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Nr postępowania: ZOA-21-261-12/18      Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

§ 1  

DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustalają definicje niżej wymienionych pojęć: 

1. „Umowa” – niniejsza umowa; 

2. „Zamawiający” – Małopolski Instytut Kultury w Krakowie; 

3. „Wykonawca” – wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza; 

4. „ustawa Prawo zamówień publicznych” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.); 

5. „System WMM” – System Wirtualne Muzea Małopolski. 
 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy, zwanym dalej „Zamówieniem”, jest przygotowanie projektu wykonawczego IT 

dla przebudowy i rozbudowy Systemu Wirtualne Muzea Małopolski (www.muzea.malopolska.pl) 

wraz z implementacją i wdrożeniem repozytorium oraz portalu w oparciu o przygotowaną 

dokumentację. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Wirtualna Małopolska” nr 

RPMP.02.01.02-12-0421/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014–2020, 2. Oś Priorytetowa CYFROWA MAŁOPOLSKA, Działanie 2.1. E-

administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne. 

2. W ramach realizacji Zamówienia, Wykonawca zrealizuje następujący zakres prac w podziale 

na następujące etapy: 

1) Etap 1 

A – Inwentaryzacja Systemu WMM 

B – Opracowanie Szczegółowej Koncepcji Przebudowy Systemu WMM (Repozytorium i Portal) 

2) Etap 2 

A – Analiza Przedwdrożeniowa 

B – Stworzenie środowiska deweloperskiego przebudowywanego i rozbudowywanego Systemu 

WMM 

3) Etap 3 

A – Implementacja i wdrożenie Repozytorium WMM zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją 

projektową 

B – Implementacja i rozwój Portalu WMM zgodnie z dokumentacją projektową 

4) Etap 4 – Szkolenia administratorów (po zakończeniu Etapu 3A) 

5) Etap 5 – Usługi gwarancyjne i wsparcie rozwojowe Systemu WMM  

3. Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy oraz 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym, który po opracowaniu przez Wykonawcę we współpracy 

z Zamawiającym, i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego stanowić będzie załącznik nr 3 do Umowy. 

http://www.muzea.malopolska.pl/
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§ 3 

TERMIN REALIZACJI UMOWY, MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Terminy realizacji poszczególnych elementów przedmiotu Umowy wynoszą: 

1) Etap 1, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) – 8 tygodni od terminu podpisania Umowy. 

2) Etap 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2) – 8 tygodni liczony od terminu zakończenia Etapu 1. 

3) Etap 3, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3) – 13 miesięcy (w tym testy) od terminu zakończenia 

Etapu 2. 

4) Etap 4, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4) – w przeciągu 1 miesiąca po zakończeniu Etapu 3A. 

5) Etap 5, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5) – w okresie 24 – 60 miesięcy od podpisania końcowego 

protokołu odbioru Systemu WMM. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość na etapie realizacji Umowy zmiany harmonogramu rzeczowo-

finansowego poprzez wprowadzenie dodatkowych etapów lub subetapów, jak i skrócenie /wydłużenie 

terminów realizacji etapów lub subetapów, o ile nie wpłynie to na zwiększenie całkowitego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 

3. Miejsce wykonania zamówienia: większość prac związanych z opracowaniem przedmiotu zamówienia 

odbędzie się w siedzibie bądź pod innym adresem wskazanym przez Wykonawcę. Prace analityczne, 

warsztatowe oraz spotkania zarządcze odbędą się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – 

w Regionalnej Pracowni Digitalizacji znajdującej się w siedzibie Zamawiającego. Testy i szkolenia 

zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

4. W ramach Etapu 1, nie później 14 dni od daty podpisania Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany 

do opracowania we współpracy z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego dla 

przedmiotowego zamówienia.  

§ 4 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca wyznacza osoby zdolne do realizacji niniejszej Umowy /zapis zostanie uzupełniony zgodnie 

z ofertą Wykonawcy/: 

1) Kierownik Projektu – ……………………………………………… 

2) Programista front-end – ………………………………………….. 

3) Programista back-end – …………………………………………… 

4) Specjalista ds. UX – …………………………………………………. 

5) Specjalista ds. baz danych – ……………………………………. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w ust. 1 

powyżej oraz w ofercie Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu 

w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W sytuacji, gdy ww. osoby nie 

będą mogły wykonywać przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 14 dni, pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy i naliczenia kar 

umownych, zapewnić inne osoby, spełniające wymagania określone w warunku udziału 

w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, o którym mowa w preambule oraz 

przedłożyć pisemne oświadczenie w tym zakresie. Osoby sprawujące zastępstwo wymagają uprzedniej 

pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo odmówić wyrażenia zgody na 
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wykonywanie Umowy przez wskazaną przez Wykonawcę osobę, jeżeli nie spełnia wymagań 

określonych w warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, wiedzą 

i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej Umowy określony w § 2 zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, z najwyższą starannością, efektywnością w sposób kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć, zasadami wiedzy technicznej, wiedzą i praktyką zawodową, obowiązującymi 

przepisami oraz w taki sposób, że zastosowane rozwiązania pozwolą na sprawną i efektywną realizację 

działań projektowych. 

5. Zakres Umowy określony w § 2 Umowy zrealizowany zostanie przez Wykonawcę w ścisłym 

współdziałaniu z pracownikami Zamawiającego i podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego, przy 

zachowaniu zasady rzetelnego dzielenia się z nimi posiadaną wiedzą i doświadczeniem. 

6. Wykonawca nie będzie w żaden sposób, w szczególności poprzez postanowienia umów czy warunków 

licencjonowania, ograniczał możliwości dostępu do Systemu WMM i wszystkich wytworzonych 

w ramach Umowy jego elementów. 

7. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w materiałach, dokumentacji, 

oprogramowaniu, informacji przekazywanej środkami masowego przekazu, sprzęcie komputerowym, 

urządzeniach i innych środkach technicznych w przypadku, gdyby Wykonawca nie działał lub zaniechał 

działania, do którego był zobowiązany. 

8. Wykonawca zobowiązany jest aby w trakcie prac nad przedmiotem zamówienia nie zakłócać działania 

obecnego Systemu WMM i nie utrudniać korzystania z niego użytkownikom, chyba że jest to 

krótkotrwałe i niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 

9. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po jej wykonaniu roszczeń osób trzecich, 

wynikłych z wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego podwykonawców i pracowników, Wykonawca 

bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za zaspokojenie roszczeń osób trzecich z  tytułu szkód 

materialnych lub na osobie. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia numer polisy………………………………... i oświadcza, że 

polisa obowiązuje na cały czas realizacji Umowy. W sytuacji gdy polisa obejmować będzie tylko część 

okresu realizacji zamówienia, na tydzień przed zakończeniem okresu obowiązywania polisy 

wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu obowiązującą do końca realizacji 

zamówienia opłaconą polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie 

Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez 

Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z  przedmiotem Umowy. 

11. Przy realizacji postanowień niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania 

wskazówek i zaleceń Zamawiającego zgłaszanych w trakcie wykonywania zobowiązań objętych 

niniejszą Umową, chyba że byłyby one niezgodne z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej lub 
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wykraczały poza przedmiot Umowy, a także do informowania Zamawiającego o wszelkich 

przeszkodach w jej realizacji. 

 

§ 5 

ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej 

zakończeniu, a także do nieudostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego 

jakichkolwiek materiałów i informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich udostępnienia na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby realizujące Umowę ze strony Wykonawcy nie będą 

wykorzystywać w jakimkolwiek celu niezwiązanym z realizacją Umowy informacji uzyskanych w związku 

z realizacją Umowy zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak po jej zakończeniu, ani ich udostępniać 

osobom/podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca będzie zobowiązany do ich 

udostępnienia na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 6 

ODBIÓR UMOWY 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest: 

Alicja Sułkowska-Kądziołka, tel. +48 12 422 18 84, tel. kom. 792 837 200, e-mail 

sulkowska@mik.krakow.pl 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację Umowy jest /zapis zostanie uzupełniony 

zgodnie z ofertą Wykonawcy/: 

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

3. W terminie 7 dni od dnia zrealizowania poszczególnych etapów/subetapów Zamówienia, zostaną 

sporządzone częściowe protokoły odbioru, podpisane przez Wykonawcę i Komisję Odbioru składającą 

się z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

4. Protokoły odbioru, o których mowa w ust. 3, powinny zawierać w szczególności: 

1) Wyszczególnienie etapu/subetapu Zamówienia. 

2) Dzień i miejsce odbioru Zamówienia. 

3) Zastrzeżenia (wady) do danego etapu/subetapu Zamówienia, o ile wystąpią. 

5. Oświadczenie członków Komisji Odbioru o braku albo o istnieniu wad w realizacji poszczególnych 

etapów/subetapów Zamówienia. Zastrzeżenia (wady), o których mowa w ust. 4 pkt 3) powyżej, 

Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, że etap/subetap Zamówienia nie odpowiada 

warunkom wskazanym w Umowie. 

6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole odbioru, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy 

stosowny termin nie dłuższy jednak niż 7 dni kalendarzowych, z wyjątkiem przypadków należycie 

uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego, w celu usunięcia 

stwierdzonych protokołem wad, a Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

7. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 6 powyżej, Zamawiający 

może od Umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 11. 

mailto:sulkowska@mik.krakow.pl
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8. Potwierdzeniem dokonania odbioru całości przedmiotu Umowy, opisanego w § 2, będzie Protokół 

końcowy odbioru przedmiotu zamówienia. Podstawą do dokonania odbioru końcowego będą 

częściowe protokoły odbioru, o których mowa w ust. 3. 

 

§ 7 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie Zamówienia, w tym udzielenie licencji i/lub przeniesienie praw autorskich w zakresie 

określonym niniejszą Umową, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ogółem w kwocie ……………… zł 

brutto (słownie: …………………………………………………………..), w tym: 

1) z tytułu wykonania przedmiotu Umowy za wykonanie Etapu 1 wynagrodzenie w kwocie  ……………… 

zł (słownie: ………. zł …/100) brutto, /zapis zostanie uzupełniony zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym Wykonawcy, wysokość wynagrodzenia za Etap 1 nie może przekroczyć 5% 

całkowitego wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej/, 

2) z tytułu wykonania przedmiotu Umowy za wykonanie Etapu 2 wynagrodzenie w kwocie  ……………… 

zł (słownie: ………. zł …/100) brutto, /zapis zostanie uzupełniony zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym Wykonawcy,  wysokość wynagrodzenia za Etap 2 nie może przekroczyć 10% 

całkowitego wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej/, 

3) z tytułu wykonania przedmiotu Umowy za wykonanie Etapu 3 wynagrodzenie w kwocie  ……………… 

zł (słownie: ………. zł …/100) brutto, /zapis zostanie uzupełniony zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym Wykonawcy,  wysokość wynagrodzenia za Etap 3 nie może przekroczyć 60% 

całkowitego wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej/, 

4) z tytułu wykonania przedmiotu Umowy za wykonanie Etapu 4 wynagrodzenie w kwocie ……………… 

zł (słownie zł: ………. zł …/100) brutto, /zapis zostanie uzupełniony zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym Wykonawcy,  wysokość wynagrodzenia za Etap 4 nie może przekroczyć 5% 

całkowitego wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej/, 

5) z tytułu wykonania przedmiotu Umowy za wykonanie Etapu 5 wynagrodzenie w kwocie ……………… 

zł (słownie zł: ………. zł …/100) brutto, /zapis zostanie uzupełniony zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym Wykonawcy,  wysokość wynagrodzenia za Etap 5 nie może przekroczyć 20% 

całkowitego wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej/. 

3. Kwota, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy 

związane z realizacją niniejszej Umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w częściach wskazanych w ust. 1 pkt 1)-5) 

niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiający dopuszcza zapłatę wynagrodzenia za dodatkowy etap 

lub subetap pod warunkiem, że nie może ona prowadzić do zwiększenia całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. W takim przypadku kwoty wynagrodzenia za 

pozostałe etapy lub subetapy zostaną odpowiednio proporcjonalnie zmienione. 

5. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 

w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

z zastrzeżeniem ust. 11. 
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6. Podstawą wystawienia faktur częściowych jest podpisanie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego 

częściowych protokołów odbioru/protokołu końcowego. 

7. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktur jest adres siedziby Zamawiającego. 

8. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada NIP: 

675 000 44 88. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) 

i posiada NIP: …………………………….. 

11. W przypadku nieotrzymania przez Zamawiającego od IZ RPO WM środków finansowych na realizację 

przedmiotu Umowy do terminu wypłaty wynagrodzenia, określonego w ust. 3 powyżej, wynagrodzenie 

Wykonawcy płatne będzie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania środków finansowych 

przez Zamawiającego na realizację przedmiotu Umowy. W takim przypadku wskazany w ust. 3 powyżej 

termin zapłaty ulegnie przedłużeniu w sposób określony w zdaniu poprzedzającym bez konieczności 

zmiany Umowy w tym zakresie, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało wobec Zamawiającego 

roszczenie o zapłatę odsetek ustawowych. 

 

§ 8 

WARUNKI GWARANCJI I WSPARCIA ROZWOJOWEGO 

1. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem działanie Systemu 

WMM w okresie …… miesięcy /zapis zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy/, licząc od 

momentu podpisania końcowego protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że usługi gwarancyjne i wsparcie rozwojowe będą wykonywane z należytą 

starannością, zgodnie z wytworzoną w ramach realizacji Systemu WMM dokumentacją 

(w szczególności dokumentacją techniczną i eksploatacyjną) oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu umożliwienia Wykonawcy 

dokonania naprawy zgłoszonych wad tj. uszkodzeń, błędów i nieprawidłowości. 

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu możliwość zgłaszania w ramach usług gwarancyjnych wad tj. 

uszkodzeń, błędów i nieprawidłowości w działaniu Systemu WMM oraz w zakresie wsparcia 

serwisowego telefonicznie na dedykowany numer tel. ………………………. lub e-mail ……………………….. 

Wykonawcy oraz poprzez internetowy system ewidencji zgłoszeń dostępny dla Zamawiającego 7 dni 

w tygodniu i 24 godz. na dobę. Wykonawca niezwłocznie potwierdza pocztą elektroniczną fakt przyjęcia 

zgłoszenia. 

5. Rejestr ewidencji zgłoszeń w zakresie gwarancji i wsparcia serwisowego, o którym mowa w ust. 4 i 6 

będzie udostępniony przez Wykonawcę na odrębnym portalu internetowym (opartym na systemie 

obsługi zgłoszeń Wykonawcy) opracowanym w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 

6. W ramach usług gwarancyjnych oraz w zakresie wsparcia serwisowego zgłoszenie wady w ewidencji 

zgłoszeń tj. uszkodzenia, błędy lub nieprawidłowości w Systemie WMM powinno zawierać co najmniej 

poniższe dane: 

                                                           
* Niepotrzebne skreślić 
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1) numer kolejny zgłoszenia, 

2) datę i godzinę zgłoszenia, 

3) wskazanie, kto zgłosił, 

4) skrótowe określenie zgłoszenia, 

5) datę przystąpienia do realizacji zgłoszenia, 

6) opis sposobu realizacji zgłoszenia, 

7) datę zrealizowania zgłoszenia, 

8) imię i nazwisko osoby realizującej zgłoszenie. 

7. Usługi gwarancyjne obejmują wszystkie wykryte podczas eksploatacji oprogramowania wady 

tj. uszkodzenia, błędy i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu WMM, polegające 

w szczególności na tym, że: 

1) System WMM nie pracuje prawidłowo w infrastrukturze teleinformatycznej określonej 

w Dokumentacji Systemu WMM oraz nie jest skalowalny i rozwijalny, 

2) System WMM nie stanowi kompletnego, zintegrowanego rozwiązania, spełniającego wymagania 

określone w Dokumentacji Systemu WMM, z zapewnieniem funkcjonalności i wydajności tam 

określonej, 

3) System WMM nie jest dostosowany do wymagań określonych przez obowiązujące przepisy prawne 

i inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego oraz uszkodzenia powstałe w czasie 

poprawnego, zgodnego z instrukcją jego używania, powstałe z przyczyn tkwiących 

w oprogramowaniu. 

8. Na potrzeby świadczenia usług gwarancyjnych wprowadza się następującą klasyfikację błędów: 

1) Przez Błąd krytyczny rozumie się działanie Systemu WMM, które uniemożliwia poprawne jego 

wykorzystanie do realizacji zadań użytkowników, charakteryzujące się: 

a. uniemożliwieniem dalszej pracy z powodu zawieszenia się Systemu WMM lub jego 

„niespodziewanego” zamknięcia lub 

b. zniszczenie danych lub 

c. niepoprawnym działaniu kluczowych algorytmów (np. brak możliwości logowania do Systemu 

WMM, brak dostępu do publikowanych treści zarówno z poziomu użytkownika zewnętrznego 

jak i wewnętrznego) określonych w Dokumentacji Systemu WMM. 

2) Przez Błąd niekrytyczny rozumie się każde nieprawidłowe działanie Systemu WMM, z wyjątkiem 

przypadków określonych w charakterystyce Błędu krytycznego. 

9. Czas naprawy wad tj. uszkodzeń, nieprawidłowości lub błędów krytycznych Systemu WMM przez 

Wykonawcę nie może przekroczyć 36 godzin od dnia otrzymania zgłoszenia, o ile Zamawiający nie 

zdecyduje o przedłużeniu ww. terminu, w przypadku, gdy usunięcie awarii nie będzie możliwe do 

wykonania w ww. terminie. 

10. Czas naprawy wad tj. uszkodzeń, nieprawidłowości lub błędów niekrytycznych Systemu WMM przez 

Wykonawcę nie może przekroczyć 10 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o ile Zamawiający nie 

zdecyduje o przedłużeniu ww. terminu, w przypadku, gdy usunięcie awarii nie będzie możliwe do 

wykonania w ww. terminie. 
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11. Wykonawca przystępuje do usuwania wad tj. uszkodzeń, błędów i nieprawidłowości niezwłocznie po 

zarejestrowaniu zgłoszenia, nie później jednak niż następnego dnia od chwili zarejestrowania 

zgłoszenia. 

12. Prawidłowe wykonanie naprawy gwarancyjnej, tj. usunięcie wady tj. uszkodzenia, błędu 

i nieprawidłowości musi być zweryfikowane w testach obejmujących dokonane zmiany. 

13.  W wypadku nieprzystąpienia do naprawy wad Systemu WMM, w terminach wskazanych w ust. 9 i 10 

powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego przystąpienia do ww. naprawy nie 

później niż w terminie 24 godzin od daty wezwania, pod rygorem powierzenia ww. naprawy 

podmiotowi trzeciemu, na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień gwarancyjnych przysługujących 

Zamawiającemu w ramach niniejszej Umowy. 

14. W ramach udzielonej gwarancji i wsparcia rozwojowego gwarantem usług wykonanych przez 

podwykonawców jest Wykonawca. 

15. Wykonawca zapewnia obsługę trudnych do zdiagnozowania i usunięcia problemów, na miejscu 

u Zamawiającego, przez dedykowanego specjalistę ze strony Wykonawcy. 

16. W ramach wsparcia rozwojowego Wykonawca musi przewidzieć co najmniej następujące działania: 

poprawa funkcjonalności, dodanie nowych funkcjonalności, odświeżanie warstwy wizualnej interfejsu, 

w tym zmiana layoutu. 

17. Przewidziana liczba godzin wsparcia rozwojowego dla Systemu WMM w okresie wskazanym przez 

Wykonawcę nie mniej niż 1000 (słownie: jeden tysiąc) godzin roboczych/manhour wymaganych 

specjalistów. Prawidłowe wykonanie wsparcia rozwojowego, w zakresie określonym w ust. 16 musi być 

zweryfikowane w testach obejmujących dokonane zmiany. 

18. Zasady realizacji wsparcia rozwojowego będą ustalone z Wykonawcą na bieżąco w miarę zgłaszanych 

przez Zamawiającego potrzeb. 

19. W wypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji zgłoszenia Zamawiającego wykonywanego 

w ramach wsparcia rozwojowego Systemu WMM, w terminie ustalonym przez Strony w trybie 

roboczym, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przystąpienia do realizacji ww. zgłoszenia nie później 

niż w terminie 36 godzin od daty wezwania, pod rygorem powierzenia ww. zgłoszenia podmiotowi 

trzeciemu, na koszt Wykonawcy, bez utraty uprawnień gwarancyjnych przysługujących Zamawiającemu 

w ramach niniejszej Umowy.  

20. W trakcie okresu gwarancyjnego i wsparcia rozwojowego Wykonawca będzie raportował zmiany 

wprowadzane do Systemu WMM oraz dokonywał aktualizacji dokumentacji technicznej Systemu 

WMM na bieżąco i udostępniał ją Zamawiającemu w formie z nim ustalonej nie rzadziej niż raz na 

3 miesiące. 

21. Wraz z zakończeniem okresu gwarancyjnego i wsparcia rozwojowego Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kompletną, aktualną na dzień przekazania dokumentację techniczną Systemu WMM 

wraz z kodami źródłowymi. 
 

§ 9 

PODWYKONAWCY  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/-om. Podwykonawcy 

wykonywać będą następujące części zamówienia (wskazanie podmiotu i części zamówienia, którą 

wykona ten podmiot): 
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1) ......................................................................................................................... 

2) ......................................................................................................................... 

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za działanie lub 

zaniechanie własne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawców zobowiązań 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań związanych z realizacją Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/-om w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy. Ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio. Wykaz ww. podmiotów oraz 

części zamówienia, które wykonają zostanie wprowadzony do Umowy aneksem. 

4. Wykonawca ma prawo do zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1, 3 powyżej lub rezygnacji 

z wykonywania przez te podmioty części zamówienia. W zakresie powierzenia wykonania obowiązków 

umownych nowemu podwykonawcy – w przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 1, 3 

powyżej lub rezygnacji z wykonywania przez te podmioty części zamówienia – stosuje się zasady opisane 

w ust. 3 powyżej. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, o którym mowa w preambule, polegał 

będzie na zdolności technicznej i/lub zawodowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zamówienia 

z udziałem tych podmiotów. Podmioty te wykonywać będą następujące części zamówienia (wskazanie 

podmiotu i części zamówienia, którą wykona ten podmiot): 

1)     …………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………... 

6. W przypadku zmiany podmiotów, o których mowa w ust. 5 powyżej lub rezygnacji z wykonywania przez 

te podmioty części zamówienia, Wykonawca wykaże (przedkładając odpowiednie dokumenty, 

analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, w wyniku którego została 

zawarta niniejsza Umowa), że nowe podmioty lub sam Wykonawca posiadają zdolności techniczne i/lub 

zawodowe w zakresie nie mniejszym niż określone w warunkach udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w preambule. Ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio. Wykaz ww. podmiotów oraz części 

zamówienia, które wykonają zostanie wprowadzony do Umowy aneksem. 

 

§ 10 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonane i dostarczone w ramach Umowy utwory, w tym w szczególności 

elementy Systemu WMM oraz oprogramowanie(dalej jako Dzieło) dokumentacja, analiza 

przedwdrożeniowa i bazy danych, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że prawa te nie są 

w żaden sposób ograniczone i obciążone prawami osób trzecich. Nadto, Wykonawca oświadcza, że ww. 

utwory nie naruszają żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności praw 

patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych, a także tajemnicy przedsiębiorstwa. 

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 

Zamawiającego z  Dzieła, dokumentacji, analizy przedwdrożeniowej i baz danych Wykonawca 

zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą 

ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca 
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zobowiązuje się zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po 

stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca 

zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub 

jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, 

jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że Zamawiający korzysta z przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że przed dostarczeniem nie dokona żadnych rozporządzeń prawami 

autorskimi majątkowymi do Dzieła oraz nie udzieli żadnych licencji wyłącznych na korzystanie z Dzieła, 

dokumentacji, analizy przedwdrożeniowej i baz danych – w sposób uniemożliwiający Wykonawcy 

realizację zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

4. Zamawiający będzie mógł zlecić świadczenie usługi asysty technicznej, konserwacji i optymalizacji oraz 

modyfikacji Dzieła jak również zmian w Dziele innemu podmiotowi niż Wykonawca. Wykonawca 

oświadcza, że nie będzie występował do Zamawiającego z żadnymi roszczeniami, w związku 

z dokonanymi jakimikolwiek modyfikacjami i zmianami. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie Umowy, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, autorskie prawa majątkowe do Dzieła, w wyniku realizacji Umowy, 

w  tym: 

1) używania, przez co rozumie się w szczególności uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, 

wprowadzanie danych, zapisywanie, zmienianie i usuwanie danych, przeglądanie danych, 

stosowanie, dokonywanie eksportu i importu danych, drukowanie, publiczne odtwarzanie, 

wyświetlanie, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu, 

2) wprowadzania do pamięci komputera, użytkowania, 

3) dowolnego generowania raportów, dysponowania raportami i wydrukami, zarówno w wersji 

elektronicznej, jak i papierowej, 

4) prawa do trwałego i czasowego zwielokrotniania w całości lub części jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do 

pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, 

włączając w to sporządzenie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

5) tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek 

innych zmian), 

6) udostępniania w ten sposób, aby każdy działający w imieniu, z upoważnienia lub na zlecenie 

Zamawiającego mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

7) prawo do wykorzystywania dla celów edukacyjnych i szkoleniowych, 

8) rozpowszechniania w sieciach zamkniętych i otwartych, 

9) wykorzystania zapytań umożliwiających odczyt danych z bazy danych przy użyciu programów 

narzędziowych używanych przez Zamawiającego, 

10) prawo do zwielokrotnienia kodu źródłowego, tłumaczenia jego formy (dekompilacja) włączając 

w  to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub 

jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, 

w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami 
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komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub użyczania, najmu, lub innych form korzystania 

o podobnej lub zbliżonej formie, 

11) prawo do modyfikacji we własnym zakresie lub przez podmioty trzecie, 

12) dokonywania modyfikacji, dekompilacji, deasemblacji, reverse engineering oraz wszelkich 

ingerencji w kod źródłowy oraz kod wynikowy, 

13) zezwolenia na tworzenie opracowań i przeróbek oraz rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w umowie, 

14) prawa do wykorzystania interfejsów komunikacyjnych przez podmioty trzecie. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do udzielania dalszej licencji (sublicencja) do Dzieła, 

dokumentacji, analizy przedwdrożeniowej i baz danych na  polach eksploatacji, o których mowa w ust. 

4, 6 i 12, na rzecz podmiotów trzecich, w tym w związku z realizacją jakichkolwiek umów dotyczących 

Dzieła, a także w związku z integracją Dzieła z innymi aplikacjami oraz w celu świadczenia usługi asysty 

technicznej, konserwacji i optymalizacji oraz modyfikacji Dzieła, dokumentacji i analizy 

przedwdrożeniowej i baz danych przez inny podmiot niż Wykonawca. 

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

Umowy licencji na korzystanie z dokumentacji (w tym dokumentacji szkoleniowej) i analizy 

przedwdrożeniowej, na następujących polach eksploatacji: 

1)  trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub części, w dowolnej formie i  na 

dowolnych nośnikach, 

2)  powielanie dowolną techniką i w dowolnym formacie, 

3)  rozpowszechnianie w całości lub w części w kraju i za granicą w dowolnym formacie, 

4)  użyczenie, najem, dzierżawę lub wymianę nośników, na których utwór utrwalono, 

5)  sporządzanie wersji obcojęzycznych, 

6)  wykorzystanie w innej dokumentacji (np. specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w  postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego), 

7)  wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej liczbie nadań 

i wielkości nakładów, 

8)  wykorzystanie na stronach intranetowych, ekstranetowych i internetowych; 

9)  wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

10)  przesyłanie za pomocą sieci Internet i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci 

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, 

11)  wykorzystanie fragmentów do celów edukacyjnych i szkoleniowych, promocyjnych i reklamy, 

12)  udostępnianie w taki sposób, aby każdy działający w imieniu, z upoważnienia lub na zlecenie 

Zamawiającego mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

13)  wprowadzanie zmian do dokumentacji i analizy przedwdrożeniowej, 

14)  udostępniania podmiotom trzecim w związku z realizacją zadań przez Zamawiającego oraz 

w związku z rozwojem Systemu WMM i świadczeniem innych usług dotyczących Systemu WMM,  

15)  otworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany). 

8. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego 

z opracowań dokumentacji i analizy przedwdrożeniowej (zarówno w całości jak i w części) oraz przenosi 
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na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

dokumentacji i analizy przedwdrożeniowej przez inne podmioty, na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w ust. 6 (zezwolenie na wykonywanie praw zależnych). Zamawiający, korzystając 

z uprawnienia do dokonywania opracowań dokumentacji i analizy przedwdrożeniowej może wykonać je 

osobiście bądź przekazać ich wykonanie osobie trzeciej. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego 

z opracowań Dzieła oraz przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na rozporządzanie 

i korzystanie z opracowań Dzieła przez inne podmioty, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych 

w ust. 4 (zezwolenie na wykonywanie praw zależnych). Zamawiający, korzystając z uprawnienia do 

dokonywania opracowań Dzieła może wykonać je osobiście bądź przekazać ich wykonanie osobie 

trzeciej. 

10. Przeniesienie praw do Dzieła, następuje bez ograniczeń terytorialnych, a także bez ograniczeń liczby 

Użytkowników, liczby stanowisk, rodzaju sprzętu lub miejsca użytkowania Dzieła. 

11. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

Umowy, prawa o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2011 r. o ochronie baz danych, w tym prawo 

do pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub istotnej części, co do ilości i jakości, 

w przypadku gdy Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy stworzy bazy danych. 

12. Jeśli stworzona przez Wykonawcę baza danych będzie utworem, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niezależnie od praw, o których mowa w ust. 10, 

Wykonawca udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

Umowy, licencji do baz danych (ich struktur), na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 i 6 oraz 

dodatkowo na następujących polach eksploatacji: 

1)  poznanie struktury bazy danych, 

2)  wykonywanie zapytań umożliwiających odczyt danych z bazy danych przy użyciu programów 

narzędziowych używanych przez UMK, 

3)  wykorzystanie struktury bazy danych Dzieła w celu migracji tych danych do nowych struktur, 

4)  przeglądanie struktury bazy danych, 

5)  wykonywanie kopii bazy danych (dump), 

6)  migracji danych do struktur nowego systemu w przypadku takiej konieczności, 

7)  udostępniania schematu bazy danych prezentującego widoki z bazy danych Dzieła, 

wykorzystywanych m.in. do Interfejsów komunikacyjnych, 

8)  dodawania, modyfikacji i poszerzania pozycji słownikowych, 

9)  dodawania nowych obiektów, w tym także umożliwiających import danych na potrzeby innych 

aplikacji, 

10)  aktualizacji danych w bazie poprzez wprowadzanie, modyfikacje, kasowanie danych, dokonywanie 

importu i eksportu danych, 

11)  modyfikacji baz danych. 

13. Wykonawca odpowiednio udziela Zamawiającemu zgody lub zobowiązuje się do uzyskania zgody od 

podmiotu uprawnionego na wykonywanie przez Zamawiającego praw autorskich osobistych, 

przysługujących Wykonawcy do bazy danych, w postaci prawa do dokonywania zmian całości lub części 
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bazy danych oraz prawa do decydowania o sposobie oznaczenia lub pomijania oznaczania autorstwa 

bazy danych. 

14. W ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Wykonawca wyraża zgodę na 

wykonywanie przez Zamawiającego opracowań bazy danych (zarówno w całości jak i w części) oraz na 

rozporządzanie opracowaniami i korzystanie z opracowań bazy danych przez Zamawiającego, a także 

przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 

bazy danych (jej struktur) przez inne podmioty, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w ust. 

4, 6 i 11. Zamawiający, korzystając z uprawnienia do dokonywania opracowań może wykonać je 

osobiście bądź przekazać ich wykonanie osobie trzeciej. 

15. W ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu zgody lub zobowiązuje się do uzyskania zgody od podmiotu uprawnionego (autora) na 

wykonywanie przez Zamawiającego praw autorskich osobistych, przysługujących Wykonawcy lub 

podmiotowi uprawnionemu (autorowi) do Dzieła, dokumentacji i analizy przedwdrożeniowej, w postaci 

prawa dokonywania zmian w całości lub części oraz do decydowania o sposobie oznaczenia lub 

pomijania oznaczania autorstwa Dzieła, dokumentacji i analizy przedwdrożeniowej (całości lub jego 

fragmentów). 

16. Przeniesienie praw lub udzielenie licencji, udzielenia uprawnienia do wykonywania praw osobistych 

i zależnych oraz wykonywania praw, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2011 r.  

o ochronie baz danych nie dotyczy oprogramowania open source'owego, którego wykaz wraz z  opisem 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w ramach realizacji Etapu 1 zamówienia 

zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.  

17. Przeniesienia praw lub udzielenie licencji, udzielenia uprawnienia do wykonywania praw osobistych 

i zależnych oraz wykonywania praw, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2011 r.  

o ochronie baz danych nastąpi odpowiednio z chwilą przekazania Zamawiającemu Dzieła, dokumentacji, 

analizy przedwdrożeniowej i baz danych oraz dotyczy wszelkich wersji Dzieła, dokumentacji i analizy 

przedwdrożeniowej i baz danych dostarczonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu 

Umowy.  

18. W odniesieniu do Dzieła, dokumentacji i bazy danych stworzonych bądź przekazanych przez Wykonawcę 

w ramach usługi wsparcia rozwojowego lub gwarancji skutek, o którym mowa w ust. 17 nastąpi 

każdorazowo z chwilą ich przekazania Zamawiającemu. 

19. W ramach wynagrodzenia za wykonanie Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 

nośnika, na jakim przedmiot niniejszej Umowy utrwalono. 

20. Aktualizacja kodów źródłowych ma być wykonywana w okresie gwarancyjnym co najmniej raz na 

3 miesiące i maksymalnie 30 dni po każdej funkcjonalnej zmianie oprogramowania lub korekcie błędów. 

 

§ 11 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają kary umowne przysługujące Zamawiającemu w następujących przypadkach: 

1) opóźnień w wykonaniu danego etapu lub subetapu przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za dany etap lub subetap, określonego w § 7 

ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia danego etapu lub subetapu; 
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2) niewykonania przez Wykonawcę danego etapu lub subetapu Umowy Wykonawca zapłaci karę 

umowną w  wysokości 30% wynagrodzenia brutto za niewykonany etap lub subetap, określonego 

w § 7 ust. 1 Umowy; 

3) nieinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie realizacji Umowy przez 

podwykonawców – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc zł 00/100) za każde naruszenie; 

4) nienależytego wykonania przez Wykonawcę danego etapu lub subetapu Umowy w innych 

przypadkach – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto za nienależycie wykonany etap lub subetap, określonego w § 7 ust. 1 

Umowy; 

5) opóźnienia w usunięciu wad Systemu WMM Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości: 

a) 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące zł 00/100), za każdy dzień zwłoki w naprawie Błędu 

krytycznego, o którym mowa w § 8 ust. 8 pkt 1) Umowy, 

b) 800,00 zł brutto (słownie: osiemset zł 00/100), za każdy dzień zwłoki w naprawie Błędu 

niekrytycznego, o którym mowa w § 8 ust. 8 pkt 2) Umowy, 

c) opóźnienia we wdrożeniu zmian w zakresie wsparcia rozwojowego Systemu WMM 

w stosunku do terminu ustalonego przez Strony Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 400,00 zł brutto (słownie: czterysta zł 00/100), za każdy dzień zwłoki we 

wdrożeniu zmian, o którym mowa w § 8 ust. 19 Umowy, 

d) opóźnienia w dostarczeniu aktualizacji dokumentacji technicznej Systemu WMM w stosunku 

do terminu wynikającego z § 8 ust. 20 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście zł 00/100), za każdy dzień zwłoki. 

2. Kary wynikające z ust. 1 powyżej są traktowane rozłącznie, nie kumulują się. 

3. Naliczone kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W przypadku, gdy wysokość kary umownej przewyższa kwotę wynikającą z faktury lub gdy Wykonawcy 

nie przysługuje wynagrodzenie, wystawi notę obciążeniową, której wysokość Wykonawca zobowiązany 

jest w terminie 7 dni wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego. 

5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie wykluczają prawa żądania zapłaty odszkodowania 

na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
 

§ 12  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia, w następujących 

przypadkach: 

1) opóźnienia przekraczającego 10 dni w stosunku do terminów realizacji poszczególnych etapów, 

określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, 

2) wykorzystania przez Wykonawcę danych osobowych w sposób niezgodny z Umową, w tym 

powierzenia przez Wykonawcę danych osobowych lub przetwarzania danych osobowych osobie 

trzeciej bez zgody Zamawiającego, 
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3) w przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 innych 

osób; 

4) jeżeli przebieg prac w ramach danego etapu wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym 

należyte wykonanie kolejnych etapów Umowy a Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie 

zmienił w wyznaczonym terminie sposobu realizacji Umowy. 

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w sytuacji, gdy zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych 

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 7 dni od dnia kiedy 

Zamawiający powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie od Umowy.  

3. W sytuacji gdy zaistnieje jedna z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności może 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie 

stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 

Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  

4. Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, może uznać, że dowody, 

o których mowa w ust. 3 są wystarczające do uznania rzetelności Wykonawcy. Wówczas 

Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 2 powyżej. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. Wówczas Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy. 

6. W terminie 7 dni od daty ewentualnego odstąpienia od całości Umowy lub od części Umowy, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia od Umowy. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do 

zwrotu powierzonych materiałów w terminie określonym w pierwszym zdaniu. W przypadku 

odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za prace faktycznie wykonane 

i uznane przez Zamawiającego za należycie wykonane, zgodnie z ww. protokołem. 
 

§ 13 

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający jako administrator, zgodnie z art. 28 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 
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osobowych, a Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać je z polecenia Zamawiającego, zgodnie 

z zakresem i celem, a także w sposób określony poniżej. 

2. Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje: 

 1) imię i nazwisko; 

 2) adres e-mail - identyfikator konta; 

 3) adres IP. 

3. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest: realizacja przedmiotu Umowy. 

4. Dane osobowe Zamawiający przekazuje Wykonawcy nieodpłatnie. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania powierzonych danych osobowych osobom trzecim, 

z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Wykonawcy. Powierzone Wykonawcy dane 

osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały od Wykonawcy stosowne 

upoważnienie. 

6. Wykonawca nie jest upoważniony do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania powierzonych danych 

osobowych, zgodnie z art. 30 ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 RODO. 

8. Wykonawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do 

zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 

tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b) RODO. 

9. Wykonawca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające na mocy art. 32 RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 

lit. c) RODO i wdrożył w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa powierzonych danych 

środki techniczne i organizacyjne opisane w załączniku nr 6 do Umowy. 

10. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Wykonawca w miarę możliwości pomaga Zamawiającemu, 

poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na 

żądania osoby, której dane dotyczą, a której dane zostały powierzone do przetwarzania na mocy 

niniejszej Umowy, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO, zgodnie z art. 28 

ust. 3 lit. e) RODO; Wykonawca pomaga także Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych 

w art. 32-36 RODO, uwzględniając dostępne mu informacje oraz charakter przetwarzania. 

11. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek sytuacji stanowiącej naruszenie bezpieczeństwa danych 

osobowych powierzonych do przetwarzania Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 36 godzin: 

1)  poinformować o tym Zamawiającego, podając wszelkie informacje dotyczące takiego naruszenia; 

2)  ustalić przyczynę i miejsce naruszenia; 

3)  podjąć wszelkie czynności mające na celu usunięcie naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych 

w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami; 

4)  zebrać dostępne dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia 

i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości i w tym celu współpracować 

z Zamawiającym na każdym etapie wyjaśniania sprawy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia realizacji przedmiotu Umowy w zakresie 

przetwarzania powierzonych danych osobowych w formie audytu przeprowadzonego przez 

upoważnionego audytora, działającego na zlecenie Zamawiającego. Koszty takiego audytu ponosi 
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Zamawiający. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie oraz umożliwia audytorowi 

przeprowadzenie audytu. 

13. Strony ustalają, że podczas realizacji niniejszej Umowy w zakresie objętym niniejszym paragrafem będą 

ze sobą ściśle współpracować za pośrednictwem wyznaczonych przedstawicieli, informując się 

wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej 

umowy, a także o wszelkich kontrolach i korespondencji z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

mających związek lub mogących mieć  wpływ na przetwarzanie danych osobowych powierzonych do 

przetwarzania na mocy niniejszej umowy. Odpowiedzi na wystąpienia każdej ze Stron nie mogą 

przekraczać 48 godzin w ciągu dni roboczych. 

14. Zamawiający upoważnia do kontaktów w przedmiocie umowy w zakresie przetwarzania danych 

osobowych ………………………………………………….., tel. …………………, e-mail: ……………….. lub osobę 

zastępującą. 

15. Wykonawca upoważnia do kontaktów w przedmiocie umowy w zakresie przetwarzania danych 

osobowych:  ………………………………., tel. …………......, e-mail: ………… lub osobę zastępującą. 

16. W przypadku zmiany danych kontaktowych, o których mowa powyżej, Strona, u której zmiana nastąpiła, 

jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie oraz wskazania nowych 

danych kontaktowych. Zmiany takiej nie uważa się za konieczną do sporządzenia aneksu do Umowy. 

17. W przypadku wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Zamawiającego za 

przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działanie w celu 

usunięcia tych okoliczności oraz natychmiast zawiadomić Zamawiającego. 

18. W sytuacjach nadzwyczajnych, nieprzewidzianych w Umowie, Wykonawca zobowiązuje się do 

przetwarzania danych osobowych mając na uwadze ochronę powierzonych danych oraz interes 

Zamawiającego. 

19. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek uchybień w przetwarzaniu danych osobowych powierzonych na 

mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie i na własny koszt. 

20. Jeżeli Wykonawca naruszy przepisy RODO i niniejszej Umowy w zakresie celów i sposobów 

przetwarzania, uznaje się go za administratora w odniesieniu do tego przetwarzania. 

21. Wygaśnięcie Umowy, niezależnie od przyczyny, powoduje dla Wykonawcy obowiązek niezwłocznego, 

ale nie później niż w terminie do 7 dni od dnia wygaśnięcia Umowy, usunięcia wszystkich danych 

osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone, z wszystkich form zapisu tych danych 

i wszystkich istniejących kopii tych danych, oraz obowiązek podjęcia stosownych działań w celu 

wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej 

Umowy. Powierzenie przetwarzania danych w zakresie objętym niniejszą Umową trwa do upływu wyżej 

wskazanego terminu. Przepis niniejszego ustępu nie ma zastosowania w przypadku, gdy prawo Unii lub 

prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych. Niniejszy ustęp nie ma również 

zastosowania gdy dane osobowe, których przetwarzanie zostało powierzone Wykonawcy na podstawie 

niniejszej Umowy są przetwarzane także na podstawie innych umów zawartych z Wykonawcą, 

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie tych innych umów. 
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22. Wykonawca nie później niż 14 dni od dnia wygaśnięcia Umowy złoży Zamawiającemu w formie 

elektronicznej oświadczenie o wypełnieniu postanowień ustępu poprzedzającego. 

23. Wykonawca zobowiązuje się wykonać postanowienia niniejszego paragrafu z należytą starannością. 
 

§ 14 

SIŁA WYŻSZA 

1. Żadna ze stron nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkodę, koszty lub wydatki 

powstałe w wyniku lub w związku z opóźnieniem, nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem 

umowy, jeżeli nastąpiło to w związku z zaistnieniem okoliczności siły wyższej. W takim przypadku żadna 

ze stron nie może także naliczyć kar umownych.  

2. Siła wyższa w rozumieniu niniejszej Umowy oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, 

o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich 

wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań przewidzianych niniejszą Umową, niewynikające 

z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej 

należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu 

powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, wyjątkowo intensywne 

i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec 

(wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki itp.). W rozumieniu niniejszej 

Umowy siłą wyższą nie są w szczególności deficyt sprzętowy, kadrowy, materiałowy, spory 

pracownicze, strajki, trudności finansowe ani też kumulacja takich czynników. 

3. Strona Umowy stojąca w obliczu siły wyższej musi niezwłocznie poinformować drugą stronę umowy 

o zaistniałej sytuacji, naturze problemu, przewidywanym czasie trwania oraz przewidywanych 

konsekwencjach, jak również podjąć działania w celu zminimalizowania możliwych szkód. 

4. Strona Umowy powołująca się na okoliczność siły wyższej powinna udokumentować jej zaistnienie. 
 

§ 15 

ZMIANY W UMOWIE 

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

2. Strony postanawiają, że zawarte w niniejszej Umowie informacje niezbędne do sprawnej realizacji 

postanowień niniejszej Umowy, jednak takie, które w okresie realizacji Umowy mogą ulegać zmianie 

z przyczyn niezależnych od Stron lub w związku z optymalizacją realizacji Umowy (np. dane 

teleadresowe, kontaktowe, adresy internetowe, procedury w zakresie współpracy między Stronami), 

opracowane przez Strony Umowy, aktualizowane są na bieżąco i ich zmiana nie wymaga zachowania 

formy pisemnej.  

3. Zmiany Umowy mogą być wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności 

określonych w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w następujących 

sytuacjach: 

1) zmiany w zakresie udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. Zmiany te nie mogą 

prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy; 

2) zmiany terminu (skrócenie/wydłużenie) realizacji poszczególnych etapów/subetapów przedmiotu 

Umowy określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn niezależnych od Stron 

lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej lub zmiany harmonogramu spływu środków od 
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Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  – 

w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian, przy czym za przyczynę niezależną od Wykonawcy 

nie są uważane w szczególności okoliczności dotyczące pracowników Wykonawcy lub innych osób, 

którymi Wykonawca posługuje się do realizacji Umowy w tym choroba, urlop, wypowiedzenie lub 

rozwiązanie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego wiążącego Wykonawcę z tymi 

osobami. Zmiany te nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia brutto określonego w § 7 

ust. 1 niniejszej Umowy; 

3) zmiany terminów płatności, wstrzymania/przerwania wykonania projektu z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej lub zmiany harmonogramu 

spływu środków od Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian. Zmiany te nie mogą prowadzić 

do zwiększenia wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy; 

4)   wprowadzenia do harmonogramu rzeczowo – finansowego dodatkowych etapów i subetapów 

z przyczyn niezależnych od Stron lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej lub zmiany 

harmonogramu spływu środków od Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian, 

w szczególności zmiany postanowień § 7 ust. 1 Umowy dot. wysokości wynagrodzenia brutto za 

dany etap/subetap. Zmiany te nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy; 

5) zmiany w wykazie osób, przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia po stronie 

Wykonawcy – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian. Zmiany te nie mogą prowadzić do 

zwiększenia wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.  

6) zmiany zakresu przedmiotowego niniejszej Umowy w szczególności ze względów organizacyjnych, 

technologicznych, osobowych lub, gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych – 

w zakresie sposobu realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenia całościowego wynagrodzenia 

brutto maksymalnie o 20% jego wartości brutto; 

7) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Umowy – w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa, 

w tym w szczególności zmiany: 

a) stawki podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie 

wysokość wynagrodzenia netto wchodzącego w skład łącznego wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

8) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony. Zmiany te nie mogą 

prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. 



 

 
Strona 20 z 20 

4. W przypadku zmian określonych w ust. 3 pkt 7 lit. b) i c) Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy wyłącznie: 

 1)  na pisemny wniosek Wykonawcy; 

 2)  w zakresie niezrealizowanej części zamówienia; 

 3)  w oparciu o wykazaną, odpowiednimi dokumentami i dowodami, wartość wzrostu kosztów 

wykonania zamówienia (kosztów pracy personelu), i tylko w zakresie w jakim wykazany zostanie jej 

wpływ na wartość wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy; 

 4)  najwcześniej od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami 

zostanie złożony Zamawiającemu w terminie do 30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów 

stanowiących podstawę zmiany. Nie dochowanie tego warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia 

w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z dowodami. 
 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz 

danych, przepisy o ochronie danych osobowych. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełniania warunków 

umowy. 

4. Integralną część Umowy stanowią Załączniki: 

a) Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

b) Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy 

c) Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy 

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

 

 

Zamawiający          Wykonawca 


