Załącznik Nr 8 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy

W dniu ____________2015 r. w Warszawie, pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji
i Konsumentów z siedzibę przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,
posiadającym NIP PL 526-10-09-497, REGON 006212789, reprezentowanym przez:
Monikę Bronkau – Ługowską – Dyrektora Generalnego Urzędu,
zwanym dalej Zamawiającym,
a firmą _______________________ z siedzibą przy _____________________________,
wpisaną
do
________________,
posiadającą
NIP
_________,
REGON
___________________, reprezentowaną przez :
_______________ – ____________________,
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,
w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U., z 2013 r., poz. 907 ze zm.), została
zawarta umowa o następującej treści:
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DEFINICJE
Terminy lub zwroty, uŜyte w niniejszej Umowie, posiadają następujące znaczenie:
Termin
Definicja
Informatyczny System SUDOP (System Udostępniania Danych o
System SUDOP,
Pomocy Publicznej) wykonany w ramach niniejszego zamówienia i
zwany równieŜ
spełniający wymagania określone w SIWZ i Umowie, przy czym
„Systemem”
elementami Systemu nie są:
a) sprzęt informatyczny, w szczególności serwery, na których
System jest zainstalowany,
b) systemy operacyjne i silniki bazy danych zainstalowane na ww.
sprzęcie informatycznym,
c) sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane przez uŜytkowników
końcowych tj. osób wprowadzających dane do systemu za pomocą
interface’u.
oprogramowanie
wytworzone lub zakupione na potrzeby realizacji
Oprogramowanie
zamówienia, do którego wykonawca posiada autorskie prawa
dedykowane
majątkowe na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50
i art. 74 ust. 4 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
łącznie z prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zaleŜnego
prawa autorskiego lub podlegające licencjom FLOSS (free libre/open
source software) i do którego autorskie prawa majątkowe zostają
przeniesione na Zamawiającego
wszelkie oprogramowanie niezbędne do prawidłowego działania
Oprogramowanie
Systemu na urządzeniach, w tym sterowniki, systemy operacyjne,
gotowe
oprogramowanie bazodanowe i inne. Oprogramowanie gotowe nie
moŜe być typu OEM (tj. przypisane do konkretnego sprzętu).
Zamawiający lub Wykonawca, w zaleŜności od kontekstu
Strona
łącznie: Zamawiający i Wykonawca
Strony
inne osoby prawne lub fizyczne, nie będące Stronami Umowy.
Osoba trzecia
sprzęt informatyczny i oprogramowanie gotowe, wykorzystywane przez
Infrastruktura
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do zapewnienia
Informatyczna
funkcjonowania Systemu z wyłączeniem sprzętu i oprogramowania
wykorzystywanego
przez
uŜytkowników
końcowych
tj.
osób
wprowadzających dane do systemu za pomocą interface’u.

Usługi
Dzień roboczy

SHRiMP

Awaria

Usługi w rozumieniu obowiązujących przepisów o zamówieniach
publicznych będące przedmiotem zamówienia
dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy (od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i określonych
ustawą świąt)
System Harmonogramowania, Rejestracji i Monitorowania Pomocy ,
zainstalowany na serwerze Zamawiającego utworzony w oparciu o
silnik bazodanowy Oracle.
rozumie się przez to niesprawność lub niedostępność Systemu SUDOP
lub procesu replikacji SHRIMP-SUDOP wywołaną przez przyczyny nie
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leŜące po stronie Systemu, w szczególności dotyczące np.: Infrastruktury
Informatycznej, zasilania, otoczenia (interfejsy zewnętrzne).

Błąd

rozumie się przez to sytuacje, w których System SUDOP lub proces
replikacji SHRIMP-SUDOP nie przetwarza prawidłowo danych lub
nieodpowiednio przetwarza dane lub nie wykonuje swoich funkcji lub
nie wykonuje funkcji prawidłowo zgodnie z:
a) Dokumentacją Administracyjną lub
b) Dokumentacją Systemu

Problem

rozumie się przez to zdarzenie nie będące ani Awarią, ani Błędem zgłoszone
przez
upowaŜnionego
UŜytkownika,
powodujące
utrudnienia
lub ograniczenia w korzystaniu lub zarządzaniu Systemem SUDOP lub
procesem replikacji SHRIMP-SUDOP.
niniejsza Umowa
uŜytkownik Systemu – pracownik Zamawiającego wskazanego w Umowie

Umowa
UŜytkownik
UŜytkownik końcowy

uŜytkowników przekazujących dane do Systemu zlokalizowanego w
UOKiK

Dni robocze

dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.
rozumie się wszelkie informacje w tym cechy, parametry,
konfigurację, funkcjonalności i architekturę Systemu, jego budowę i
sposoby korzystania. W szczególności Dokumentacja Systemu
zawiera:
a) zbiór dokumentacji administracyjnej:
- Podręcznik Administratora - Opis Architektury Sieciowej,
- Podręcznik Administratora - Opis Instalacji Systemu,
- Podręcznik Administratora - Dokumentację Techniczną
Systemu,
- Podręcznik Administratora - Instrukcję obsługi Systemu
przez administratora,
b) opis funkcjonalny systemu,
c) model danych oraz repozytorium z narzędzi CASE,
d) opis wszelkich zmian w Systemie i jego funkcjonalności,
e) kody źródłowe.

Dokumentacja
Systemu

Dokumentacja
Administracyjna
Dokumentacja

SOZ

dokumentacja opisująca:
1) wszystkie czynności słuŜące do konfigurowania Systemu i
administrowania Systemem,
2) Infrastrukturę Informatyczną.
stworzony przez Wykonawcę i dostarczony Zamawiającemu w
ramach wykonania przedmiotu Umowy zbiór dokumentów
projektowych oraz specjalistycznych, w szczególności Dokumentacja
Systemu i Dokumentacja Administracyjna
System Obsługi Zamawiającego
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1.

2.

3.

4.

§ 1.
Przedmiot Umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Systemu Informatycznego SUDOP (System
Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej), zwanego dalej Systemem wraz ze
świadczeniem rozszerzonej gwarancji przez okres ……… miesięcy oraz dostarczenia
zestawu komputerowego z oprogramowaniem.
W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
2.1. dokonania analizy wymagań dla projektowanego i budowanego Systemu;
2.2. zaprojektowania funkcjonalnie i graficznie Systemu,
2.3. budowy Systemu,
2.4. zapewnienia niezbędnego oprogramowania w celu realizacji przedmiotu umowy,
2.5. dostawy, instalacji i konfiguracji oprogramowania,
2.6. przygotowania we współpracy z Zamawiającym danych do przeniesienia,
2.7. zasilenia Systemu danymi,
2.8. uruchomienia testowego Systemu (w celu dokonania testów i dokonania odbioru
Systemu),
2.9. opracowania i wykonania testów cząstkowych i akceptacyjnych,
2.10. przekazania Zamawiającemu certyfikatów udzielenia licencji/sublicencji oraz
innych certyfikatów wymaganych przez Zamawiającego,
2.11. przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych wraz z opisem,
2.12. przeniesienia autorskich praw majątkowych do produktów opracowanych
i wytworzonych w ramach realizacji umowy,
2.13. przeprowadzenia szkoleń uŜytkowników Systemu w zakresie administracji oraz
obsługi rozwiązania wykonanego w ramach niniejszej umowy,
2.14. uruchomienia produkcyjnego Systemu,
2.15. dostawy zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
2.16. świadczenia usług rozszerzonej gwarancji.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym funkcjonalności Systemu, zostały
określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr
1 do Umowy (zwanym dalej SOPZ), który wraz z ofertą stanowiącą Załącznik Nr 2 do
Umowy i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowią integralną część
Umowy.
Realizacja zamówienia jest finansowana ze środków Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2007 – 2013.

.
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2.

3.
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§ 2.
Termin realizacji umowy
Realizacja Umowy będzie przebiegała w dwóch etapach:
1.1. Etap I - zaprojektowanie, budowa, wdroŜenie i uruchomienie Systemu oraz
dostawa Systemu,
1.2. Etap II – świadczenie rozszerzonej gwarancji przez okres ……. miesięcy licząc od
dnia podpisania Końcowego Protokołu Odbioru w pełni funkcjonalnego Systemu.
Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji Etapu I, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1
i uruchomienia w pełni funkcjonalnego Systemu do dnia 15 grudnia 2015 r.,
z zastrzeŜeniem, iŜ udostępnienie testowego Systemu wraz z dokumentacją w celu
przeprowadzenia testów i dokonania odbioru końcowego nastąpi do dnia 15 listopada
2015 r.
Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy zastawu komputerowego wraz
z oprogramowaniem do dnia uruchomienia testowego Systemu (w celu dokonania
testów i dokonania odbioru Systemu).
Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy uzgodni
z Zamawiającym szczegółowy harmonogram realizacji umowy.

§ 3.
Procedura realizacji umowy dla Etapu I
1. W ramach realizacji prac objętych Etapem I Wykonawca zobowiązuje się
w szczególności do:
1.1. analizy i doprecyzowania wymagań Zamawiającego określonych w SOPZ
dotyczących wyglądu Systemu,
1.2. zaprojektowania Systemu,
1.3. budowy Systemu,
1.4. wdroŜenia Systemu,
1.5. pierwszego importu i migracji danych z Systemu SHRiMP,
1.6. udostępnienia Zamawiającemu wykonanego Systemu w celu dokonania testów
i odbioru;
1.7. przeprowadzenia testów cząstkowych i akceptacyjnych,
1.8. przeprowadzenia procedury odbiorów,
1.9. uruchomienia produkcyjnego Systemu.
2. Analiza i doprecyzowanie wymagań Zamawiającego, opisanych w SOPZ nastąpi
w trakcie bezpośrednich spotkań w siedzibie Zamawiającego. Ponadto Zamawiający
zastrzega, iŜ równieŜ inne czynności związane z realizacją przedmiotu umowy będą
wymagać spotkań w siedzibie Zamawiającego.
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§ 4.
Ogólna procedura realizacji umowy w zakresie rozszerzonej gwarancji
1. W ramach realizacji prac objętych Etapem II Wykonawca będzie zobowiązany do
świadczenia usługi rozszerzonej gwarancji przez okres ……. miesięcy od dnia
podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Systemu (Załącznik Nr 3 do Umowy), na
zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz SOPZ.
2. Po zakończeniu świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, Wykonawca przekaŜe
Zamawiającemu w pełni funkcjonalne środowisko produkcyjne wraz z zaktualizowaną
dokumentacją.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

§ 5.
Wynagrodzenie i płatności
Wynagrodzenie z tytułu realizacji całości przedmiotu Umowy określonego w § 1,
zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi ………………… zł brutto.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie obciąŜenia związane
z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, w tym wynagrodzenie
wynikające z przeniesienia praw autorskich majątkowych do oprogramowania
dedykowanego i wszelkich Produktów powstałych w trakcie realizacji umowy na
określonych w niniejszej Umowie polach eksploatacji, udzielenie licencji na warunkach
określonych w Umowie dla oprogramowania gotowego wykorzystanego do realizacji
przedmiotu umowy, w tym wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, a takŜe
podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest naleŜny.
NaleŜność z tytułu realizacji niniejszej umowy płatna będzie przelewem na konto
wskazane na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony umowy
Końcowy Protokół Odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT o której
mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia podpisania przez obie Strony protokołu
odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
W przypadku niewywiązania się Zamawiającego z płatności, o której mowa w ust. 1,
Wykonawca moŜe obciąŜyć Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej za
kaŜdy dzień opóźnienia.
Za dzień dokonania płatności uwaŜa się dzień wydania dyspozycji zlecenia płatności na
rzecz Wykonawcy.
§ 6.
Harmonogram i odbiory

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem,
o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3 Umowy.
2. Odbiór prac przewidzianych w ramach realizacji umowy będzie następował zgodnie z
przyjętym harmonogramem z zachowaniem terminów określonych w § 2 ust. 2 umowy
oraz ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.
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3. O gotowości do przekazania przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca powiadomi
Zamawiającego na co najmniej 3 dni robocze przed jego przekazaniem, przesyłając
informację pisemnie, faksem lub pocztą e-mail. Wykonawca musi przedstawić
szczegółowy plan odbiorów kaŜdego z produktów umowy, tak aby zapewnić
odpowiedni czas niezbędny Zamawiającemu na weryfikację produktu.
4. Zamawiający przeprowadzi procedurę odbiorczą i zgłosi ewentualne uwagi lub
zastrzeŜenia najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania przedmiotu
umowy do odbioru.
5. Końcowy odbiór prac wynikających z realizacji Etapu I nastąpi po pozytywnym
zakończeniu wszystkich testów oraz po ewentualnym przeprowadzeniu audytu
bezpieczeństwa Systemu i dokumentacji przez firmę zewnętrzną wskazaną przez
Zamawiającego. Koszty ewentualnego audytu pokrywa Zamawiający.
6. Zamawiający dopuszcza moŜliwość odbioru warunkowego w sytuacji, gdy błędy lub
nieprawidłowości są nieistotne dla prawidłowego funkcjonowania Systemu oraz z
punktu widzenia poprawności wykonania przedmiotu umowy z jednoczesnym
wskazaniem usunięcia tych nieprawidłowości w określonym czasie. Ostateczna
moŜliwość odbioru warunkowego określi Zamawiający, w szczególności decydując o
klasyfikacji błędów, które mogą zostać dopuszczone.
7. Wykonawca wraz z przekazaniem Systemu do końcowego odbioru, w terminie
wskazanym w § 2 ust. 2 umowy dostarczy dokumentację wytworzoną w ramach
realizacji umowy, w szczególności Dokumentację Systemu i Administracyjną, w tym:
7.1. dokumentację powykonawczą całego Systemu, opisującą instalację, konfigurację i
parametryzację Systemu, strukturę baz danych wraz z określeniem przeznaczenia
tabel i pól,
7.2. dokumentację administratorów zawierającą szczegółowe instrukcje opisujące
wszystkie funkcje i moŜliwości Systemu dla kaŜdej roli wraz z opisem
przyznanych uprawnień;
7.3. kody źródłowe wraz z opisami dla oprogramowania dedykowanego,
7.4. dokumentację gotowych elementów Systemu, jeŜeli zostały wykorzystane przez
Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu umowy,
7.5. licencje na oprogramowanie gotowe, wykorzystane do realizacji przedmiotu
umowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie produkty, którym moŜna nadać postać
elektroniczną (architektura systemu, skrypty, kod źródłowy oprogramowania
dedykowanego) do siedziby Zamawiającego w formie elektronicznej na płytach
CD/DVD.
9. Wszelka dokumentacja wytworzona w ramach zamówienia będzie sporządzona w języku
polskim. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od tego wymagania w przypadku
dokumentacji oprogramowania narzędziowego.
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§ 7.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, iŜ:
1.1. znane są mu obowiązki związane z przedmiotem zamówienia i zobowiązuje się do
ich stosowania,
1.2. posiada wszelkie niezbędne prawa własności intelektualnej oraz posiada wiedzę
fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami
wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, a takŜe dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi
środkami gwarantującymi profesjonalną realizację niniejszej Umowy, zgodnie
z wymaganiami Umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
1.3. przysługują mu w zakresie wykonywania niniejszej Umowy wszelkie niezbędne
prawa, w tym autorskie prawa majątkowe lub licencje do oprogramowania,
dokumentacji i narzędzi, którymi będzie posługiwał się w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z dołoŜeniem naleŜytej staranności,
zgodnie ze złoŜoną ofertą, zasadami najnowszej wiedzy technicznej oraz projektowania
systemów teleinformatycznych, a takŜe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca oświadcza, iŜ osoby wskazane w ofercie do pełnienia określonych funkcji,
będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy w ramach prac związanych
z zaprojektowaniem, wykonaniem i wdroŜeniem Systemu oraz świadczenia usługi
rozszerzonej gwarancji.
4. W przypadku korzystania przy realizacji przedmiotu umowy z usług podwykonawcy,
Wykonawca w terminie 4 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą zobowiązany jest
poinformować o tym fakcie Zamawiającego podając w treści informacji nazwę
podwykonawcy, jego dane teleadresowe oraz zakres usług jakie będzie realizował w
ramach niniejszej umowy. W przypadku, gdy umowa o z podwykonawcą została
zawarta przed dniem podpisania umowy, Wykonawca powyŜszą informacje przekazuje
w dniu podpisania umowy.
5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania
Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania
6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu na jego wniosek wszelkich
informacji dotyczących przebiegu prac i umoŜliwienia mu kontroli zaawansowania
i wyników prac.
7. Wykonawca z chwilą zawarcia Umowy nie moŜe bez uprzedniej wyraŜonej na piśmie
zgody Zamawiającego tworzyć, zbywać, ani w inny sposób udostępniać
oprogramowania zaleŜnego lub inspirowanego Systemem lub jego modyfikacjami
wykonanymi w ramach niniejszej Umowy, oraz nie ma prawa certyfikować innego
oprogramowania w zakresie współpracy z Systemem.
8. Wykonawca oświadcza, Ŝe wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do
wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi
naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej.
9. Wykonawca oświadcza, Ŝe wszelkie dane i informacje uzyskane przez Zamawiającego
w wyniku wykonania Umowy, nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy
i jego kontrahentów.
10. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po wykonaniu Umowy
wszelkich roszczeń osób trzecich, Wykonawca oświadcza, Ŝe bierze na siebie wszelką
odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie,
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a wynikłych z wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i ich
pracowników.
11. Wykonawca zobowiązuje się, Ŝe w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia
realizacji, rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy, dokona wraz
z podwykonawcami oraz osobami trzecimi uczestniczącymi w wykonaniu zamówienia,
trwałego usunięcia ze wszystkich posiadanych nośników: aplikacji, danych oraz
udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji.
12. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z podmiotem realizującym ewentualny
audyt zlecony przez Zamawiającego.
§ 8.
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1.1. stosowania udostępnienia na pisemny wniosek Wykonawcy dokumentów oraz
informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, a będących
w dyspozycji Zamawiającego, z wyjątkiem dokumentacji i informacji
podlegającej ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych,
o ochronie danych osobowych oraz dokumentów i informacji stanowiących
tajemnice lub teŜ podlegających ochronie na podstawie innych przepisów.
1.2. odbioru od Wykonawcy przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z warunkami
umowy,
1.3. umoŜliwienia pracownikom Wykonawcy lub naleŜycie upowaŜnionym przez
niego osobom trzecim dostępu do informacji, zasobów i danych będących w
dysponowaniu Zamawiającego, niezbędnych do wykonania Umowy,
z zastrzeŜeniem pkt. 1.1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w okresie realizacji niniejszej umowy do zlecenia,
na koszt Zamawiającego, firmie zewnętrznej przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa
zobowiązań wynikających z umowy.

§ 9.
Zakres rozszerzonej gwarancji
1. Wykonawca udzieli …….. miesięcznej rozszerzonej gwarancji na prawidłowe i wolne
od wad działanie Systemu, której okres liczony będzie od daty podpisania Końcowego
Protokołu Odbioru Systemu. Zakres rozszerzonej gwarancji obejmuje:
1.1. usuwanie zgłoszonych Awarii i Błędów ,
1.2. udzielanie konsultacji:
1.2.1 w zakresie:
1.2.1.1. zapewniania prawidłowego eksploatowania Systemu,
1.2.1.2. bieŜącego uŜytkowania Systemu,
1.2.1.3. potrzeb procesu replikacji SHRIMP-SUDOP,
1.2.1.4. administrowania Systemem,
1.2.2 za pośrednictwem:
1.2.2.1 telefonu,
1.2.2.2 poczty elektronicznej lub Systemu Obsługi Zamawiającego (SOZ)
1.3. rozwiązywanie zgłoszonych Problemów dotyczących Systemu i replikacji SHRIMPSUDOP, w tym usuwanie przyczyn ich wystąpienia.
1.4. dostosowywanie Systemu, na Ŝądanie Zamawiającego do:
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1.4.1.

nowszych wersji systemów operacyjnych i silnika bazy danych
wchodzących w skład Infrastruktury Informatycznej,
1.4.2. nowszych wersji systemów operacyjnych wyprodukowanych przez
Microsoft a uŜywanych przez uŜytkowników końcowych,
1.4.3. nowszych wersji przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Chrome.
1.5. tworzenie, modyfikacja i usuwanie kont administratorów aplikacji,
1.6. przywracanie serwera do prawidłowego działania w przypadku Awarii,
1.7. wykonywanie czynności konserwacyjnych na serwerze obsługującym System
SUDOP, kiedy będzie to wskazane,
1.8. wykonywanie nie rzadziej niŜ raz na tydzień kopii zapasowych bazy Systemu
SUDOP, począwszy od dnia uruchomienia produkcyjnego Systemu,
1.9. instalowanie aktualizacji oprogramowania (patch), kiedy będzie to wskazane (np. ze
względów bezpieczeństwa),
1.10. sporządzenie i bieŜąca aktualizacja zarówno Dokumentacji Systemu i Dokumentacji
Administracyjnej, kaŜdorazowo po usunięciu Awarii, Błędu, jeŜeli usunięcie Awarii
lub Błędu powoduje nieaktualność dokumentacji, w zakresie dotyczącym zmiany,
po rozwiązaniu Problemu jeŜeli rozwiązanie Problemu powoduje nieaktualność
dokumentacji, w zakresie dotyczącym zmiany,
1.11. sporządzenie, dostarczenie i przekazanie w siedzibie Zamawiającego, kaŜdorazowo
na Ŝądanie Zamawiającego, jednakŜe nie więcej niŜ 2 razy w okresie trwania
gwarancji kompletnej i aktualnej Dokumentacji Systemu i Dokumentacji
Administracyjnej,
1.12. sporządzenie, dostarczenie i przekazanie w siedzibie Zamawiającego, kaŜdorazowo
na Ŝądanie Zamawiającego, jednakŜe nie więcej niŜ 2 razy w okresie trwania
gwarancji, nośników instalacyjnych dla nowej kompletnej i aktualnej na dzień
przekazania Ŝądania wersji Systemu.
2. W ramach Rozszerzonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia,
udostępnienia Zamawiającemu informatycznego Systemu Obsługi Zamawiającego,
zwany dalej „SOZ” i utrzymywać dostępność dla Zamawiającego tego systemu przez
cały okres realizacji przedmiotu umowy, a po wykonaniu ostatniego obowiązku
stanowiącego przedmiot Umowy, przekazać Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego
kompletną bazę rejestrów w formacie zgodnym z MS Office lub innym uzgodnionym
z Zamawiającym. Zakres, funkcjonalności oraz parametry jakie musi spełniać SOZ
zostały zawarte w SOPZ (Załączniku Nr 1 do umowy).
3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w ust. 1 w dni robocze
w godzinach 8.15 do 16.15, w zakresie wymagającym kontaktu z Zamawiającym lub
świadczenia usługi w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania
prac wymagających zablokowania dostępu do Systemu, godziny prac z wyłączeniem
świąt i dni ustawowo wolnych od pracy zostaną ustalone przez Strony, a w przypadku
braku moŜliwości ustalenia przez Strony decyzje podejmuje Zamawiający.
4. Terminy spełnienia świadczeń zastrzega się na korzyść Zamawiającego.
§ 10.
Szczegółowa procedura realizacji Rozszerzonej gwarancji
1. W ramach Rozszerzonej gwarancji w przypadku wystąpienia Awarii lub Błędu lub
Problemu, Zamawiający przekaŜe odpowiednie zgłoszenie Wykonawcy zawierające
odpowiednio
informacje
wymagane
we
wzorze
Formularza
Zgłoszenia
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Awarii/Błędu/Problemu/Konsultacji stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy za
pośrednictwem:
1.1. SOZ lub
1.2. faksem na numer ……………………… lub
1.3. pocztą elektroniczną na adres: ……………………………… lub
1.4. telefonu na numer …………………………..,

2.

3.

a Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić przyjęcie zgłoszenia przekazanego w sposób
określony w pkt 1.4 przez wysłanie informacji Zamawiającemu pocztą elektroniczną lub
faksem w terminie nie dłuŜszym niŜ 1 godzina od zgłoszenia.
Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego
w innej formie niŜ określonej w ust. 1 pkt. 1.1 wprowadzić to zgłoszenie do SOZ nie
później niŜ w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia.
W przypadku wystąpienia Awarii Wykonawca zobowiązuje się:
3.1. usunąć Awarię,

3.2. przywrócić System do prawidłowego działania, tj. zgodnego z Dokumentacją
Systemu,
3.3. przywrócić na Ŝądanie Zamawiającego dane przetwarzane przez System z ostatniej
kopii zapasowej wykonanej przez Zamawiającego przed Awarią Systemu ,
w terminie nie dłuŜszym niŜ 2 dni od daty zgłoszenia Awarii, przy czym Strony
dopuszczają zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązania zastępczego umoŜliwiającego
prawidłowe działanie Systemu. W przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego
Wykonawca zobowiązuje się usunąć Awarię w terminie uzgodnionym z Zamawiającym
nie później jednak niŜ w ciągu 5 dni od chwili zgłoszenia Awarii.
4. W przypadku wystąpienia Błędu Wykonawca zobowiązuje się:
4.1. usunąć Błąd,
4.2. przywrócić System do prawidłowego działania, tj. zgodnego z Dokumentacją
Systemu,
w terminie nie dłuŜszym niŜ 5 dni od daty zgłoszenia Błędu, przy czym Strony
dopuszczają zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązania zastępczego umoŜliwiającego
prawidłowe działanie Systemu. W przypadku zastosowania rozwiązania zastępczego
Wykonawca zobowiązuje się usunąć Błąd w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie
później jednak niŜ w ciągu 10 dni od chwili zgłoszenia Błędu.
5. Wykonawca zobowiązuje się rozwiązać Problem i usunąć jego przyczyny, o ile ich
usunięcie jest moŜliwe, poprzez zmianę ustawień Systemu w terminie nie dłuŜszym niŜ
15 dni licząc od zgłoszenia, a w przypadku, gdy usunięcie przyczyn Problemu wymaga
dokonania zmiany Systemu Wykonawca zobowiązuje się wskazać w powyŜszym terminie
zakres wymaganej zmiany.
6. KaŜdorazowo po wykonaniu prac o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.1 i 1.3 Wykonawca
zgłasza ich wykonanie na Formularzu Zgłoszenia stanowiącym Załącznik Nr 5 do Umowy
i przekazuje do akceptacji Zamawiającemu za pośrednictwem SOZ i pocztą elektroniczną
na adres …..@uokik.gov.pl w terminie 1 dnia od dnia usunięcia Awarii, Błędu lub
rozwiązania Problemu.
7. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia o którym mowa w
ust. 6 dokona odbioru polegającego na sprawdzeniu czy prace o których mowa w § 9 ust.
1 pkt 1.1 i 1.3 zostały wykonane zgodnie z § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 1 - 5 i potwierdza
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dokonanie odbioru lub odrzuca i zgłasza uwagi na Formularzu Zgłoszenia stanowiącym
Załącznik Nr 5 do Umowy.
8. Wykonanie Rozszerzonej gwarancji w zakresie o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.2
odbywać się będzie za pośrednictwem:
8.1. telefonu,
8.2. poczty elektronicznej lub Systemu SOZ
9. W ramach wykonywanych konsultacji, o których mowa w § 9 ust. 1.2, w przypadku
zadania pytania przez telefon, Wykonawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi w formie
telefonicznej ad hoc, nie później niŜ w ciągu jednej godziny od momentu telefonicznego
zgłoszenia. W przypadku braku moŜliwości skontaktowania się Stron przez telefon,
lub udzielenia niewystarczających odpowiedzi przez Wykonawcę, Zamawiający wysyła
zapytanie pocztą elektroniczną a Wykonawca udziela wyczerpującej odpowiedzi za
pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresów poczty elektronicznej
określonych w ust. 1.3 w terminie 1 dnia roboczego od dnia przesłania wiadomości przez
Zamawiającego pocztą elektroniczną.
10. W odniesieniu do konsultacji udzielanych za pośrednictwem SOZ lub poczty
elektronicznej przy uŜyciu adresów określonych w ust. 1.3 Wykonawca zobowiązuje się
udzielać odpowiedzi na zadane przez Zamawiającego pytania, w terminie nie dłuŜszym
niŜ 2 dni roboczych od daty przekazania pytań przez Zamawiającego.
KaŜdorazowo po wykonaniu konsultacji Wykonawca wypełnia Formularz Zgłoszenia wg
wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 i przekazuje, do akceptacji, Zamawiającemu, za
pośrednictwem SOZ i poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresów poczty
elektronicznej określonych w ust. 1 pkt. 1.3 w terminie 1 dnia od dnia udzielenia
konsultacji, a Zamawiający dokonuje, w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni roboczych licząc
od daty przekazania Formularza Zgłoszenia potwierdzenia jej wykonania lub odrzucenia i
zgłoszenia uwag na Formularzu Zgłoszenia stanowiącym Załącznik Nr 5 do Umowy.
11. Nie później niŜ w ciągu 5 dni roboczych po dniu oddania przez Wykonawcę Systemu do
testów w celu odbioru Wykonawca zobowiązuje się do:
11.1.
przedstawienia szczegółowej procedury obsługi SOZ, zawierającej co najmniej
instrukcję uŜytkownika, zgodną z zapisami niniejszej Umowy,
11.2.
uruchomienia SOZ, udostępnienia SOZ Zamawiającemu, oraz przekazać
Zamawiającemu pocztą elektroniczną na adres …………@uokik.gov.pl hasła i
loginy do SOZ,
a Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od otrzymania procedury i udostępnienia
SOZ dokona akceptacji albo wniesie uwagi do procedury i działania SOZ i przekaŜe
potwierdzenie akceptacji lub wskaŜe uwagi Wykonawcy faksem na numer
……………. lub pocztą elektroniczna na adres ………..@.................. W przypadku
zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni wszystkie zgłoszone uwagi
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni roboczych dokonać
poprawy odpowiednio procedury lub SOZ i ponownie przedstawić do akceptacji
Zamawiającemu,
12. Wykonawca udostępnia SOZ Zamawiającemu w taki sposób, iŜ Zamawiający przez
okres o którym mowa w § 9 ust. 1 powiększony o okres, o którym mowa w ust. 14 jest
uprawniony do korzystania z SOZ w ramach ceny umowy, a w szczególności:
12.1. do korzystania, przez UŜytkowników, ze wszystkich funkcjonalności SOZ,
12.2. do korzystania z dokumentów, raportów i innego rodzaju danych wytworzonych
z wykorzystaniem SOZ,
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12.3. do modyfikowania dokumentów, raportów i innego rodzaju danych, o których
mowa w pkt. 12.2 niniejszego ustępu,
12.4. do rozpowszechniania, udostępniania na nośnikach optycznych, magnetycznych
i elektronicznych, oraz przez sieć komputerową dokumentów, raportów i innego
rodzaju danych, o których mowa w pkt. 12.2 niniejszego ustępu.
13. Wykonawca zobowiązuje się:
13.1. uzupełniać SOZ, nie później niŜ następnego dnia roboczego po wystąpieniu
okoliczności powodującej nieaktualność zawartych w SOZ informacji,
13.2. przywrócić działanie i udostępnianie Zamawiającemu SOZ w terminie nie
dłuŜszym niŜ 2 dni robocze od zgłoszenia przesłanego Wykonawcy przez
Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem.
14. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać dostępność dla Zamawiającego do SOZ przez
60 dni po upływie okresu, o którym mowa w § 9 ust. 1.
15. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego, za pośrednictwem systemu SOZ
Ŝądania wykonania obowiązków:
15.1. określonych w § 9 ust. 1 pkt 1.4.1 – 1.4.3 Wykonawca zobowiązuje się wykonać te
obowiązki w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia,
15.2. określonych w § 9 ust. 1 pkt 1.9 Wykonawca zobowiązuje się wykonać te
obowiązki w terminie do 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia.
16. KaŜdorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków o których mowa w ust. 15
Wykonawca wypełnia Formularz Zgłoszenia wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do
Umowy i przesyła go w terminie 1 dnia od dnia wykonania obowiązków
Zamawiającemu za pośrednictwem SOZ i pocztą elektroniczną na adres
……..@uokik.gov.pl, a Zamawiający, w terminie nie dłuŜszym niŜ 5 dni roboczych
licząc od daty przekazania Formularza Zgłoszenia wykonania tych obowiązków,
potwierdza ich wykonanie lub je odrzuca zgłaszając uwagi.
17. KaŜdorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 9
ust. 1 pkt 1.11 Wykonawca wraz z Formularzem Zgłoszenia stanowiącym Załącznik Nr
5 przekaŜe Zamawiającemu aktualizacje dokumentacji w postaci zapisu elektronicznego
(wszystkie w formacie MS Word oraz dodatkowo w postaci eksportu z narzędzi CASE),
w postaci errat na adres poczty elektronicznej ..................@uokik.gov.pl,
18. Zamawiający w terminie nie dłuŜszym niŜ 15 dni roboczych licząc od otrzymania od
Wykonawcy Dokumentacji o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.11 dokona odbioru
polegającego na sprawdzeniu poprawności przekazanych aktualizacji o których mowa
w § 9 ust. 1 pkt 1.11 i potwierdza dokonanie odbioru lub odrzuca i zgłasza uwagi na
Formularzu Zgłoszenia.
19. W terminie 5 dni od dnia zakończenia umowy Wykonawca zobowiązuje się do
przekazania aktualnej Dokumentacji o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.11, w postaci
zapisu elektronicznego (wszystkie w formacie MS Word oraz dodatkowo w postaci
eksportu z narzędzi CASE), na nośnikach CD/DVD.
20. KaŜdorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 9
ust. 1 pkt 1.12 Wykonawca wraz z Formularzem Zgłoszenia stanowiącym Załącznik Nr
5 niniejszej Umowy przekaŜe nośnik do siedziby Zamawiającego a Zamawiający w
terminie 15 dni roboczych licząc od dnia przekazania dokona odbioru polegającego na
sprawdzeniu poprawności wykonania czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.12
oraz stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych i potwierdza lub odrzuca zgłaszając
uwagi na odpowiednich formularzach.
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21.

22.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

W przypadku konieczności wykonania prac, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1.5
Zamawiający wyśle za pośrednictwem SOZ Ŝądanie ich wykonania za pośrednictwem
SOZ zawierającego wskazanie:
21.1. loginu (nazwy uŜytkownika), dla którego naleŜy nadać/zmienić/odebrać
uprawnienia,
21.2. zakresu dla którego mają zostać zmienione uprawnienia,
21.3. sposobu zmiany uprawnienia,
a Wykonawca zobowiązuje się nadać/zmienić/odebrać uprawnienia zgodnie
z wymaganiami określonymi w Ŝądaniu w terminie 1 dnia roboczego od dnia
otrzymania zgłoszenia.
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w taki sposób, aby
wprowadzane zmiany funkcjonalności Systemu, nie powodowały Ŝadnych wad
i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu, a takŜe nieprawidłowości w wymianie
danych pomiędzy Systemem a Systemem SHRIMP.
§ 11.
Przedstawiciele Stron i Zespół Wykonawcy
Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich
informacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy. Wykonawca niezwłocznie
udzieli odpowiedzi w formie pisemnej na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi
dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuŜszym niŜ dwa dni robocze.
Do bieŜącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej Umowy, upowaŜnione są
następujące osoby:
2.1.
Po stronie Zamawiającego:
2.1.1. …. …………………..,
2.1.2. ………………………,
lub inne wskazane przez Zamawiającego;
2.2.
Po stronie Wykonawcy:
2.2.1. ……………………….
2.2.2. .………………………
lub inne wskazane przez Wykonawcę.
Ww. osoby są upowaŜnione do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności
określonych w niniejszej Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej
rozwiązania lub wypowiedzenia.
Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku
z wykonaniem niniejszej Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją Zamawiający upowaŜnia
4.1 …………………………………………….,
4.2 ……………………………………………..
Zmiana osób upowaŜnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy
wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany umowy.
Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy
pisemnej na adresy stron wymienione w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany
adresu, do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony.
W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 doręczenie korespondencji
na adres, o którym mowa w ust. 6, wywiera przewidziane prawem skutki prawne.
Załącznik Nr 4 wskazuje osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji Umowy
(Zespół Wykonawcy). Wykonawca jest zobowiązany do tego, aby w skład Zespołu
Wykonawcy wchodziły, co najmniej wszystkie osoby ujęte w ofercie Wykonawcy.
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9. Wymienione w Wykazie Zespołu Wykonawcy osoby nie wyczerpują wymagań dla
rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane jako
minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca powinien uwzględnić
w wynagrodzeniu kaŜdą konieczność udzielenie swoim specjalistom wsparcia i pomocy
ze strony specjalistów zewnętrznych, którzy mogą być niezbędni do właściwego
wykonania umowy jak teŜ ewentualnego uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z
przepisów prawa lub innych okoliczności, a które są niezbędne do właściwej realizacji
umowy. W wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym ze złoŜonej oferty musi być
uwzględnione całkowite wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane
z obsługą.
10. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy przez osoby, które wskazuje Załącznik
Nr 4, przy czym zmiana którejkolwiek z osób na inną osobę moŜe nastąpić wyłącznie za
pisemną zgodą Zamawiającego, a nowa osoba musi spełniać minimalne wymagania
określone dla danego specjalisty określone w SIWZ. Zmiana ww. osoby nie stanowi
zmiany Umowy, ale wymaga formy pisemnej.
11. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie mógł zapewnić osoby, o co najmniej
kwalifikacjach lub doświadczeniu spełniających minimalne wymagania SIWZ,
Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy, jeŜeli jej właściwa realizacja jest zagroŜona, lub,
jeŜeli w jego opinii nie zachodzi takie ryzyko, moŜe pisemnie zaaprobować nową osobę.
12. Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania z własnej inicjatywy zastępstwa osób,
o których mówi Załącznik Nr 4, w szczególności w przypadku: śmierci, choroby lub
wypadku którejkolwiek z ww. osób oraz w przypadku, gdy konieczne jest zastąpienie
ww. osób z innych przyczyn niŜ wyŜej wymienione, które nie są zaleŜne od Wykonawcy.
13. Zamawiający moŜe wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę
którejkolwiek osoby, o których mówi Załącznik Nr 4, jeŜeli w jego opinii osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z Umowy.
14. Wykonawca gwarantuje, Ŝe wszystkie osoby zaangaŜowane w realizację projektu w
imieniu Wykonawcy posiadają umiejętności, wiedzę i doświadczenie odpowiednie dla
zakresu czynności i obowiązków powierzonych tym osobom.
§ 12.
Przeniesienie praw autorskich
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi –
z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy za realizację przedmiotu
Umowy - na Zamawiającego, bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby
egzemplarzy, autorskie prawa majątkowe do kaŜdego z elementów autorskich
(oprogramowanie, projekt graficzny, itp.) stworzonych i dostarczonych przez
Wykonawcę w celu realizacji niniejszej Umowy, a w szczególności do:
1.1. Oprogramowania dedykowanego,
1.2. kodów źródłowych do oprogramowania dedykowanego,
1.3. zmian i modyfikacji Systemu, powstałych w trakcie realizacji Umowy,
1.4. zrealizowanych przez Wykonawcę dostosowań/modyfikacji oprogramowania
gotowego, dostarczonego i wykorzystanego przez Wykonawcę w ramach realizacji
niniejszej Umowy,
1.5. wykorzystanych zdjęć, elementów grafiki,
1.6. Dokumentacji i wszystkich innych dokumentów wytworzonych w ramach realizacji
przedmiotu Umowy wraz z prawem do wykonywania zaleŜnego prawa autorskiego i
oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zaleŜnego prawa autorskiego.
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2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1
obejmuje wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 i 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze
zm.) oraz następujące pola eksploatacji obejmujące prawo do:
2.1. W odniesieniu do elementów niestanowiących oprogramowania:
2.1.1. wykorzystania do realizacji zadań bez jakichkolwiek ograniczeń,
2.1.2. odtwarzania, utrwalania i trwałego zwielokrotniania całości lub części
wszystkimi znanymi w chwili przenoszenia autorskich praw majątkowych
technikami, w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
2.1.3. przekazywania, przechowywania, wyświetlania,
2.1.4. wprowadzania do pamięci komputera wraz prawem do wykonywania
modyfikacji, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakiekolwiek
inne zmiany,
2.1.5. wprowadzania do obrotu, uŜyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy na
których utwór utrwalono,
2.1.6. rozpowszechniania utworu przez publiczne wykonanie, wystawienia,
wyświetlenia, odtworzenia oraz nadania i reemitowania, a takŜe publicznego
udostępniania utworu w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
2.2. w odniesieniu do oprogramowania (w tym do zmian/modyfikacji lub rozbudowy)
2.2.1. wykorzystania do realizacji zadań bez jakichkolwiek ograniczeń w ramach
wszystkich ich funkcjonalności i w dowolny sposób oraz przez nieograniczoną
liczbę uŜytkowników i osób (równieŜ spoza organizacji Zamawiającego),
2.2.2. rozpowszechniania utworu przez publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenia, odtworzenia oraz nadania i reemitowania, a takŜe publicznego
udostępniania utworu w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
2.2.3. wprowadzania i zapisywania w pamięci komputer wraz z prawem do
wykonywania modyfikacji,
2.2.4. odtwarzania, utrwalania, wprowadzania, przekazywania, przechowywania,
wyświetlania, stosowania,
2.2.5. korzystania z Oprogramowania dedykowanego, w tym: instalowanie
i deinstalowania w ramach wszystkich funkcjonalności w dowolny sposób
w dowolnej liczbie kopii/stanowisk/serwerów przez dowolna liczbę
uŜytkowników i osób równieŜ spoza organizacji Zamawiającego,
2.2.6. sporządzania kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych
i nośników z zainstalowanym oprogramowaniem dedykowanym,
2.2.7. trwałego i czasowego zwielokrotniania w całości lub w części, wszystkimi
znanymi w chwili przenoszenia autorskich praw majątkowych technikami,
w tym: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową,
2.2.8. tłumaczenia, przystosowywania (customizacji), modyfikacji, zmiany układu
lub jakiekolwiek inne zmiany w tym uzupełnianie skracanie, przeróbki oraz
sporządzenia nowej wersji oprogramowania z zachowaniem wszystkich,
określonych w niniejszym ustępie pól eksploatacji na części zmienione w ww.
sposób,
2.2.9. rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu, w tym: uŜyczania lub najmu
egzemplarzy oprogramowania lub ich kopii.
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3. Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich Wykonawca, w ramach
przysługującego mu wynagrodzenia wynikającego z umowy, zobowiązuje się przenieść
na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zaleŜnych praw autorskich do
opracowań Systemu powstałego w wyniku realizacji niniejszej Umowy.
4. Od chwili dostarczenia Zamawiającemu elementów autorskich do chwili przeniesienia
majątkowych praw autorskich do tych elementów, zgodnie z postanowieniami punktów
poprzedzających, Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy, udziela
Zamawiającemu niewyłącznej licencji tymczasowej do korzystania z tych elementów,
w zakresie niezbędnym do dokonania przez Zamawiającego ich odbioru, w szczególności
przeprowadzenia niezbędnych testów. Licencja tymczasowa, o której mowa w zdaniu
poprzednim, udzielana jest z chwilą przekazania elementów do testów.
5. Wykonawca zobowiązuje się z chwilą dostawy Oprogramowania dedykowanego,
w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy przekazać Zamawiającemu wszystkie
kody źródłowe i kody konfiguracji oprogramowania wraz z niezbędną dokumentacją,
w stosunku do których następuje przeniesienie majątkowych praw autorskich. Własność
nośników, na których utrwalono oprogramowanie lub dokumenty i ich modyfikacje,
przechodzi na Zamawiającego z chwilą przejścia na niego autorskich praw majątkowych.
6. Strony zgodnie postanawiają, iŜ uprawnienia przysługujące Zamawiającemu na podstawie
niniejszego paragrafu mają na celu zapewnienie Zamawiającemu nieograniczonego
w czasie korzystania z Systemu na potrzeby własne, w tym w celu realizacji załoŜeń
przewidzianych dla zamówienia oraz zapewnienie Zamawiającemu moŜliwość
utrzymywania oraz rozwijania systemu bez udziału Wykonawcy, w szczególności
powierzenie innemu niŜ Wykonawca podmiotowi wykonania modyfikacji/zmian
w elementach autorskich.
7. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, Ŝe inne osoby niŜ Wykonawca, uprawnione z tytułu
osobistych praw autorskich do elementów autorskich w Ŝaden sposób nie będą
wykonywały przysługujących im praw, w szczególności Wykonawca zapewnia
i gwarantuje, Ŝe Zamawiający moŜe korzystać z elementów Systemu bez wskazywania
autorstwa twórców.
8. Wykonawca udziela Zamawiającemu upowaŜnienia do wykonywania w jego imieniu
praw osobistych do wszystkich elementów autorskich oraz zobowiązuje się równieŜ do
niewykonywania we własnym zakresie autorskich praw osobistych.
9. Wykonawca zapewnia i gwarantuje Zamawiającemu, iŜ w chwili przeniesienia na
Zamawiającego autorskich praw majątkowych, będzie posiadać wszystkie prawa
własności intelektualnej do wszystkich elementów autorskich i w związku z tym
oświadcza i gwarantuje, Ŝe w chwili przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw do
wszystkich elementów autorskich nie będą one naruszać Ŝadnych praw własności
intelektualnej osób trzecich, ani nie będą one obciąŜone prawami osób trzecich,
uniemoŜliwiającymi Zamawiającemu korzystanie z tych elementów autorskich na
zasadach określonych w Umowie oraz zgodnie z celem Umowy. Wykonawca
zobowiązuje się naprawić kaŜdą szkodę, w tym pokryć wszelkie koszty, wydatki, w tym
koszty obsługi prawnej, którą Zamawiający moŜe ponieść lub, za którą Zamawiający
moŜe stać się odpowiedzialny lub, do której naprawienia moŜe zostać zobowiązany
w związku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, czy postępowaniem prowadzonym
przeciwko niemu oraz w związku z jakimkolwiek innym postępowaniem w wyniku
złoŜenia przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń co do posiadanych praw
własności intelektualnej. W przypadku wytoczenia powództwa przez osobę trzecią
przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przystąpi do
postępowania po jego stronie.
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10. Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień umowy, w przypadku, gdy brak, utrata lub
ograniczenie praw Wykonawcy w odniesieniu do elementów autorskich spowoduje brak,
utratę lub ograniczenie prawa Zamawiającego do elementów autorskich, w całości lub
w jakimkolwiek zakresie to Wykonawca nabędzie na własny koszt takie prawo na rzecz
Zamawiającego lub według wyboru Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni części
elementów autorskich naruszających prawa osób trzecich pod warunkiem, ze ich
modyfikacja lub wymiana nie zaszkodzi funkcjonowaniu Systemu, ani nie zmniejszy jego
funkcjonalności.
11. JeŜeli Wykonawca dostarczył Zamawiającemu w ramach realizacji Umowy własne
oprogramowanie gotowe, Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszelkich dokonanych przez
Wykonawcę modyfikacji/zmian oprogramowania gotowego, wprowadzonymi w ramach
Umowy oraz w celu realizacji umowy, w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej
Umowie.
12. Wykonawca oświadcza, Ŝe wykonane przez niego w ramach Umowy prace, w tym
dostarczone przez niego produkty, materiały, dokumentacja i informacje, nie naruszają
jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości,
znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej
konkurencji.
13. Wykonawca oświadcza, Ŝe w Systemie nie będą uŜyte Ŝadne elementy, moduły,
podsystemy, aplikacje, komponenty, wobec których Wykonawca zachowuje odrębne
wyłączne autorskie prawa majątkowe.
14. Strony ustalają zgodnie, Ŝe Zamawiający nie ponosi i nie będzie ponosić
odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich w związku z pracami
wykonywanymi przez Wykonawcę. Cała odpowiedzialność w powyŜszym zakresie
spoczywa na Wykonawcy.
15. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do ewentualnych
zmian i modyfikacji elementów autorskich dokonanych przez Wykonawcę w okresie
obowiązywania rozszerzonej gwarancji. Przeniesienie autorskich majątkowych do
odpowiednich zmian /modyfikacji następuje w ramach wynagrodzenia o którym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy i następuje z chwilą podpisania odpowiedniego protokołu odbioru
zmiany/modyfikacji.
16. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego przeniesienia na Zamawiającego
autorskich praw majątkowych do Produktów/Zmian, w zakresie pól eksploatacji
wymienionych w Umowie, równieŜ po wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub
odstąpieniu od Umowy.
§ 13.
Licencje
1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie Oprogramowania gotowego w następujących
obszarach:
1) system operacyjny,
2) oprogramowanie bazodanowe,
3) oprogramowanie wirtualizacyjne.
2. JeŜeli Wykonawca w ramach realizacji Umowy dostarcza Oprogramowanie gotowe,
stworzone samodzielnie przez Wykonawcę lub stworzone przez podmiot trzeci,
Wykonawca udzieli, bądź tez zapewni Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia za
realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, udzielenie
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niewyłącznych licencji lub sublicencji na korzystanie z takiego Oprogramowania
gotowego, w liczbie niezbędnej do utrzymania Systemu przez okres co najmniej 36
miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego Systemu.
3. Z chwilą dostarczenia Systemu Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania
Zamawiającego czy oprogramowanie Systemu objęte jest prawami autorskimi podmiotów
trzecich oraz niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu listy podmiotów
uprawnionych, ze wskazaniem nazwy oraz siedziby tych podmiotów oraz przekazania
Zamawiającemu warunków licencyjnych korzystania z takich elementów Systemu.
4. Licencja, o której mowa w ust. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji:
4.1. w odniesieniu do elementów niestanowiących oprogramowania:
4.1.1. wykorzystywanie w zakresie funkcjonalności w dowolny sposób,
4.1.2. wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputera
4.1.3. odtwarzanie, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, stosowanie,
4.1.4. utrwalanie, a takŜe trwałe czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
4.1.5. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie
jakichkolwiek innych zmian w produkcie z zachowaniem wszystkich
określonych w niniejszym ustępie pól eksploatacji na części zmienione w ww.
sposób,
4.1.6. umoŜliwienie osobom trzecim korzystanie z produktów/komponentów,
równieŜ zgodnie z przeznaczeniem i na warunkach licencji,
4.1.7. sporządzanie kopii zapasowej
(kopii bezpieczeństwa) nośników
instalacyjnych,
4.1.8. publiczne udostępnianie produktów/komponentów w taki sposób, aby kaŜdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4.2. w odniesieniu do elementów stanowiących oprogramowanie:
4.2.1. wykorzystywanie w zakresie funkcjonalności w dowolny sposób,
4.2.2. wprowadzanie i zapisywanie w pamięci dowolnej ilości komputerów,
odtwarzanie, przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, stosowanie,
4.2.3. instalowanie i deinstalowanie oprogramowania pod warunkiem zachowania
liczby udzielonych licencji,
4.2.4. wprowadzanie i udostępnianie w sieci Internet, Intranet i innych sieciach
komputerowych,
4.2.5. sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych
i nośników z zainstalowanym oprogramowaniem,
4.2.6. tłumaczenie, przystosowywanie (customizacja), zmiana układu lub
wprowadzanie
jakichkolwiek
innych
zmian
w
oprogramowaniu
z zachowaniem wszystkich, określonych w niniejszym ustępie pól eksploatacji
na części zmienione w ww. sposób,
4.2.7. umoŜliwienie osobom trzecim korzystania z oprogramowania, równieŜ
poprzez Internet, zgodnie z przeznaczeniem Systemu i na warunkach licencji,
4.2.8. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby kaŜdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
4.2.9. korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Systemu
w szczególności: danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów
kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów
i dalszego z nich korzystania,
5. Od chwili udostępnienia Zamawiającemu Systemu do chwili udzielenia Zamawiającemu
licencji, o których mowa w ust. 2, zgodnie z postanowieniami punktów poprzedzających,
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Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy, udziela Zamawiającemu
niewyłącznej licencji tymczasowej do korzystania z tych elementów, w zakresie
niezbędnym do dokonania przez Zamawiającego ich odbioru, w szczególności
przeprowadzenia niezbędnych testów. Licencja tymczasowa, o której mowa w zdaniu
poprzednim, udzielana jest z chwilą przekazania elementów do testu.
6. Licencje będą uprawniać do korzystania, kopiowania oprogramowania gotowego, bez
ograniczeń terytorialnych przez:
6.1. Zamawiającego,
6.2. podmiotu świadczącego usługi informatyczne dla Zamawiającego (w szczególności
usługi administrowania Systemem, usługi rozwoju Systemu) – w zakresie
niezbędnym do dokonywania tych czynności, bez prawa do korzystania przez te
podmioty z oprogramowania na potrzeby własne tych podmiotów lub na potrzeby
innych osób,
6.3. uŜytkowników zewnętrznych
7. W ramach udzielonych lub zapewnionych przez Wykonawcę Zamawiającemu licencji,
o których mowa w ust. 2, Zamawiający będzie miał prawo do udzielenia sublicencji do
korzystania z oprogramowania gotowego oraz dokumentacji oprogramowania gotowego
na rzecz dowolnego podmiotu.
8. JeŜeli dla dostarczonego oprogramowania gotowego istnieje elektroniczny system
ewidencji udostępniony przez producenta, Wykonawca ma obowiązek zarejestrować
oferowane licencje w ww. systemie i przypisać je do utworzonego konta Zamawiającego
wraz z przekazaniem danych dostępu. JeŜeli Zamawiający posiada juŜ takie konto,
Wykonawca ma obowiązek przypisać oferowane licencje do tego konta.
9. Wykonawca zapewnia, Ŝe licencje nie zawierają Ŝadnych ograniczeń, które polegają na
tym, ze dane oprogramowanie moŜe być uŜywane wyłącznie z innym oprogramowaniem
lub moŜe być wdraŜane, serwisowane, utrzymywane itp. wyłącznie przez określony
podmiot lub grupę podmiotów.
10. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie certyfikaty licencyjne dostarczanego
oprogramowania w formie dokumentu papierowego.
11. Wykonawca oświadcza ze dostarczone przez niego Oprogramowanie gotowe nie narusza
jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów o wynalazczości,
znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej
konkurencji i Ŝe posiada prawo do udzielania licencji na Oprogramowanie gotowe, na
które Wykonawca udzielił licencji i przyjmuje w tym zakresie odpowiedzialność
w przypadku roszczeń osób trzecich.
12. W przypadku licencji na korzystanie z oprogramowania gotowego, Wykonawca
zobowiązuje się, Ŝe Zamawiający nie utraci – z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego
– praw niezbędnych do korzystania z takiego oprogramowania przez okres
obowiązywania umowy licencyjnej, a w wypadku gdyby takie zdarzenie miało miejsce
Wykonawca w ramach otrzymanego z tytułu niniejszej Umowy wynagrodzenia dostarczy
i wdroŜy zamienne oprogramowanie.
13. Z chwilą udzielenia licencji na korzystanie z Oprogramowania gotowego, własność
nośników, na których zostało utrwalone i jego modyfikacje przechodzą na
Zamawiającego.
14. Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu odbioru obejmującego Dedykowany Rezultat
Prac Zamawiający udziela Wykonawcy na czas realizacji Umowy nieodpłatnej licencji
w zakresie korzystania z Oprogramowania dedykowanego jedynie w zakresie i celu
niezbędnym do świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
wskazanych w umowie, obejmującej następujące pola eksploatacji:
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14.1. utrwalanie, a takŜe trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego
w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
14.2. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek
innych zmian w programie komputerowym.
§ 14.
Kody źródłowe
1. Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć kody źródłowe w taki sposób, aby zawierały:
1.1. kody źródłowe wytworzonego oprogramowania wraz z opisem struktur katalogów
kodów źródłowych oraz opisem standardu nazewnictwa plików źródłowych
i wynikowych. KaŜdy plik kodu źródłowego musi posiadać nagłówek składający
się z: nazwy pliku i daty powstania wersji. Opisane muszą być wszystkie definicje
zmiennych i stałych, kaŜda z procedur/metod musi zawierać opis nagłówkowy
składający się z: listy i opisu argumentów, opisu wyniku oraz krótkiego opisu
działania. Skomentowane muszą być kluczowe instrukcje sterujące – warunki,
wyniki. Kod źródłowy musi być zgodny z dostarczoną wersją wytworzonego
oprogramowania,
1.2. specyfikację
środowiska
sprzętowo-systemowego
wymaganego
do
przeprowadzenia procedury generacji kodu wynikowego,
1.3. instrukcję generacji kodu wynikowego oraz instrukcję konfiguracji środowiska
do wygenerowania kodów wynikowych,
1.4. narzędzia do
przygotowywania wersji
instalacyjnych
wytworzonego
oprogramowania (wersji pełnej, aktualizacji, łat) wraz z dokumentacją
uŜytkowania,
1.5. narzędzia do instalacji wytworzonego oprogramowania wraz z dokumentacją
instalacji,
2. W terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niŜ w terminie 5 dni roboczych
od daty przekazania Wykonawcy Ŝądania, Wykonawca zaprezentuje Zamawiającemu
proces kompilacji oprogramowania do postaci wykonywalnej z dostarczonych kodów
źródłowych, zawierający szczegółowy opis wszystkich czynności koniecznych do
wykonania tej czynności, w sposób określony w ust. 1.
§ 15.
Kary umowne
1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
15% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leŜących po jego
stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości
brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku przekroczenia:
3.1. któregokolwiek z terminów o których mowa w § 2 ust. 2 Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto, o której mowa
w § 5 ust. 1 Umowy za kaŜdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu, chyba Ŝe
przyczyna niedotrzymania leŜy po stronie Zamawiającego,
3.2. terminu o którym mowa w § 10 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 800 zł za kaŜdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu,
chyba Ŝe przyczyna niedotrzymania leŜy po stronie Zamawiającego,
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4.

3.3. terminu o którym mowa w § 10 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 300 zł za kaŜdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu,
chyba Ŝe przyczyna niedotrzymania leŜy po stronie Zamawiającego,
3.4. pozostałych terminów o których mowa w § 2 ust. 3 oraz § 10, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za kaŜdy rozpoczęty dzień
niedotrzymania terminu, chyba Ŝe przyczyna niedotrzymania leŜy po stronie
Zamawiającego.
Kary umowne będą w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia naleŜnego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraŜa zgodę i do czego upowaŜnia Zamawiającego bez
potrzeby uzyskiwania pisemnego potwierdzenia lub z zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy, w zaleŜności od wyboru Zamawiającego.
Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie obowiązują niezaleŜnie od siebie.
Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Wykonawcę wezwania do zapłaty.
Zapłata kar umownych wynikających z faktu opóźnienia w realizacji Umowy nie zwalnia
Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy.
Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje utraty prawa przez
Zamawiającego do kar umownych naleŜnych na podstawie Umowy.
Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub
nienaleŜytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania przewyŜszającego ustalone powyŜej kary umowne na zasadach ogólnych.
§ 16.
Odstąpienie od Umowy
Zamawiający moŜe odstąpić od części lub całości Umowy w przypadkach określonych w
przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
Zamawiający moŜe odstąpić od części lub całości Umowy z przyczyn leŜących po stronie
Wykonawcy, w szczególności, gdy:
2.1. Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części
osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub
wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji
Zamawiającego;
2.2. w realizacji jakiegokolwiek obowiązku określonego w Umowie, w szczególności
terminów określonych w § 2 ust. 2 Umowy powstaną opóźnienia przekraczające 10
dni kalendarzowych;
2.3. Wykonawca nienaleŜycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega
ustalonego harmonogramu lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza
inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania
przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień
Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się
do wezwania,
2.4. Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie wad przedstawionego do odbioru Przedmiotu Umowy.
Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać
wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu naleŜytego wykonania części Umowy.
Prawo odstąpienia Zamawiający moŜe wykonać w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie.
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5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności i wymaga
uzasadnienia.
6. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Zamawiający nie traci
uprawnienia do naliczenia naleŜnych kar umownych.
7. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego,
w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu:
7.1. Strony zobowiązują się w terminie 10 dni od dnia wypowiedzenia lub odstąpienia
od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji
Przedmiotu Umowy do dnia rozwiązania lub odstąpienia od Umowy,
7.2. Wysokość wynagrodzenia naleŜna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie
na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu naleŜycie wykonanego
Przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeŜeń, o ile
wykonany zakres Przedmiotu Umowy będzie miał dla Zamawiającego znaczenie,
7.3. Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych prac do dnia rozwiązania lub
odstąpienia od Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie postanowień Umowy
w szczególności w zakresie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur,
terminów płatności.
§ 17.
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania
umowy w wysokości 10 % wymienionego w § 5 ust. 1 wynagrodzenia brutto,
tj. w wysokości: ………………. zł., słownie złotych: ………………………….) w formie:
……………………...
2. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową naleŜyte wykonanie prac będących
przedmiotem umowy oraz słuŜy do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za
wykonanie przedmiotu umowy. Zabezpieczenie, zostanie zwrócone lub zwolnione
Wykonawcy w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu świadczenia rozszerzonej gwarancji.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 18.
Zachowanie poufności
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań
wynikających z Umowy.
Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną
danych osobowych, a takŜe z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną tajemnicy
skarbowej.
Wykonawca zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać przepisy regulujące zasady
postępowania z dokumentami lub danymi Zamawiającego w zakresie niezbędnym do
realizacji Przedmiotu Umowy, które obowiązują u Zamawiającego.
W przypadkach konieczności udostępnienia Wykonawcy informacji niejawnych,
Wykonawca zapewni ze swojej strony udział w realizacji Umowy osób posiadających
odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, wydane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).
Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie
znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących
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7.

8.

9.

10.
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przepisów prawa, a w szczególności na Ŝądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych
lub organów kontrolnych. Nie będą uwaŜane za chronione informacje, które:
5.1. wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem
czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę przez którąkolwiek ze Stron,
5.2. były juŜ znane zgodnie z prawem Stronie otrzymującej, o czym świadczą
wiarygodne dowody,
5.3. były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody
drugiej Strony,
5.4. zostały przekazane Stronie otrzymującej przez osobę trzecią nie będącą Stroną
Umowy zgodnie z prawem i bez ograniczeń.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich
pracowników, Podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać
przy wykonywaniu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia
zawarcia umowy, wykazu pracowników lub osób trzecich biorących udział w realizacji
Umowy po stronie Wykonawcy wraz z oświadczeniem o ochronie informacji, według
wzoru wymaganego przez Zamawiającego..
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wykazu oraz oświadczenia,
o którym mowa w ust. 7, w przypadku zmian personalnych pracowników lub osób
trzecich biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób
rozpowszechniać jakąkolwiek informację, za wyjątkiem przypadków, w jakich jest to
konieczne w celach realizacji Umowy, w których to przypadkach wszelkie takie kopie lub
reprodukcje będą własnością Zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie,
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od
Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. Zobowiązanie to wiąŜe Wykonawcę
równieŜ po wykonaniu Przedmiotu Umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub
odstąpieniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych
w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.
W związku z zawarciem niniejszej Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do
zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy regulującej zasady dostępu do danych
osobowych będących w posiadaniu Zamawiającego, do których Wykonawca uzyska
dostęp w związku z realizacją Umowy.

§ 19.
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
2. Zmiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby
Stron, numerów kont bankowych Stron, załączników do Umowy, jak równieŜ osób
odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy oraz
przedstawicieli Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmian postanowień niniejszej Umowy w
przypadkach, gdy:
3.1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, chyba Ŝe zmiana taka znana była w chwili
składania oferty;
24

3.2. wystąpienia Siły WyŜszej, uniemoŜliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia
w terminach określonych w § 2
3.3. powstania rozbieŜności lub niejasności w rozumieniu pojęć uŜytych w umowie,
których nie moŜna będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umoŜliwiać
usunięcie rozbieŜności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji
jej postanowień przez Strony,
3.4. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ta ingeruje w treść
oferty lub jest istotna, lub o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego
wykonania Przedmiotu Umowy;
3.5. niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności lub zdarzeń uniemoŜliwiających realizację Umowy w wyznaczonym
terminie, na które Strony nie miały wpływu;
3.6. zmiany miejsc dostaw, uŜytkowania, wykonywania świadczeń gwarancyjnych,
świadczenia Usług stanowiących Przedmiot Umowy, oraz zmian adresów tych
miejsc w wyniku zmian organizacyjnych i/lub zmian adresów Zamawiającego,
jednostek nadzorowanych przez Zamawiającego, innych jednostek, na rzecz
których, w imieniu których i/lub wspólnie z którymi Zamawiający udzielił
zamówienia.
§ 20.
Zasady lojalności
1. Ani Wykonawca, ani jego Podwykonawcy, ani teŜ ich personel nie zaangaŜuje się
w trakcie obowiązywania Umowy, pośrednio lub bezpośrednio w Ŝadną działalność
gospodarczą lub zawodową, która stałaby w sprzeczności z obowiązkami ciąŜącymi na
nich na podstawie Umowy.
2. W okresie obowiązywania Umowy i w okresie roku po jej wykonaniu, rozwiązaniu,
wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca, jak
i jakiekolwiek związane z nim i zaleŜne od niego podmioty, a takŜe Podwykonawca oraz
jakikolwiek podmiot związany z Podwykonawcą i od niego zaleŜny, nie będą zabiegali o
zatrudnienie, ani bezpośrednio lub pośrednio zatrudniali na podstawie umowy o pracę, jak
równieŜ umów cywilnoprawnych (w szczególności umowy o dzieło, umowy zlecenie)
pracowników Zamawiającego, którzy współpracowali z Wykonawcą przy realizacji
Przedmiotu Umowy.
3. W razie naruszenia zobowiązania określonego w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 3 000 zł za kaŜdego
zatrudnionego pracownika Zamawiającego.
§ 21.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
2. W przypadku rozbieŜności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a
treścią załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub
wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
3. Wykonawca nie moŜe przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z
Umowy, w całości lub w części. Wykonawca moŜe jednak dokonać cesji wierzytelności o
zapłatę wynagrodzenia z tytułu Umowy lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych
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4.
5.
6.

7.
8.
9.

oraz odszkodowań naleŜnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego
wyraŜoną pod rygorem niewaŜności na piśmie.
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
Strony komunikują się w języku polskim, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo
do przedstawiania wymagań w innym języku obowiązującym w Unii Europejskiej.
Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów
powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej
interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej podpisania przez Strony.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze
Stron.
Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
Załącznik Nr 1 –Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SOPZ
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
Załącznik Nr 3– Końcowy Protokół Odbioru
Załącznik Nr 4 - Zespół Wykonawcy
Załącznik Nr 5 - Protokół Zgłoszenia Awarii/Błędu/Problemu

Zamawiający

Wykonawca

…………………………………………….....
(imię i nazwisko, podpis)

……………………………………………...
(imię i nazwisko, podpis)
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Załącznik Nr 1
do Umowy nr …………………… z dn. … … …. r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(zgodny z Załącznikiem Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
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Załącznik Nr 2
do Umowy nr …………………… z dn. … … …. r.
(Oferta Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3
do Umowy nr …………………… z dn. … … …. r.
Końcowy Protokół Odbioru
sporządzony w dniu …………………. 2015 r.
Zakres wykonania zamówienia obejmował (Etap I) wykonanie Systemu Informatycznego SUDOP
(System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej), zwanego dalej Systemem oraz
dostarczenie zestawu komputerowego z oprogramowaniem
Prace zostały wykonane zgodnie z umową nr DBA-2/………../2015 z dnia……………….. zawartą
pomiędzy:
Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
a firmą ………………………………………………………………………………………….
Odbioru dokonali w imieniu:

ZAMAWIAJĄCEGO – …………………………………………………………………
WYKONAWCY – …………………………………………………………………......

Strony potwierdzają odbiór:
- w pełni funkcjonalnego Systemu SUDOP utworzonego zgodnie z zapisami Umowy,
- przekazanie Zamawiającemu pełnej Dokumentacji Systemu i Administracyjnej wraz z kodami
źródłowymi, zgodnie z wymaganiami Umowy,
- przekazanie Zamawiającemu pełnego wykazu oprogramowania wraz z rodzajami i liczbą
certyfikatów licencji, zgodnie z wymaganiami Umowy,
- strony warunkowo dokonują odbioru Systemu SUDOP, (jeŜeli nie dotyczy skreślić), zgłaszając
następujące

uwagi

(wraz

ze

wskazaniem

terminu

na

ich

usunięcie):

……………………………………………………………………………………………………………………….
- zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zgodnie z zapisami Umowy.

Uwagi i wnioski osób biorących udział w odbiorze *:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

* w przypadku braku uwag naleŜy wpisać „BRAK UWAG”
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Załącznik Nr 4
do Umowy nr …………………… z dn. … … …. r.
(Zespół Wykonawcy – zgodny z wykazem osób dołączonym do oferty Wykonawcy)

1. ………………………………………
2. ……………………………………...
3. ………………………………………
4. ………………………………………
Lp.
Funkcja

Kwalifikacje osób i ich
doświadczenie

Wskazanie osoby/osób
(nr z powyŜszej listy
członków Zespołu
Wykonawcy)

1.
2.
3.
4.
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Załącznik Nr 5
do Umowy nr …………………… z dn. … … …. r.
Formularz Zgłoszenia
Zgłoszenie dotyczy: Awarii/Błędu/Problemu/Konsultacji/Prac AdministracyjnoKonserwacyjnych/Dostosowania Systemu do nowszych wersji
oprogramowania/Aktualizacja Dokumentacji/Pełnej Dokumentacji
Rodzaj zgłoszenia
Klient
Adres Klienta
Osoba Zgłaszająca

Imię
i
nazwisko
Adres e-mail
Nr telefonu

Lokalizacja
Data

i

godzina

zgłoszenia
Numer Zgłoszenia
Szczegółowy opis Zgłoszenia
Informacje identyfikujące
Zgłoszenie
Opis zaobserwowanego
zachowania Systemu
związanego z
Awarią/Błędem/Problemem
w chwili jego wystąpienia,
w tym okoliczności
zaistnienia, działania
uŜytkownika /administratora
Zakres konsultacji
Informacje dotyczące Prac
AdministracyjnoKonserwujących/
Dostosowanie Systemu
Zestawienie załączników
przekazanych wraz ze
Zgłoszeniem
Zaktualizowano i
dostarczono Aktualizację
Dokumentacji (TAK/NIE)
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Data i godzina wykonania
prac zawartych w Zgłoszeniu
Wykaz działań podjętych
przez Wykonawcę w celu
wykonania prac zawartych w
Zgłoszeniu
Uwagi
dotyczące
konieczności
podjęcia
działań mających na celu w
przyszłości wyeliminowanie
ewentualnych
wystąpień
Awarii/Błędu/Problemu.
Przyjęto prace tak/nie
Przyczyna nie przyjęcia
wykonanych prac.

Za Zamawiającego
Za Wykonawcę
…………………………………………………..... ………………………………………………..........
..........................................................................
……………………………………………………..
..........................................................................
……………………………………………………..
(imię i nazwisko, podpis)
(imię i nazwisko, podpis)
.........................................................................
………………………............................................
(data)
(data)

32

