
Znak sprawy: ZP-261-43/21 Załącznik nr 3 
(do Zaproszenia do złożenia oferty) 

zawarta w dniu 

UMOWA NR ZP-262-43/21 
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury serwerowej 

Sądu Okręgowego w Siedlcach" 
/wzór/ 

2021 r. w Siedlcach pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce 
posiadającym numer identyfikacyjny NIP: 821-20-75-194, REGON: 000571501 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach - ................... ...... ...... . ........................... . 

zwanym dalej „Zamawiającym", 

a 

posiadającym NIP: ........... ... ......... .. ........ REGON: ........ . .......................... „ . .. .... „ .. . .. . 

reprezentowanym przez : ............... .. ....... .. ......... . - ........................... . ........ .. ...... „ . ..• 

zwanym dalej „Wykonawcą" 

zwanych w dalszej części umowy „Stronami". 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
(ZP-261-43/21), o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 OOO zł netto, o której 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa i modernizacja urządzeń informatycznych 
centrum przetwarzania danych Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, 08-100 
Siedlce - „Przedmiot Umowy". Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) dostawę akcesoriów do trzech technicznie identycznych serwerów INSPUR NF5280M5, 

2) dostawę akcesoriów do dwóch technicznie identycznych serwerów DELL PE R720xd, 

3) dostawę akcesoriów do serwera systemu kopii bezpieczeństwa DELL PE R710, 

4) dostawę licencji oprogramowania macierzowego z trzyletnim wsparciem producenta, 

5) usługę wdrożenia polegającą na: 
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a) montażu akcesoriów do wszystkich sześciu rozbudowywanych serwerów, 

b) technicznym uruchomieniu i skonfigurowaniu wszystkich serwerów po wykonanym 
montażu akcesoriów, przeprowadzeniu testów potwierdzających zgodność 

kompatybilną zamontowanych akcesoriów oraz gotowość techniczną do 
produkcyjnego wykorzystania każdego serwera do roli funkcjonalnej, 
zaprojektowanej w załączniku nr 1 do umowy - Opisie przedmiotu zamówienia - dalej 
„OPZ". 

c) instalacji i konfiguracji dostarczonego oprogramowania macierzowego na dwóch 
nodach macierzowych oraz uruchomienie produkcyjne zasobu macierzowego dla 
hostów wirtualizacyjnych, 

6) usługę udzielenia gwarancji na dostarczone akcesoria, zamontowane 
w modernizowanych urządzeniach informatycznych, 

7) usługę udzielenia, w ramach gwarancji, serwisu i wsparcia technicznego 
zapewniającego prawidłowe działanie zmodernizowanego, wdrożonego 

i zrealizowanego zgodnie z OPZ rozwiązania sprzętowo-programowego zwanego dalej 
„Systemem". 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określony został w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przeprowadzona modernizacja i rozbudowa sprzętu 

i oprogramowania spełnia wszystkie wymagania wskazane w OPZ. 

§2 

Termin i realizacja przedmiotu umowy 

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do dnia 10 
grudnia 2021 r. 

2. Przedmiot Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 6) będzie wykonywany 
przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu odbioru Przedmiotu Umowy. 

3. Przedmiot Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 7) będzie wykonywany 
przez okres 36 miesięcy, liczonych od pierwszego dnia następującego po podpisaniu przez 
Strony Protokołu odbioru Przedmiotu Umowy. 

4. Strony ustalają, iż termin wykonania niniejszej umowy, może zostać przedłużony 

wyłącznie z powodu działania siły wyższej, lub z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 
Zamawiającego oraz w przypadkach określonych w niniejszej umowie. 

§3 

Wynagrodzenie 

1. Za realizację Przedmiotu Umowy Strony ustalają łączne maksymalne wynagrodzenie 
brutto Wykonawcy w wysokości: ....................... „ ................. „ ....... „ zł (słownie 

brutto: : .................................................................................. złotych ................................... /100). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy związane 
z realizacją Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej 
umowie, wynikające wprost z określonego zakresu rzeczowego, jak również inne elementy 
niezbędne do prawidłowego wykonania zadania z zachowaniem obowiązujących 

przepisów prawa, w tym również koszty dostawy, montażu, opakowania, ubezpieczenia 
na czas transportu do siedziby Zamawiającego, ewentualne cło naliczone według aktualnie 
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obowiązujących przepisów, wynagrodzenie z tytułu zapewnienia serwisu gwarancyjnego, 
szkoleń, podatki, opłaty publicznoprawne oraz wszelkie inne koszty Wykonawcy 
związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy i zostaje ustalone na cały okres 
obowiązywania umowy oraz nie może ulec zmianie. Oznacza to, iż Wykonawcy nie 
przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne dodatkowe roszczenia z tego tytułu. 

3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez osoby upoważnione Protokół odbioru, 
o którym mowa w § 8 ust. 5. 

4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z załączonym do niej Protokołem odbioru. 
Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Faktura wystawiona zostanie na: Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce, 
NIP: 821-20-75-194. 

6. Wykonawca jest/nie jest podatnikiem podatku VAT. Faktura płatna będzie przez 
Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wymieniony w fakturze lub na inny 
rachunek Wykonawcy wymieniony w fakturze, umieszczony w wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru VAT. 

7. Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć za 
czas opóźnienia odsetki ustawowe za opóźnienie, liczone od kwoty, której wypłata 
nastąpiła z opóźnieniem. 

8. Wszelkie należności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy objęte są zakazem 
sprzedaży oraz cesji wierzytelności (w tym również odsetek) i nie mogą być przelane na 
rzecz osób trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

§4 

Warunki gwarancji oraz rękojmi i serwisu 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie rozbudowanego 
i zmodernizowanego Systemu oraz co do zgodności Systemu z dokumentacją producencką 
urządzeń, a także na wszystkie usługi wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 
Gwarancja udzielona zostaje na okres 36 miesięcy liczonych od pierwszego dnia po 
podpisaniu przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru. 

2. Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady fizyczne i prawne dostarczonego Systemu 
i wykonanych usług w ramach Przedmiotu Umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi 
gwarancji. 

3. Usługi gwarancyjne świadczone będą przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
w ramach maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

4. W ramach udzielonej gwarancji gwarantem usług wykonanych przez ewentualnych 
podwykonawców jest Wykonawca. 

5. Określone w umowie oraz w załączniku nr 1 do umowy (OPZ), klasyfikacje wad oraz 
zasady i terminy usunięcia wad, a także zasady naliczania kar umownych stosuje się do 
wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi oraz naliczania kar 
umownych z tytułu opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji lub 
rękojmi. 
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§5 

Zadania i zakres odpowiedzialności Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że urządzenia wchodzące w skład Systemu będą nowe i wolne od 
wad fizycznych i prawnych oraz pochodzące z oficjalnego kanału sprzedaży producenta 
na rynek Unii Europejskiej. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu w Unii 
Europejskiej zaoferowanych urządzeń. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do należytego zrealizowania Przedmiotu Umowy, 
w szczególności do: 

1) zrealizowania wszystkich prac, objętych Umową oraz wymaganiami określonymi 
w załączniku nr 1 do umowy - OPZ, 

2) uzgodnienia z Zamawiającym projektów technicznych, a także godzin wykonywania 
prac w budynku sądu (prace wykonywane będą w dni robocze dla Zamawiającego oraz 
w godzinach urzędowania sądu, a w uzasadnionych okolicznościach w innych 
terminach i godzinach zaakceptowanych przez Zamawiającego), 

3) zapewnienia wsparcia i nadzoru nad terminową realizacją uzyskania wszelkich ) 
pozwoleń koniecznych do wdroże~Systemu, związanych z wykonywanymi pracami, _ 

4) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody, które Wykonawca lub działający na 
jego zlecenie podwykonawca spowoduje podczas lub w związku z wykonywaniem prac 
będących Przedmiotem Umowy, w szczególności za uszkodzenia majątku 

Zamawiającego powstałe podczas lub w związku z realizowanymi w toku projektu 
pracami, w tym m.in. instalacyjnymi i konfiguracyjnymi, a także gwarancyjnymi 
i serwisowymi, 

5) przydzielenia do realizacji Przedmiotu Umowy osób o odpowiednich kwalifikacjach 
i doświadczeniu, 

4. W przypadku konieczności dostępu Wykonawcy do danych zawierających dane osobowe, 
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy osób 
skierowanych przez Wykonawcę do wykonania prac wymagających dostępu do 
danych osobowych, zawierającej dane niezbędne do jednoznacznej identyfikacji 
każdej z osób, która będzie miała dostęp do danych osobowych, z określeniem 
zakresu ich czynności, 

b) Zamawiający upoważni wskazane przez Wykonawcę osoby, spełniające wymagania 
określone w pkt a), do dostępu do tych danych w zakresie niezbędnym do realizacji 
umowy, 

c) jeśli okaże się niezbędnym - Strony doprowadzą do zawarcia umowy w zakresie 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania umowy z usług 
osób trzecich celem kontroli, jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych 
prac objętych umową, jak również do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. 
Osobom posiadającym pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień 
w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac 
(w tym produkty oraz inne rezultaty prac, także w postaci nieukończonej), jak również 
zapewnić możliwość ich kontroli. 
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6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za własne działania lub zaniechania 
związane z realizacją umowy chyba, że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo 
wyłącznie z winy Zamawiającego lub osoby trzeciej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, 
wymaganą od podmiotów świadczących usługi informatyczne na rynku IT oraz zgodnie 
z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

§6 

Zadania i zakres odpowiedzialności oraz uprawnienia Zamawiającego 

W ramach niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) współdziałania z Wykonawcą w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy, 

2) przedstawiania, na pisemne żądanie Wykonawcy, aktualnych wersji aktów prawnych 
i innych dokumentów, które będą stanowiły podstawę wykonania Przedmiotu Umowy. 
W przypadku zmian powyższych aktów i dokumentów w trakcie realizacji umowy, 
Przedmiot Umowy będzie wykonany z uwzględnieniem tych zmian, 

3) udzielania Wykonawcy niezbędnych informacji w przypadku wątpliwości dotyczących 
interpretacji przepisów prawa i procedur mających wpływ na wykonywany Przedmiot 
Umowy, 

4) umożliwienia Wykonawcy w czasie realizacji Przedmiotu Umowy dostępu do 
posiadanych informacji, zasobów, danych i dokumentów niezbędnych do wykonania 
umowy, z zachowaniem postanowień o dochowaniu tajemnicy, 

5) udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń, w celu wykonania Przedmiotu Umowy 
w wyznaczonym terminie. 

§7 

Osoby wyznaczone do kontaktu. Zarządzanie projektem 

1. Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji niniejszej umowy do stosowania wytycznych 
opisanych treścią niniejszej umowy, lub uzgodnionych przez Strony. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie 
określonych czynności związanych z realizacją umowy. 

3. Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Wykonawcą 
w sprawach związanych z realizacją umowy oraz upoważnioną do odbioru Przedmiotu 
Umowy, w tym do podpisania Protokołu odbioru, jest: „.„„„„„„.„„„„„.„„ tel: „„„ .. „„„., e-mail: 

4. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Zamawiającym 
w sprawach związanych z realizacją umowy oraz upoważnioną do odbioru Przedmiotu 
Umowy, w tym do podpisania Protokołu odbioru, jest .„„ .. „„.„„„„„„„„tel: „.„„„„„ .. „, e-mail: 

5. O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 druga Strona zostanie 
poinformowana e-mailem lub w formie pisemnej. Zmiana dokonana w trybie, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy. 

6. Ustala się, że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie choćby części umowy jest 
równoznaczne z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy. 

7. Osoba wskazana w ust. 3 zarządza działaniami w projekcie, dba o udostępnienie 
wymaganych informacji oraz bezpośrednio współpracuje z osobą wyznaczoną ze strony 
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Wykonawcy wskazaną w ust. 4, którego jednym z głównych zadań jest bezzwłoczne 
współdziałanie z osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego i bieżące dostosowanie 
działań projektowych Wykonawcy realizowanych w ramach niniejszej umowy do 
wymagań Zamawiającego przekazywanych przez osobę wyznaczoną ze strony 
Zamawiającego. 

8. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do 
zastępowania członków personelu Wykonawcy innymi osobami, co wymaga uprzedniego 
zawiadomienia Zamawiającego. Powyższa zmiana nie stanowi zmiany umowy i nie 
wymaga zawarcia aneksu. 

9. Zmiany osób, o których mowa powyżej mogą nastąpić w szczególności w przypadku 
zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć przy dochowaniu 
należytej staranności, a w szczególności długotrwałej choroby lub długotrwałej 
niezdolności do pracy. 

§8 

Sposób odbioru Przedmiotu Umowy 

1. Przedmiot Umowy będzie podlegał odbiorowi przez Zamawiającego na podstawie 
Protokołu odbioru, zgodne ze wzorem przygotowanym i dostarczonym przez Wykonawcę. 
Protokół sporządzany będzie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Wykonawcy i dla Zamawiającego. 

2. Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość przystąpienia do procedury 
odbioru. Dopuszcza się powiadomienie za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Warunkiem dokonania odbioru Przedmiotu Umowy jest przeprowadzenie z wynikiem 
pozytywnym testu dostarczonego rozwiązania, który musi obejmować, co najmniej: 

1) weryfikację kompatybilności zamontowanych akcesoriów w poszczególnych serwerach 
oraz potwierdzenie ich pracy z optymalną sprawnością i funkcjonalnością, 

2) weryfikację przygotowanych zasobów macierzowych, sprawdzenie możliwości 

wykonywania mapowania zasobów dyskowych nodów macierzowych na każdym 
z hostów wirtualizacyjnych, 

3) weryfikację przygotowanych zasobów dla serwera kopii bezpieczeństwa, sprawdzenie 
możliwości wykonywania kopii zasobów dyskowych nodów macierzowych na 
dedykowanych zasobach kopii bezpieczeństwa, 

4) ocenę optymalizacji funkcjonowania zbudowanego przez Wykonawcę rozwiązania 
i potwierdzenie możliwości wykorzystania Systemu do wdrożenia produkcyjnego. 

4. Zamawiający przystąpi do testu w terminie ustalonym z Wykonawcą. Każdy element 
dostawy musi zostać przetestowany. W danej lokalizacji muszą zostać skonfigurowane 
połączenia pomiędzy każdym elementem składowym Systemu i innymi urządzeniami i 
systemami zewnętrznymi względem Systemu, z którymi System będzie współpracował. 

5. Zamawiający potwierdzi należyte wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 
ust. 1, przez podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu odbioru. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji należytego wykonania umowy 
i kontroli jej należytego wykonania w każdym czasie, w tym także z wykorzystaniem osoby 
trzeciej. 

7. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru, na Zamawiającego przechodzi 
własność zainstalowanych urządzeń oraz korzyści i ciężary z nimi związane, jak też 

Wzór umowy - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury serwerowej Sądu Okręgowego w Siedlcach " 
Strona6 



niebezpieczeństwo przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia. 

§9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (za wyjątkiem przyczyn leżących wyłącznie po 
stronie Zamawiającego) w realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 200,00 zł. 

2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w naprawie błędu krytycznego, w zakresie 
realizacji usługi serwisu i wsparcia technicznego świadczonego w ramach gwarancji 
w wysokości: 300,00 zł, 

3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w naprawie błędu niekrytycznego, w zakresie 
realizacji usługi serwisu i wsparcia technicznego świadczonego w ramach gwarancji 
w wysokości: 200,00 zł, 

4) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji konfiguracji w wysokości: 1 000,00 zł. 

5) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 12 ust. 1 
w wysokości 400,00 zł za każdy przypadek. 

6) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej do 
dnia odstąpienia od umowy wartości brutto, określonej w§ 3 ust. 1. 

2. Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na 
podstawie ·niniejszej umowy nie przekroczy 20% wartości brutto, o której mowa 
w§ 3 ust. 1. 

3. Kary umowne określone w ust. 1 naliczane są niezależnie od siebie i podlegają kumulacji. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia, na co ten wyraża zgodę. 

5. Przewidziane w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia 
przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 
zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§10 

Odstąpienie od umowy 

1. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 14 dni Zamawiający będzie 
miał prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w terminie do 20 dni liczonym począwszy od 15 dnia opóźnienia, a Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości określonej w niniejszej 
umowie. 

2. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca naruszył którekolwiek ze swoich 
zobowiązań i nie zaprzestał naruszeń w terminie wyznaczonym na piśmie przez 
Zamawiającego. Wezwanie musi być dokonane w formie pisemnej. Zamawiający jest 
upra"'rniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżacych po stronie Wykonawcy, 
w terminie 20 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na piśmie przez 
Zamawiającego, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. W takim 
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wypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 
określonej w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy - bez potrzeby wysyłania 
dodatkowego, pisemnego wezwania - w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji 
o zaistnieniu okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia, 

w przypadkach, gdy: 

1) Wykonawca przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy i nie wykonuje go przez okres 
dłuższy niż 5 dni roboczych oraz nie kontynuuje prac pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego, 

2) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z umową lub rażąco narusza 
obowiązujące przepisy dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy, 

3) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy przez osoby nieposiadające wymaganych 
uprawnień, 

4. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca niezwłocznie i w obecności Zamawiającego lub 
jego przedstawicieli sporządzi sprawozdanie o stanie wykonania zadań. Zamawiający nie 
jest zobowiązany dokonywać jakichkolwiek dalszych płatności na rzecz Wykonawcy. 

5. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznie działań prowadzących do szybkiego 
i uporządkowanego zakończenia zadań, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia 
odstąpienia od umowy. W razie niepodjęcia przedmiotowych czynności Zamawiający 
będzie traktował zachowanie Wykonawcy, jako działanie ze szkodą dla Zamawiającego. 

6. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia. 

7. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające 
z gwarancji i rękojmi w zakresie wykonanego do ch"4.rili. odstąpienia i odebranego bez 
zastrzeżeń przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy. 

8. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego do naliczenia 
jakichkolwiek kar umownych. 

9. Z chwilą odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, na Zamawiającego 
przechodzą autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów. W takim przypadku 
stosuje się postanowienia§ 11. 

10. W okresie świadczenia przez Wykonawcę usługi serwisu i wsparcia technicznego, 
Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca naruszył którekolwiek ze swoich zobowiązań i nie zaprzestał naruszeń 
w terminie wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego. Wezwanie musi być 
dokonane w formie pisemnej, 

2) Wykonawca przerwał wykonywanie Przedmiotu Umowy i nie wykonuje go przez okres 
dłuższy niż 5 dni roboczych oraz nie kontynuuje prac pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego, 

3) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy przez osoby nieposiadające stosownych 
uprawnień i kompetencji, 

4) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy przez osoby lub podmioty nie uzgodnione 
z Zamawiającym - dotyczy to również podwykonawców, co do których nie uzyskano 
zgody Zamawiającego. 
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§11 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że wszelkie rozwiązania dedykowane dla potrzeb realizacji 
umowy oraz wszelka dokumentacja (w tym materiały szkoleniowe), stworzone w wyniku 
zobowiązań wynikających z umowy, stanowić będą utwory w rozumieniu art. 1 ustawy 
z dnia 04lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 
t.j.), zwane dalej „Utworami". 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą podpisania Protokołu odbioru nowej 
wersji Systemu, majątkowe prawa autorskie do Utworów, na następujących polach 
eksploatacji: 

1) do programów komputerowych: 

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

b) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek 
innych zmian w programie komputerowym, 

c) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego 
kopii. 

2) Utworów innych niż programy komputerowe: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

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

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

d) digitalizacja Utworów. 

3. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru nowej wersji Systemu Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego i prawa wyłącznego 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów, w tym prawo do 
rozporządzania i korzystania z opracowań Utworów, na polach eksploatacji określonych 
w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują osobiste prawa 
autorskie do Utworów, nie będą wykonywać swoich praw w sposób uniemożliwiający 
wykorzystywania praw do nich przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż: 

1) najpóźniej do chwili przekazania Utworów będą mu przysługiwały wszelkie autorskie 
prawa majątkowe i prawa zależne do Utworów, o których mowa w niniejszym 
paragrafie, 

2) Utwory, ani korzystanie z tych Utworów przez Zamawiającego, nie będzie naruszać 
praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich oraz patentów, 

3) prawa autorskie i prawa zależne określone w ust. 2 i 3 nie są i nie będą w żaden sposób 
ograniczone, 
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4) Utwory lub utwory, z których Wykonawca skorzysta do wykonania Przedmiotu 
Umowy, nie będą posiadały wad fizycznych lub prawnych, 

5) rozporządzanie Utworami lub przeniesienie/ zapewnienie licencji na rzecz 
Zamawiającego nie będzie naruszało własności przemysłowej i intelektualnej. 

6. W przypadku, gdy wskutek wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami 
zgłaszanymi przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw w związku z pracami 
zrealizowanymi przez Wykonawcę lub wytworzonymi przez Wykonawcę Utworami lub 
oprogramowaniem, programami komputerowymi lub aplikacjami wykorzystanymi przez 
Wykonawcę, Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Utworów, Wykonawca 
niezwłocznie na swój koszt i ryzyko: 

1) dostosuje Utwory lub dostarczy nowe programy komputerowe, Dokumentację lub inne 
utwory albo zmieni je w taki sposób, by nie naruszały praw osób trzecich, lub 

2) uzyska dla Zamawiającego prawa określone w ust. 2 i 3 do dalszego korzystania 
z Utworów. 

Jeżeli postanowienia pkt 1 i 2 są niewykonalne, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

7. W przypadku gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła z roszczeniami wobec 
Zamawiającego z tytułu naruszenia jej praw, Wykonawca w szczególności: 

1) wstąpi do postępowania sądowego wszczętego przeciwko Zamawiającemu, 

2) zapewni należytą ochronę interesów Zamawiającego, 

3) zwolni Zamawiającego z wszelkich zobowiązań z tytułu naruszenia praw osób trzecich 
poprzez ich wykonanie lub jeżeli Zamawiający zrealizował obowiązki nałożone przez 
sąd lub organy administracji zwróci Zamawiającemu kwotę zapłaconych odszkodowań, 
kar lub innych należności, 

4) zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich, 

5) zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione koszty związane z wystąpieniem 

przeciwko Zamawiającemu osób trzecich, w tym z tytułu naruszenia ich praw. 

8. Wykonawca zapewnia, że korzystanie z dostarczonych Utworów podczas realizacji 
umowy, w szczególności w okresie testów, nie będzie naruszać praw osób trzecich i nie 
będzie wymagało żadnych opłat na rzecz takich osób. Gdyby okazało się to konieczne, 
Wykonawca w ramach wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy udzieli lub 
zapewni udzielenie stosownej licencji na czas realizacji umowy obejmującej prawo 
korzystania z dostarczonych rozwiązań na potrzeby jej realizacji do czasu uzyskania 
odpowiednio praw majątkowych lub docelowych licencji. 

9. Zamawiający, z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 
Utworów, udziela Wykonawcy licencji na Utwory, na terytorium Polski, wyłącznie w celu 
realizacji niniejszej umowy, na czas określony do dnia wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi 
przysługującej Zamawiającemu, na następujących polach eksploatacyjnych: 
zwielokrotniania Utworów w całości lub w części oraz tłumaczenia, przystosowywania, 
zmiany układu lub wprowadzania innych zmian do Utworów. 

10.Z chwilą odbioru Utworów Zamawiający nabywa własność przekazanych egzemplarzy 
Utworów i nośników, na których zapisano Utwory. 

11. W okresie od dnia dostarczenia Utworów do momentu podpisania Protokołu odbioru 
Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznej i nieograniczonej terytorialnie, 
z możliwością udzielania sublicencji, licencji do Utworów na polach eksploatacji 
określonych w ust. 2 i 3. 
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12.Przeniesienie praw autorskich majątkowych i praw zależnych do Utworów dokonuje się 
na czas nieokreślony i jest nieograniczone terytorialnie. 

13.Jakiekolwiek postanowienie umowy, w tym załączników do niej, nie ogranicza uprawnień 
Zamawiającego wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1 -
3 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2021 r. 
poz. 1062 t.j.). 

14.Wykonawca zobowiązuje się do nie rejestrowania, jako znaków towarowych, w imieniu 
własnym lub na rzecz innych podmiotów, utworów graficznych lub słownych 
stanowiących elementy Utworów, jak też zobowiązuje się nie zgłaszać do opatentowania 
Utworów, co do których prawa zostaną przeniesione na Zamawiającego. 

15.Do wszelkich zmian lub modyfikacji Utworów dokonanych przez Wykonawcę w ramach 
gwarancji lub rękojmi albo świadczenia usług, o których mowa § 1 ust. 1 pkt 5-7 , stosuje 
się postanowienia niniejszego paragrafu, w szczególności dotyczące przeniesienia praw na 
Zamawiającego oraz ochrony jego praw. 

16.W przypadku użycia do realizacji Przedmiotu Umowy powszechnie dostępnego 

oprogramowania będącego oprogramowaniem systemowym, oprogramowaniem 
serwerów aplikacyjnych i bazodanowych, oprogramowaniem sterowników i firmware 
urządzeń, oprogramowaniem komunikacyjnym IP, audio i wideo, oprogramowaniem do 
wykonywania kopii bezpieczeństwa, zwanego dalej „Oprogramowaniem", które będzie 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu, Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego licencje do Oprogramowania, udzieli Zamawiającemu licencji lub zapewni 
ich przeniesienie - wraz z modyfikacjami i aktualizacjami - od osoby, której przysługują do 
niego autorskie prawa majątkowe, bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia licencji, 
co najmniej w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
Systemu. 

17.Licencje, o których mowa w ust. 16, powinny obejmować także prawo Zamawiającego do 
pobierania/ otrzymywania poprawek i aktualizacji Oprogramowania. 

18.Licencje Oprogramowania powinny spełniać, co najmniej następujące warunki: 

1) zakres i warunki licencji nie mogą być gorsze od standardowych, oferowanych innym 
podmiotom przez osobę, której przysługują autorskie prawa majątkowe do 
oprogramowania, 

2) powinny obejmować terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cały świat, 

3) powinny być udzielone dla nieograniczonej liczby użytkowników, chyba że zakres 
danej licencji został ograniczony do serwera lub podmiotu Zamawiającego, 

19. Ewentualne kary umowne lub jakiekolwiek odszkodowanie za naruszenie licencji nie 
będzie przekraczało wysokości odszkodowania z tego tytułu określonego w ustawie z dnia 
04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U z 2021 r. poz. 1062 t.j.). 

20. Przeniesienie na Zamawiającego licencji do Oprogramowania, udzielenie Zamawiającemu 
licencji lub ich zapewnienie, wraz z prawem do pobierania/ otrzymywania poprawek 
i aktualizacji Oprogramowania, następuje w ramach wynagrodzenia wskazanego w§ 3 ust. 
1 i Zamawiający nie będzie zobowiązani do uiszczania dodatkowego wynagrodzenia lub 
jakichkolwiek opłat z tego tytułu na rzecz Wykonawcy lub jakiejkolwiek innej osoby, 
w tym producenta Oprogramowania. 

21. Licencja na sterowniki i firmware do urządzeń powinna umożliwiać ich przenoszenie na 
inne urządzenie tego samego typu, do którego licencja się odnosi, w sposób umożliwiający 
korzystanie z tego urządzenia. 
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§ 12 

Klauzula poufności 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
o Zamawiającym uzyskanych w toku wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest to zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych 
i organizacyjnych, dotyczących zarówno treści umowy, jak i wszelkich informacji 
pozyskanych podczas jej wykonywania. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę jedynie 
do celu wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca może udostępnić informacje objęte klauzulą poufności w zakresie, o którym 
mowa w niniejszym paragrafie, osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu 
umowy, tylko w takim zakresie, w jakim informacje są niezbędne do wykonania 
powierzonych im zadań. 

4. Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w ust. 1 jest nieograniczony w czasie 
i podlega wyłączeniu jedynie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego ze 
wskazaniem, że dana informacja może zostać ujawniona lub należy do informacji 
powszechnie znanych. 

5. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wszystkie wymagania określone w przepisach 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) - dalej RODO i ustawy o 
ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.(Dz.U. 2018r. poz. 1000 z póżn.zm.). 

6. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wszystkie wymagania określone w RODO dotycz.ące 
zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz 
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie 
danych osobowych, przepisów wewnętrznych o ochronie informacji, procedur i przepisów 
wewnętrznych Zamawiającego wynikających z polityki bezpieczeństwa wdrożonej u 
Zamawiającego. 

§13 

Warunki zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zastosowania 
formy pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za zgodą 
Zamawiającego: 

1) w przypadku zmiany przepisów prawa, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu 
realizacji umowy lub zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy wymuszone takimi 
zmianami prawa, 

2) w przypadku zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, zmiany uzasadnionej 
przyczynami technicznymi, zmiany związanej z brakiem/ nieterminowością uzyskania 
stosownych pozwoleń, zmiany wynikającej z zaprzestania produkcji oferowanych 
urządzeń lub wstrzymania bądź opóźnienia ich dostawy z przyczyn, których nie można 
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było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, w szczególności ujawnionymi na 
etapie prac analitycznych, projektowych, wdrożeniowych, 

3) konieczności zmiany sposobu wykonania umowy w obszarach: organizacyjnym (m.in. 
zmiany terminów), wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów 

komunikacji, 

4) konieczności zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w obszarze dostaw, wymagań 
funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub 
zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie Przedmiotu Umowy 
do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich 
zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegających 

w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich 
realizacji. 

5) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w związku 
z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią 
kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu 
realizacji umowy, 

6) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu jej 
realizacji. Powyższe dotyczy także sytuacji spowodowanej sytuacją epidemiologiczną 
w kraju (Covid-19). 

7) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć 
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, 

3. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie Strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co 
do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego, 

4. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności mogących powodować 
zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania 
zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 

§14 

Postanowienia końcowe 

1. Jeżeli pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą powstanie jakikolwiek spór związany lub 
wynikły z realizacji umowy, przedmiot sporu powinien być przedstawiony najpierw 
osobie nadzorującej ze strony Zamawiającego. 

2. Wszelkie ewentualne spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) 

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

5. Integralną częścią niniejszej umowy stanowi Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1. 
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