim przypadku Zamawiający nabędzie odpowiednio autorskie prawa majątkowe do utworów 
dostarczonych w ramach gwarancji na zasadach uregulowanych w §7 Umowy. 
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21. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z 
przepisów prawa o rękojmi za wady dzieła. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady dzieła, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

22. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, do gwarancji i rękojmi za wady mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145). 

 
§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Zamawiający może, poza innymi przypadkami wskazanymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz niniejszej Umowie, odstąpić ze skutkiem natychmiastowym 
od całości Umowy bez konieczności zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 6  
Umowy jeżeli:  
1) z dotychczasowego przebiegu prac wynikać będzie, iż Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub 

wykonywaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go 
ukończyć w terminie wskazanym w § 4 ust. 6 pkt 3 Umowy. W takiej sytuacji odstąpienie może 
nastąpić jeszcze przed upływem terminu, o którym mowa powyżej. W takim przypadku uznaje się, 
że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2) Wykonawca nie uzyskał pisemnej akceptacji Zamawiającego w postaci podpisanego protokołu 
odbioru częściowego (Etap I) stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy lub w postaci podpisanego 
protokołu odbioru częściowego (Etap II) stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, a pomimo tego 
kontynuował realizację Przedmiotu Umowy. W takim jednak przypadku, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do uzyskania odpowiedniej pisemnej akceptacji, o której mowa powyżej i wyznaczy mu 
w tym celu właściwy termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 
od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy innemu 
podmiotowi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W takim przypadku uznaje się, że do 
odstąpienia od umowy doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.    

3) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, w tym w 
szczególności bezzasadnie nie stosuje się do uwag Zamawiającego dotyczących wykonania Umowy, 
w kontekście obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy i osiągnięcia jej celu lub narusza inne 
postanowienia Umowy w sposób zagrażający jej wykonaniu na warunkach określonych w Umowie. 
W takim jednak przypadku, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania 
Przedmiotu Umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub 
dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi, na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. W takim przypadku uznaje się, że do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.    

4) w toku końcowego odbioru Przedmiotu Umowy okaże się, że Przedmiot Umowy podlegający 
odbiorowi posiada wady istotne, których usunąć się nie da albo, że Przedmiot Umowy posiada 
wady, których Wykonawca nie zdoła usunąć w terminach wynikających z Umowy. W takim 
przypadku uznaje się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.  

5) wystąpi jakakolwiek wada prawna w przekazanym Zamawiającemu Przedmiocie Umowy, w tym w 
powstałych w ramach jego realizacji utworach w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). W takim przypadku uznaje się, iż 
odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6) Wykonawca dopuści się rażącego naruszenia postanowień umownych zawartych w § 8 ust. 1 i 2 
Umowy. W takim przypadku uznaje się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.  
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7) Wykonawca dopuści się  naruszenia postanowienia umownego zawartego w § 8 ust. 7 Umowy. W 
takim przypadku uznaje się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.  

8) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie 
Umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu.  

2. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 6 Umowy w przypadku, w którym do odstąpienia od Umowy doszłoby w innych niż wskazane w ust. 
1 niniejszego paragrafu wypadkach, lecz z winy lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego jeżeli Zamawiający bez 
uzasadnionej przyczyny odmawia dokonania końcowego odbioru w pełni prawidłowo wykonanego 
Przedmiotu Umowy. W takim jednak przypadku Wykonawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy w termie 14 (słownie: czternastu) dni od daty, w której Zamawiający winien dokonać 
odbioru. 

4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy 
przysługuje zwrot poniesionych i należycie udokumentowanych kosztów związanych z wykonywaniem 
Przedmiotu Umowy.  

5. Oświadczenie jednej ze Stron o odstąpieniu od Umowy, należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. Oświadczenie powyższe dla swojej ważności powinno ponadto zawierać 
wskazanie przyczyny odstąpienia od umowy oraz podanie jej uzasadnienia.   

 
§ 11 

KARY UMOWNE 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku:  

1) przekroczenia określonego w § 4 ust. 6 pkt 1 Umowy terminu – w wysokości 0,5 (słownie: pół) % 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) przekroczenia określonego w § 4 ust. 6 pkt 2 Umowy terminu lub przekroczenia określonego w § 4 
ust. 6 pkt 3 Umowy terminu – w wysokości 1 (słownie: jednego) % wynagrodzenia określonego w 
§ 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) przekroczenia określonego w § 5 ust. 8 Umowy terminu – w wysokości 0,5 (słownie: pół) % 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

4) przekroczenia jednego z terminów określonych w § 9 ust. 8 Umowy – w wysokości 0,5 (słownie: 
pół) % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

5) przekroczenia określonego w § 2 ust. 1 pkt 10 Umowy zadeklarowanego przez Wykonawcę czasu 
dojazdu do wskazanej siedziby biura Projektu  - w wysokości 0,25 (słownie: dwadzieścia pięć 
setnych) % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdą rozpoczętą godzinę 
opóźnienia, 

6) odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy lub też z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym z przyczyn 
wskazanych w § 10 ust. 1 Umowy - w wysokości 30 (słownie: trzydziestu) % wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust. 1 Umowy, przy czym kara umowna jest należna zarówno w przypadku 
umownego odstąpienia od umowy, jak i odstąpienia dokonanego na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), 

7) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, stwierdzonego w protokole odbioru 
końcowego, przy czym celem uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, iż podstawą dla opisanego 
ustalenia może być tylko jednoznaczne stwierdzenie powyższej okoliczności w treści protokołu 
odbioru końcowego – w wysokości 20 (słownie: dwudziestu) % wynagrodzenia określonego w § 6 
ust. 1 Umowy, 
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8) naruszenia obowiązków w zakresie poufności i ochrony danych osobowych, o których mowa w § 8 
Umowy – w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych). 

2. Kary umowne są niezależne od siebie i będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie. 
Jednakże w takim przypadku łączna wysokość kar umownych z różnych tytułów nie może przekroczyć 75 
(słownie: siedemdziesięciu pięciu)% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 
Jednocześnie w każdym przypadku Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych w ust. 1 niniejszego paragrafu kar umownych na zasadach 
ogólnych. 

3. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia Stronie 
wezwania do jej zapłaty.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, po bezskutecznym upływie terminu 
płatności wskazanego w ust. 3 powyżej. W takiej sytuacji podstawą potrącenia będzie oświadczenie 
Zamawiającego w formie pisemnej, doręczone na adres Wykonawcy wskazany w części wstępnej 
umowy.  

5. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje utraty prawa do dochodzenia kar 
umownych należnych na podstawie Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego lub z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność – Zamawiający 
zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10 (słownie: dziesięciu) % wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust. 1 Umowy, przy czym kara umowna jest należna zarówno w przypadku umownego 
odstąpienia od umowy, jak i odstąpienia dokonanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145). 

 
§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  
2. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej, w postaci aneksu 

do Umowy, pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają zmianę treści umowy w zakresie i na 
warunkach wynikających z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Strony jednocześnie zgodnie ustalają, iż 
ewentualna zmiana danych kontaktowych którejkolwiek ze Stron, obejmujących również adresy poczty 
elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych, nie będzie stanowiła zmiany Umowy w rozumieniu 
niniejszego ustępu.  

3. Doręczenia dokumentów o zastrzeżonej formie pisemnej będą dokonywane pod adresy wskazane w 
części wstępnej Umowy. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony 
o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania korespondencji skierowanej pod ostatnio podany 
adres za skutecznie doręczoną. W pozostałym zakresie doręczenia mogą być również dokonywane w 
drodze elektronicznej, na podane przez Strony adresy mailowe: 

1) Zamawiającego: [……………………………………………………………………………………………………………….]  
2) Wykonawcy: […………………………………………………………………………………………………………………....] 

4. Na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy oraz okresu gwarancyjnego, o którym mowa w § 9 ust.1 
Umowy, Strony wskazują do bieżących kontaktów osoby: 

1) ze strony Zamawiającego: 
[……………………………………………………………………………………………………………….]  
2) ze strony Wykonawcy: 
[…………………………………………………………………………………………………………………....] 

5. Ewentualne spory wynikłe z wykonania Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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6. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
Stron. 
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