UMOWA Nr ……./2019

zawarta w Warszawie dnia ………..…….. roku pomiędzy:

1/ ……………………., z siedzibą w ……………….., reprezentowanym przez:
……………………, na podstawie ……………………………., którego kopia stanowi załącznik
nr 1 do Umowy
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
2/ …… z siedzibą w ……………….., reprezentowanym przez:
………………………. na podstawie ……………………………., którego kopia stanowi
załącznik nr 2 do Umowy
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania ……………… na
podstawie

DEFINICJE
Na potrzeby realizacji Umowy Strony przyjmują następujące definicje.

1.

A2A, A2B, A2C

Kategorie usług:
A2A – usług administracja dla administracji
A2B – usługa administracja dla przedsiębiorców (biznesu)

2.
3.

Administrator

A2C – usługa administracja dla obywateli
osoba
odpowiedzialna
za
utrzymanie

systemów

Akcja w procesie

informatycznych w tym SYSTEMU E-SZACH,
Wyodrębniona
część
procesu
w
której

następuje

przetwarzanie w sposób zaawansowany danych z grupy
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4.

Aktualizacja

obiektów, atrybutów obiektów, lub grupy danych.
implementacja i wdrażanie zmian funkcjonalności objętych

Oprogramowania

umową,
implementacja

i

wdrażanie

nowych

funkcjonalności

niewymienionych w niniejszym OPZ, dokonywanie zmian w
5.
6.
7.

API

konfiguracji SYSTEMU,
Application Programming Interface – specyfikacja interakcji

Autoryzacja

komponentów oprogramowania
proces polegający na przydzielaniu (bądź odmowie) praw

Błąd

dostępu do poszczególnych zasobów użytkownikowi,
błąd Systemu będący wynikiem nieprawidłowego działania
platformy sprzętowej, oprogramowania lub złej konfiguracji
utrudniający realizację procesów biznesowych wspieranych
przez system, w tym w szczególności:
działanie Systemu prowadzące do otrzymywania błędnych
wyników

przetwarzania

danych

lub

działanie

Systemu

niezgodne z Dokumentacją Systemu lub Oprogramowania, a
zawierająca

Błąd

Oprogramowania

część

Funkcjonalności

używana

jest

do

Systemu

realizacji

lub

zadań

Zamawiającego;
Kategoria Błąd może zostać nadana w celu poprawy wygody
obsługi, użyteczności, usunięcia błędnych wyników lub
błędów

działania

Oprogramowania,

funkcjonalności

używanych okresowo bądź cyklicznie w większym odstępie
8.

Błąd Krytyczny

czasu,
błąd Systemu będący wynikiem nieprawidłowego działania
sprzętu,

oprogramowania

uniemożliwiający

realizację

lub

złej

konfiguracji,

procesów

biznesowych

wspieranych przez system, w tym w szczególności działanie
Systemu prowadzące do otrzymywania błędnych wyników
przetwarzania danych lub działanie Systemu niezgodne z
Dokumentacją Systemu lub Oprogramowania, dla którego nie
istnieje Obejście, a zawierająca Błąd Krytyczny część
Funkcjonalności Systemu lub Oprogramowania niezbędna jest
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9.

CA

10. Certyfikat

do realizacji zadań Zamawiającego,
ChessArbiter – program do prowadzenia
szachowych,
elektroniczne
służące

zaświadczenie,

do

weryfikacji

za

pomocą

podpisu

turniejów

którego

dane

elektronicznego

są

przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny
11. Czas naprawy

i które umożliwiają identyfikację tej osoby,
Czas liczony od momentu przekazania zgłoszenia o Błędzie do

12. DMZ

momentu wykonania Naprawy.
(ang. Demilitarized Zone) Strefa zdemilitaryzowana / obszar
o

13. Dokumentacja
Oprogramowania

zdefiniowanym

ograniczonym

poziomie

komunikacji

pomiędzy strefą zaufaną i strefą publiczną,
1. kompletny zbiór opracowań i podręczników dotyczących
Oprogramowania, aktualny na dzień udostępnienia Zamawiającemu, obejmujący:
a) dokumentację użytkownika zawierającą między innymi:
i.

szczegółowy opis funkcji Oprogramowania dostępnych dla użytkownika,

ii.

opis użycia funkcji Oprogramowania w
odniesieniu do wykonania określonych
przez Zamawiającego procesów biznesowych i funkcjonalności w formie
opracowań lub podręczników, łącznie
ze zrzutami ekranu (print screen),

iii.

szczegółowy opis funkcji narzędzi, niezbędnych dla tworzenia dodatkowych
raportów i zestawień – jeśli takie narzędzia dostarczone zostały wraz z
Oprogramowaniem,

iv.

opis zastosowanych algorytmów, w zakresie wynikającym z obowiązującego
prawa,

żądania

Zamawiającego

uzgodnień między Stronami,
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lub

b) dokumentację administratora Oprogramowania zawierającą między innymi:
i.

szczegółową instrukcję instalacji i konfiguracji Oprogramowania,

ii.

szczegółową instrukcję instalacji i konfiguracji narzędzi, niezbędnych dla tworzenia dodatkowych raportów i zestawień – jeśli takie narzędzia dostarczone
zostały wraz z Oprogramowaniem,

iii.

szczegółowe instrukcje instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych, systemów zarządzania bazami danych oraz
minimalne konfiguracje sprzętowe,

iv.

zalecenia dotyczące wykonywania kopii
bezpieczeństwa danych,

c) dokumentację techniczną, zawierającą między innymi:
i.

specyfikację struktury baz danych, z
uwzględnieniem informacji o tabelach,
polach, zakresach dopuszczalnych wartości, więzach integralności, indeksach,

ii.

szczegółowy opis zastosowanych interfejsów wymiany danych oraz standardów komunikacji, w tym struktury komunikatów i ich odzwierciedlenia w
strukturach baz danych,

d) dokumentację powykonawczą SYSTEMU,
e) kody źródłowe wszystkich modułów, bibliotek, pro-
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cedur, funkcji, podprogramów, nie będących całością lub częścią oprogramowania podstawowego,
oraz opis wymaganych narzędzi do skompilowania
kodów źródłowych oraz procedurę, krok po kroku,
sposobu kompilacji, Kody źródłowe muszą zawierać wyczerpujący opis struktur, zmiennych i zależności pozwalający w przyszłości na utrzymanie i
rozwój oprogramowania.
14. Dokumentacja

kompletny zbiór opracowań i podręczników dotyczących

Systemu

Systemu, aktualny na dzień udostępnienia Zamawiającemu,
obejmujący:
a) aktualną architekturę SYSTEMU w układzie logicznym i
fizycznym,
b) szczegółowy opis połączeń i komunikacji pomiędzy
poszczególnymi

elementami

SYSTEMU

(modułami

oprogramowania, urządzeniami),
c) szczegółowy opis połączeń pomiędzy poszczególnymi
fizycznymi elementami SYSTEMU z uwzględnieniem ich
fizycznego rozmieszczenia, adresacji IP sieci, protokołów oraz
portów,
d)

kompletny

zbiór

polityk,

regulaminów

i

procedur

regulujących zasady funkcjonowania SYSTEMU oraz zasady
utrzymania SYSTEMU,
e) kompletny zbiór dokumentacji zgodny z metodyką ITIL
umożliwiający zarządzanie systemem,
15. Dzień Roboczy

dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do
17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Strony umawiają się, iż za Dzień Roboczy uznają także nie
więcej

niż
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dni

w

okresie

obowiązywania

Umowy

wskazanych uprzednio przez Prezesa PZSzach jako dni
robocze dla całości lub części jednostki organizacyjnej
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16. Elektroniczna
Usługa Publiczna

Zamawiającego,
działanie podejmowane przez podmiot publiczny, polegające
na umożliwieniu obywatelom lub przedsiębiorstwom realizacji
obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa,
realizowane z udziałem tychże podmiotów za pomocą
środków komunikacji elektronicznej na odległość, tzn. bez

17. FIDE

jednoczesnej obecności stron”
World Chess Federation (Federation Internationale des

18. Etap

Echecs, known as FIDE from its French acronym)
wyodrębniona część realizacyjna Umowy, obejmująca
wykonanie określonych Produktów i innych prac Wykonawcy

19. Funkcjonalność

opisanych Umową. Etapy podlegają Odbiorom
funkcjonalność Oprogramowania opisana w Dokumentacji

Oprogramowania
20. Funkcjonalność

Oprogramowania, uzyskana w wyniku realizacji umowy,
funkcjonalność
Systemu
opisana
w
Dokumentacji

Systemu
21. Godzina Robocza
22. HTTP

Oprogramowania i Dokumentacji Systemu uzyskana w
wyniku realizacji umowy,
każde rozpoczęte kolejne 60 minut w Dniu Roboczym,
(ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół komunikacyjny
używany w Internecie. Standard HTTP definiuje sposób
komunikacji (protokół) pomiędzy przeglądarką internetową a
serwerem WWW; jest również szeroko stosowany jako
wygodny i popularny nośnik protokołów aplikacyjnych, takich
jak OCSP, Time Stamping, Notary Services; publikowania
informacji o usługach, do komunikacji z użytkownikami za
pomocą elektronicznych formularzy (np. podczas rejestracji

23. HTTPS

zdalnej), do pobierania przez użytkownika informacji,
(ang. Hypertext Transfer Protocol Secure) bezpieczny
protokół komunikacyjny używany w Internecie; protokół ten
może zostać zrealizowany na bazie bezpiecznego połączenia
(bezpiecznej

24. Identyfikacja

sesji)

SSL/TLS.

Informacje

przesyłane

są

poufne, integralne i uwierzytelnione.
proces polegający na ustaleniu deklarowanej tożsamości
użytkownika

(człowiek,

maszyna,

urządzenie,

program

komputerowy, usługa, proces),
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25. Infrastruktura

infrastruktura

informatyczna

Zamawiającego
26. Inspektor

oprogramowanie) Zamawiającego.
osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo

systemów

Bezpieczeństwa
27. Inspektor Audytu

informatycznych,
osoba odpowiedzialna

audytu

28. Instancja procesu

nadzorująca proces archiwizacji,
Odwzorowany i uruchomiony w SYSTEMIE model procesu

29. Instytucja

charakterystyczny dla danej organizacji lub wielu organizacji.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie,

Pośrednicząca
30. IP

będąca stroną umowy o dofinansowanie
(ang. Internet Protocol) protokół internetowy jako zbiór

za

(w

tym

sprzęt

przeprowadzanie

i

i

ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie
wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i
31. IPS

wymiany danych,
(ang. Intrusion Prevention System) system zabezpieczający

32. ITIL

przed atakami sieciowymi,
Information Technology Infrastructure

33. LAN

najlepszych praktyk zarządzania usługami IT
(ang. Local Area Network) komputerowa sieć lokalna łącząca

34. LDAP

komputery na określonym obszarze,
(ang. Lightweight Directory Access
protokołu

dostępu

do

Library

–

Protocol)

systemu

zbiór

standard

katalogowego

przechowującego informacje o uczestnikach Infrastruktury
Klucza Publicznego; system katalogowy może mieć dowolną
konstrukcję
35. Model procesu

wewnętrzną

bazującą

na

hierarchicznej

strukturze zdefiniowanej w rodzinie standardów X.500,
Odwzorowany w SYSTEMIE procesu biznesowy o wzorcowych
ustandaryzowanych założeniach. Może być również określany

36. Moduł

Oprogramowania

jako szablon.
pojedynczy – zgodnie z dokumentacją Systemu sporządzoną
przez Wykonawcę – program komputerowy, stanowiący
element Oprogramowania w tym interfejsy i protokoły
komunikacyjne, zapewniające wymianę danych w formie
elektronicznej

37. MSiT

pomiędzy

oprogramowaniem,

a

innymi

współpracującymi systemami informatycznymi,
Ministerstwo Sportu i Turystyki
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38. Nadzór Autorski

powiadamianie
stwierdzonej

Zamawiającego
konieczności

przez

Wykonawcę

dokonania

zmian

o
w

Oprogramowaniu oraz wykonanie tych zmian po akceptacji
39. Naprawa
Oprogramowania/

Zamawiającego,
usługa prowadząca do usunięcia Błędu Krytycznego lub
Błędu,

Systemu
40. NTP

(ang. Network Time Protocol) protokół sieciowy stosowany

41. Obejście

do synchronizacji czasu,
tymczasowe rozwiązanie

zastępcze,

pozwalające

na

skuteczną realizację zadań Zamawiającego, z pominięciem
Funkcjonalności Systemu lub Oprogramowania zawierającej
Błąd Krytyczny lub Błąd, obejmujące procedury, programy
komputerowe, urządzenia lub inne środki, użyte w celu
zapewnienia realizacji zadań wykonywanych przez System ;
Obejście

nie

czasochłonności
42. Obiekt

może

w

istotny

realizowanych

sposób

zadań

lub

zwiększać
zmniejszać

wydajności SYSTEMU,
Najmniejszy samodzielny element występujący w procesie dla
którego możliwe jest przyporządkowanie jednorodnych cech i
atrybutów i relacji z innymi obiektami. Przykładem obiektów

43. Odbiór

mogą być, użytkownik, organizacja, jednostka organizacyjna,
potwierdzenie przez Zamawiającego należytego wykonania
Umowy w zakresie wykonania poszczególnych Produktów,
Etapu lub całości Umowy. Dowodem dokonania Odbioru jest

44. Odbiór Końcowy

odpowiedni Protokół Odbioru.
Odbiór
stanowiący
potwierdzenie

45. Operator

Wykonawcę całości zobowiązań określonych Umową.
osoba odpowiedzialna za obsługę spraw realizowanych w

46. Oprogramowanie

systemie,
całość oprogramowania aplikacyjnego, wytworzonego lub
dostarczonego

przez

Wykonawcę

spełnienia

i

odebranego

przez

przez

Zamawiającego, obejmującego wszystkie przygotowane w
trakcie realizacji umowy Moduły Oprogramowania, składające
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się na System e-SZACH wspierający procesy elektronicznej
47. Oprogramowanie
bazowe

wymiany informacji,
oprogramowanie stanowiące środowisko pracy SYSTEMU (np.
systemy

operacyjne,

aplikacyjne,

serwery

serwery

baz

webowe),

danych,

serwery

udostępnione

przez

48. Oprogramowanie

Zamawiającego na potrzeby Systemu,
oprogramowanie wytworzone przed dniem zawarcia umowy

podstawowe

(np. tzw. Produkty Komercyjne – z półki), zaproponowane i
dostarczone

przez

Wykonawcę

w

trakcie

umowy

do

wykorzystania jako element składowy Systemu i środowiska
testowego

Systemu,

formalnie

zaakceptowane

przez

Zamawiającego; w tym oprogramowanie licencjonowane – “z
półki”

(typu

COTS

oprogramowanie

-

typu

Commercial

Off‐The‐Shelf)

lub

opensource

charakteryzuje

się

następującymi cechami spełnionymi łącznie:
1. szeroką dostępnością w wielu krajach,
2. dostępną dojrzałą i czytelną dokumentacją techniczną,
3. dostępnymi usługami wsparcia technicznego,
4. dostępnymi usługami szkoleniowymi,
5.

dostępnymi

certyfikowanymi

specjalistami

(ścieżką

certyfikacji akceptowaną przez producenta oprogramowania),
6. posiadają minimum 100 wdrożeń wykonanych przez
minimum 10
49. Oprogramowanie
dedykowane

niepowiązanych kapitałowo dostawców,
oprogramowanie
wytworzone
i
dostarczone

przez

Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, do którego
udzielona zostanie Zamawiającemu licencja na zasadach
określonych

Umową,

oprogramowania

i

z

prawem

przekazane

zostaną

do
kody

modyfikacji
źródłowe

50. OPZ

oprogramowania
Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do

51. Ośrodek

Umowy
Lokalizacja w której zainstalowano część podstawową System

Podstawowy

E-SZACH udostępniającego zdefiniowane usługi
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52. Ośrodek Zapasowy

Lokalizacja w której zainstalowano część zapasową Systemu
E-SZACH udostępniającego zdefiniowane usługi w przypadku
braku możliwości poprawnego działania Systemu w Ośrodku

Podstawowym.
53. Poziom dojrzałości Usługi on-line: uruchomione/udostępnione po raz pierwszy
usług on-line

lub

istotnie

udoskonalane przez

dany podmiot

usługi

elektroniczne tj. usługi świadczone za pomocą Internetu lub
sieci

elektronicznej,

których

świadczenie

jest

zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału
człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii
informacyjnej nie jest możliwe. Istnieją następujące poziomy
e-usług, omówione w treści niniejszego opracowania:
1- Informacja
2- interakcja
3- dwustronna interakcja
4- transakcja
54. Proces

5- personalizacja
Uporządkowany ciąg działań mający na celu uzyskanie
zamierzonego rezultatu. W procesie zwykle wyróżnia się
elementy wejściowe i wyjściowe (dane) procesu, uczestników
procesu, uwarunkowania zewnętrzne (czynniki sterowania)
procesem. W odniesieniu do niniejszych wymagań w skład
procesu wchodzą również akcje, będące wyodrębnionymi

55. Produkt
56. Protokół Odbioru
57. Przystosowanie
Oprogramowania

składowymi procesu.
określone świadczenie Wykonawcy opisane Umową jako
Produkt.
dokument stanowiący potwierdzenie dokonania Odbioru w
zakresie poszczególnych Produktów, Etapu lub całości
Umowy sporządzony zgodnie ze wzorem.
usługa prowadząca do uzyskania zgodności Oprogramowania
i Dokumentacji Oprogramowania z uzgodnionymi przez
Strony potrzebami wynikającymi ze zmian w oprogramowaniu

58. PZSzach,

systemowym i bazodanowym,
Polski Związek Szachowy,
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59. Roboczogodzina

Oznacza

pracę

wykonaną

przez

jednego

specjalistę

Wykonawcy, przez jedną godzinę zegarową obejmującą 60
60. RFC

minut
(ang. Request for Comments) zbiór technicznych oraz
organizacyjnych

dokumentów

opisujących

standardy

związane z Internetem i sieciami komputerowymi; każdy z
nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle
61. RODO

używany przy wszelkich odniesieniach,
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

62. Rozporządzenie
eIDAS

ochronie danych)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające

63. Serwis
Dostosowawczy

dyrektywę 1999/93/WE
usługa Aktualizacji Oprogramowania lub Przystosowania
Oprogramowania,

64.
65. SNMP

(ang. Simple Network Management Protocol) protokół do

66. SSL

zarządzania obiektami sieciowymi,
(ang. Secure Sockets Layer)

protokół

zapewniający

prywatność i wiarygodność pomiędzy dwoma aplikacjami.
Standard protokołu połączeniowego (on-line) realizowanego
w warstwie sesji modelu sieciowego OSI, stosowany do
utworzenia statycznego, bezpiecznego kanału przesyłania
67. SYSTEM
lub System

danych,
całość oprogramowania
sprzętowej
realizująca

udostępnionej
zakładaną

(zainstalowana
w

ramach

funkcjonalność

na

platformie

Zamówienia),

dostarczona

przez

Wykonawcę i opisana w dokumentacji, system informatyczny
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będący przedmiotem niniejszego zamówienia,
Patrz SYSTEM
rejestr elektroniczny prowadzony przez Zamawiającego

68. System E-SZACH
69. System Obsługi
Zgłoszeń

(dostępny Stronom)

w celu ewidencjonowania zgłoszeń

potrzeby wykonania usług w ramach realizacji Umowy oraz
dokumentujący przebiegu ich realizacji,
Patrz model procesu
Oparte
na
otwartych
standardach

70. Szablon procesu
71. Szyna usług

dostarczające

możliwość

oprogramowanie

bezpiecznego

(interoperacyjność)

aplikacji

poprzez

sieciowych

(ang.

WebServices).

informacji

pomiędzy

aplikacjami

współdziałania
interfejsy

Zapewnia
opartymi

usług

wymianę

na

różnych

technologiach, działających na różnych platformach poprzez
usługi interakcyjne, takie jak transformacje i inteligentny
72. Test akceptacyjny

routing informacji.
sprawdzenie przez Zamawiającego poprawności Naprawy
Systemu

(Sprzętu

uzgodnionego

i/lub

przez

Oprogramowania)

Strony

scenariusza

według

testów

oraz

harmonogramu ich przeprowadzania, a także sprawdzenie
przez

Zamawiającego

Funkcjonalności

poprawności

Oprogramowania

Zestawu

według

Nowej

uzgodnionego

przez Strony scenariusza testów oraz harmonogramu ich
przeprowadzania,
poprawności

sprawdzenie

działania

Systemu

przez

Zamawiającego

zbudowanego

przez

Wykonawcę w kolejnych etapach ,
Technologie Informacyjne i Komunikacyjne
(ang. Time-Stamping Authority) usługa świadczona przez

73. TIK
74. TSA

podmiot zewnętrzny z wykorzystaniem znaczników czasu,
które mogą zostać wykorzystane w celu wskazania, iż pewna
informacja istniała w konkretnej chwili,
Charakterystyczna cecha obiektu występująca dla grupy

75. Typ obiektu

obiektów pozwalająca na ich wyróżnienie i specyficzne
76. Umowa

o

przetwarzanie w systemie.
Umowa zawarta pomiędzy

Zamawiającym

a

Centrum
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dofinansowanie

Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu „E-szach”
współfinansowanego

z

Programu

Operacyjnego

Polska

77. VLAN
78. WAN

Cyfrowa 2014 – 2020.
(ang. Virtual Local Area Network) sieć wirtualna w sieci LAN,
(ang. Wide Area Network) Komputerowa sieć transmisji

79. WCAG
80. Wersja

rozległej,
Web Content Accessibility Guidelines
zidentyfikowany, poprzez odpowiednią

Oprogramowania

Oprogramowania
Wykonawcę

na

dany

dzień,

Zamawiającemu.

numerację,

udostępniony

Wykonawca

stan
przez

udostępniać

będzie poszczególne wersje Oprogramowania nie rzadziej niż
raz na kwartał; unikalne numery Wersji Oprogramowania
nadawane są przez Wykonawcę; Wersja Oprogramowania
zawiera zmiany będące wynikiem udostępnienia wszystkich
Zestawów Naprawczych Oprogramowania i Zestawów Nowej
Funkcjonalności Oprogramowania przekazanych po dacie
81.

X.509

udostępnienia poprzedniej Wersji Oprogramowania,,
standard generowania, zarządzania i używania certyfikatów
klucza publicznego. Definiuje m.in. zawartość certyfikatu i
listy certyfikatów unieważnionych, zarówno co do informacji

82. Zamawiający
83. Zdalny dostęp

obligatoryjnych jak i opcjonalnych,
PZSzach
dostęp do Oprogramowania lub Oprogramowania E-SZACH za
pośrednictwem

uzgodnionych

środków

komunikacji

na

odległość, w szczególności sieci telekomunikacyjnej lub linii
84. Zestaw Naprawczy
Oprogramowania

transmisji danych typu WAN,
zidentyfikowany poprzez odpowiednią

numerację

zbiór

skryptów i składników Oprogramowania niezbędnych do
zainstalowania
wykonania

i

wykonania

Naprawy

u

Zamawiającego

Oprogramowania,

wraz

w

z

celu

opisem

określającym zakres zmian lub naprawy oraz umożliwiającym
85. Zestaw Nowej
Funkcjonalności

wykonanie instalacji,
zidentyfikowany poprzez

odpowiednią

numerację

zbiór

skryptów i składników Oprogramowania niezbędnych do
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Oprogramowania

zainstalowania i wykonania u Zamawiającego w celu realizacji
usługi

budowy

Autorskiego,

i

wdrożenia

wraz

z

Systemu,
aktualną

lub

Nadzoru

Dokumentacją

Oprogramowania, opisem określającym zakres zmian w
Oprogramowaniu oraz umożliwiającym wykonanie instalacji,
przekazywany nie rzadziej niż raz na miesiąc,

PRZEDMIOT UMOWY – zagadnienia ogólne
1.
Przedmiotem Umowy jest budowa i wdrożenie Systemu oraz udostępnienie
niezbędnej Infrastruktury na potrzeby wdrożenia i funkcjonowania Systemu.
2.

System umożliwiać będzie realizację następujących e- usług:
2.1. Obsługa zawodnika
2.2. Obsługa klubu
2.3. Obsługa turnieju 2.4. Obsługa Związku

3.

System funkcjonować powinien zgodnie i na zasadach określonych prawem
powszechnie obowiązującym oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi
u Zamawiającego. Analiza otoczenia prawnego Systemu oraz regulacji
wewnętrznych Zamawiającego należy do Wykonawcy i powinna być
przeprowadzona w ramach analizy przedwdrożeniowej. Dopuszcza się
możliwość uzasadnionej zmiany przez Zamawiającego wewnętrznych regulacji
na skutek wyników analizy przedwdrożeniowej.

4.

Przedmiot Umowy realizowany będzie na podstawie Harmonogramu rzeczowo
- finansowego stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy, w VI Etapach:
4.1. Etap I - Analiza
4.2. Etap II – Wytworzenie i pozyskanie oprogramowania dla Systemu
4.3. Etap III – Przygotowanie i konfiguracja środowiska Systemu
4.4. Etap IV – Dostawa Oprogramowania
4.5. Etap V – Uruchomienie i integracja Systemu
4.6. Etap VI – Serwis Systemu

5.

W ramach Etapu I Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania prac:
5.1. wymienionych w wymaganiach OPZ w pozycji 13.1 „Etap I Analiza”;
5.2. opracowania projektów umów do zawarcia przez Wykonawcę dotyczących
platformy sprzętowej oraz warunki licencji na oprogramowanie podstawowe;
5.3. opracowania diagramu (macierzy) dokumentującego pokrycie wymagań
opisanych w normach w dostarczonej dokumentacji (procesy, procedury, in-
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strukcje) zdefiniowane w wymaganiach OPZ 12.6.5 „Zgodność dokumentacji
Systemu z wymaganiami zawartymi w normach.
Szczegółowe zasady realizacji prac, zakres prac i dokumentów oraz procedurę ich
odbioru określa § 2 Umowy i OPZ.
6.

W ramach Etapu II Wykonawca zobowiązany jest do:
6.1. wytworzenia Oprogramowania dedykowanego;
6.2. pozyskania Oprogramowania Podstawowego;
6.3. budowy prototypu interfejsów użytkownika;
6.4. budowy oprogramowania w zakresie realizacji podstawowej funkcjonalności Systemu;
6.5. budowy interfejsów z systemami zewnętrznymi;
6.6. dostarczenia kompletnej dokumentacji w terminach i zgodnie z
wymaganiami wynikającymi z projektu technicznego dostarczanego w ramach
Etapu I:
6.6.1. pozwalającą na zarządzanie bezpieczeństwem informacji w
odniesieniu do dostarczonego Systemu zgodnie z normą ISO 27001
6.6.2. Dokumentację Oprogramowania
zdefiniowanym w definicji tej dokumentacji

(zgodnie

z

zakresem

6.6.3. Dokumentację Systemu (zgodnie z zakresem zdefiniowanym w
definicji tej dokumentacji)
Dokumentacja, powinna być sporządzona w języku polskim, z wyjątkiem
dokumentacji do oprogramowania standardowego, która może być
dostarczona w języku angielskim i dostarczona Zamawiającemu w wersji
elektronicznej oraz poprzez jej dostępność on-line w wersji elektronicznej z
poziomu SYSTEMU.
Dokumentacja będzie
Systemu.

przekazywana

do każdej

zaktualizowanej

wersji

Szczegółowe zasady realizacji prac, zakres dokumentacji oraz procedurę jej
odbioru określa § 2 Umowy i OPZ.
7.

W ramach Etapu III Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia
Zamawiającemu wymaganego środowiska dla Systemu, w ramach którego
zostaną zrealizowane następujące zakresy prac:
7.1. zawarcie przez Wykonawcę umowy z podmiotem udostępniającym
platformę sprzętową, zgodnej z projektem umowy zatwierdzonym przez
Zamawiającego
7.2.zawarcie przez Wykonawcę umowy z podmiotem udostępniającym
usługę mikropłatności, zgodnej z projektem umowy zatwierdzonym
przez Zamawiającego
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7.3. zawarcie przez Wykonawcę umowy z podmiotem udostępniającym
platformę powiadomienia SMS, zgodnej z projektem umowy
zatwierdzonym przez Zamawiającego;
7.4. zawarcie przez Wykonawcę umowy z podmiotem udostępniającym
usługę hostingową, zgodnej z projektem umowy zatwierdzonym przez
Zamawiającego;
7.5. Udostępnienie Zamawiającemu usługi hostingowej umożliwiającej
instalację Systemu,
7.6.
Konfiguracje
rozwojowego.

środowiska

produkcyjnego,

testowego

i

Szczegółowe zasady realizacji prac, zakres prac i dokumentów oraz procedurę
ich odbioru określa § 2 Umowy i OPZ.
8.

W ramach Etapu IV Wykonawca zobowiązany jest do dostawy:
8.1. Oprogramowania podstawowego, systemów operacyjnych, baz danych i
oprogramowania firm trzecich niezbędnych do pełnej realizacji zamówienia,
wraz z dostawą wszystkich wymaganych licencji,
8.2. oprogramowania wytworzonego wraz z kodami źródłowymi i
dokumentami potwierdzającymi przeniesienie majątkowych praw autorskich na
Zamawiającego.
Szczegółowe zasady realizacji prac, zakres prac i dokumentów oraz procedurę
ich odbioru określa § 2 Umowy i OPZ.

9.

W ramach Etapu V Wykonawca zobowiązany jest do:
9.1. uruchomienia i integracji Systemu z funkcjonującymi u Zamawiającego
systemami informatycznymi;
9.2. Przeprowadzenia migracji i wprowadzenie danych;
9.3. Przeprowadzenia testów Systemu, na podstawie harmonogramu testów
zaakceptowanego przez Zamawiającego;
9.4. Przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w § 8 Umowy;
Szczegółowe zasady realizacji prac, zakres prac i dokumentów oraz procedurę
ich odbioru określa § 2 Umowy i OPZ.

10.

W ramach Etapu VI Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług
serwisowych obejmujących:
10.1. Konsultacje,
10.2. Nadzór Autorski,
10.3. Serwis Dostosowawczy.
Szczegółowe zasady realizacji prac, zakres prac i dokumentów oraz procedurę
ich odbioru określa § 2 Umowy i OPZ.

11.

Szczegółowy opis e- usług, otoczenie prawne i systemowe Systemu,
wymagania dla Systemu oraz opis funkcjonalności Systemu określa OPZ.
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12.

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się także świadczenia
usługi Gwarancji i rękojmi za wady na dostarczony System na zasadach
określonych w § 9 Umowy.

13.

Wykonawca zapewni w ramach realizacji Umowy wsparcie techniczne dla
wszystkich Produktów będących Oprogramowaniem wytworzonych przez inny
podmiot niż Wykonawca dostarczonych w ramach Umowy przez Wykonawcę,
przez okres Gwarancji.
§ 1.
ODBIORY

O ile OPZ nie stanowi inaczej, ustala się następujące zasady odbioru Etapów i
rezultaty prac wykonanych w ramach poszczególnych Etapów:
1. Odbiorom podlegają rezultaty prac Wykonawcy i Etapy.
2. Odbiór prac wykonanych w trakcie realizacji Umowy polega na weryfikacji, czy
przedmiot Odbioru spełnia wymagania określone w Umowie, z
uwzględnieniem bardziej szczegółowych wymagań określonych w toku
współpracy Stron.
3. Odbiór jest czynnością jednostronną Zamawiającego. Odbiory dokonywane są
w imieniu Zamawiającego przez Kierownika Projektu.
4. Za datę Odbioru uważa się datę podpisania przez Zamawiającego Protokołu
Odbioru, chyba że inna data została wskazana w Protokole Odbioru. Protokół
Odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. O ile z Umowy lub
przepisów prawa nie wynika inaczej, jedynie podpisany Protokół Odbioru jest
podstawą do dokonania zapłaty odpowiedniej części Wynagrodzenia. Wzór
protokołu Odbioru znajduje się w Załączniku nr 6 do Umowy. Zamawiający nie
dopuszcza jednostronnych Protokołów Odbioru wystawionych przez
Wykonawcę.
5. Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Umowy dowolną
metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii zewnętrznego audytora. W
szczególności uzgodnienie określonych scenariuszy testowych nie wyklucza
prawa do weryfikacji prac innymi testami.
6. Dokonanie Odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez
Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów prawa
lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności
na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz
odstąpienia od Umowy, jeżeli fakt nienależytego wykonania Umowy zostanie
ujawniony po dokonaniu Umowy.
7. Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości danego świadczenia do Odbioru w
terminie określonym Umową, a jeżeli terminu brak – bezzwłocznie po jego
wykonaniu. Wykonawca jest zobowiązany przekazać świadczenia do odbioru w
terminie umożliwiającym Zamawiającemu Odbiór zgodnie z ustalonymi
terminami realizacji prac i Etapów.
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8. Zamawiający przeprowadzi weryfikację świadczeń przekazanych do odbioru, a
następnie dokona Odbioru lub odmówi dokonania Odbioru.
9. Zamawiający ma prawo dokonać Odbioru Warunkowego prac lub Etapu w
sytuacji stwierdzenia niezgodności z Umową lub uchybień w przedstawionych
do odbioru pracach lub Etapie, w tym uchybień nie stanowiących Błędu
Krytycznego lub Błędu odnoszących się do jakości i użyteczności produktu w
tym np. nieoptymalne dla zamawiającego rozmieszczenie elementów na
ekranie lub nieprzejrzysty układ dokumentów.
10.W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Strony podpiszą Warunkowy Protokół
Odbioru, w którym Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości i przedstawienie prac lub Etapu do
ponownego Odbioru. Odbiór Warunkowy nie uprawnia do wystawienia faktury
i Wynagrodzenia. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że realizacja
procedury Odbioru Warunkowego, jak i określenie liczby Odbiorów
Warunkowych, jest wyłącznie prawem Zamawiającego, a nie jego
obowiązkiem. Wzór Warunkowego Protokołu Odbioru stanowi załącznik 7 do
Umowy.
11.W wyniku przedstawienia do ponownego odbioru, o którym mowa w ust. 10;
11.1. w sytuacji bezwarunkowej akceptacji Odbioru przez Zamawiającego - za
dzień Odbioru uważa się dzień podpisania Warunkowego Protokołu Odbioru.
Jeżeli Warunkowy Protokół Odbioru został podpisany w terminach Odbioru
wówczas nie nalicza się kar umownych za opóźnienie w odbiorze. Z chwilą
akceptacji Odbioru przez Zamawiającego nabywa on, w zależności od tego co
było przedmiotem odbioru, prawo własności/ majątkowe prawa autorskie/
licencje do przedmiotu odbioru na warunkach i w zakresie opisanym w
paragrafach regulujących prawa własności intelektualnej.
11.2. w sytuacji ponownego braku akceptacji Odbioru przez Zamawiającego Odbiór Warunkowy nie wywołuje żadnych skutków i uważa się za niebyły. W
takim przypadku Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne za uchybienie
terminowi odbioru oraz skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy.
12.Odrębnym Odbiorom podlegają wyłącznie rezultaty prac, co do których
Umowa tak stanowi. Pozostałe rezultaty prac i inne świadczenia Wykonawcy
są odbierane w ramach Odbioru Etapu lub Odbioru Końcowego.
13.Po wykonaniu wszystkich prac oraz innych świadczeń wchodzących w skład
danego Etapu Wykonawca przedstawi Etap do Odbioru.
14.Odbiór Etapu polega na weryfikacji, czy wszystkie prace oraz inne świadczenia
wchodzące w skład Etapu zostały należycie zrealizowane.
15.Weryfikacja należytego wykonania Etapu polega na weryfikacji Protokołów
Odbiorów prac wchodzących w skład Etapu i potwierdzenia wykonania
wszelkich prac wchodzących w zakres danego Etapu.
16.Po wykonaniu całości świadczeń opisanych Umową Zamawiający dokona
Odbioru Końcowego.
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§ 2.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1.
Przedmiot Umowy zrealizowany będzie w terminach określonych w
Harmonogramie rzeczowo – finansowym, przy czym poszczególne etapy
realizowane będą w następujących terminach:
1.1. Etap I – w terminie 2 miesięcy od zawarcia Umowy;
1.2. Etap II – w terminie 21 miesięcy od zawarcia Umowy;
1.3. Etap III – w terminie 21 miesięcy od zawarcia Umowy;
1.4. Etap IV – w terminie 22 miesięcy od zawarcia Umowy;
1.5. Etap V – w terminie 24 miesięcy od zawarcia Umowy;
1.6. Etap VI – w okresie Gwarancji
2. W przypadku przekroczenia terminów realizacji Umowy, w tym
terminów realizacji poszczególnych Etapów, z uwzględnieniem
postanowień dotyczących Warunkowych Odbiorów,
Zamawiający
będzie miał prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Umowy, a w
szczególności Zamawiający naliczy kary umowne i może być
uprawniony do odstąpienia od Umowy. Jeżeli opóźnienie wynika z
okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie
zobowiązany do wykonywania ewentualnych dodatkowych prac
wynikających z opóźnienia, jakie się okażą niezbędne do realizacji
Umowy.

§ 3.
OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON
1.

Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy umożliwiającej każdej z nich
realizację praw i obowiązków wynikających z Umowy. W szczególności Strony
zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania o wszelkich okolicznościach
mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie Umowy, w tym
o przewidywanych utrudnieniach i opóźnieniach w jej realizacji. Powyższe nie
wyłącza ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialności Stron. Zamawiający
zobowiązuje się w szczególności do:
1.1. zapewnienia pomieszczeń w lokalizacji PZSzach wymagane dla realizacji
spotkań projektowych z Zamawiającym.
1.2. udostępnienia do wglądu posiadanej dokumentacji eksploatowanych
systemów informatycznych, oraz umożliwienia Wykonawcy dostępu do
systemów.
1.3. udostępnienia na potrzeby realizacji projektu subdomeny „info.pzszach.pl”
w celu realizacji usługi powiadomienia użytkowników.
1.4. spełnienia warunków formalnych w zakresie dostępu do rejestru PESEL.
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1.5. udostępnienia posiadanych zasobów dokumentacji oraz umożliwienia
dostępu do eksploatowanych systemów wskazanych w rozdziale 21 OPZ.
2.

Językiem Umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język
polski. Dotyczy to także -– o ile Umowa nie stanowi inaczej – wszelkich
rezultatów prac wykonywaniach w ramach Umowy.

3.

Zamawiający ma 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.
Wykonawca
zobowiązany
jest
umożliwić
Zamawiającemu (lub osobom trzecim przez niego upoważnionym) skuteczne
przeprowadzenie kontroli, w szczególności poprzez udzielanie żądanych
informacji i wyjaśnień oraz przekazywanie danych i rezultatów prowadzonych
prac. W ramach czynności kontrolnych Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany będzie do udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji, w
terminie nie dłuższym niż 2 Dni robocze.

4.

Wykonawca oświadcza i potwierdza, że posiada faktyczną i prawną możliwość
realizacji Umowy i że nie istnieją żadne ograniczenia uniemożliwiające mu
należyte wykonanie Umowy, zaś w przypadku pojawienia się jakichkolwiek
przeszkód w należytej realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się
poinformować o nich Zamawiającego w terminie 2 Dni Roboczych od dnia
powzięcia o nich wiadomości. W szczególności Wykonawca oświadcza że:
4.1.
posiada niezbędny potencjał ekonomiczny, techniczny, ludzki i
odpowiednie środki gwarantujące należyte wykonanie Umowy.
4.2. dostarczany lub udostępniany Zamawiającemu w ramach realizacji
Umowy Sprzęt i Oprogramowanie nie są obciążone jakimkolwiek prawami osób
trzecich, w szczególności prawami autorskimi prawami majątkowymi,
uniemożliwiającymi należyte wykonanie Umowy,
4.3. nie toczy się wobec niego żadne postępowanie egzekucyjne, sądowe lub
administracyjne, ani przed jakimkolwiek innym organem orzekającym
uniemożliwiające należyte wykonanie Umowy.

5.

Wykonawca jest zobowiązany realizować Umowę z należytą starannością,
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru swojej działalności.

6.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z infrastrukturą Zamawiającego i jest
ona odpowiednia do zapewnienia poprawnego działania Systemu zgodnie z
Umową i zobowiązuje się do wykonania Umowy w sposób niepowodujący
zaprzestania lub zakłócenia pracy infrastruktury Zamawiającego. Powyższe nie
dotyczy elementów infrastruktury Zamawiającego, których wyłączenie z
eksploatacji lub ograniczenie eksploatacji Strony uzgodniły.

7.

O ile nic innego nie wynika wprost z Umowy, Wykonawca jest zobowiązany
zapewnić wszelkie narzędzia, w tym oprogramowanie i inne zasoby potrzebne
mu do realizacji Umowy. W szczególności – o ile Umowa nie stanowi inaczej –
wszelkie prace związane z konfiguracją lub opracowaniem Oprogramowania
będą odbywać się na środowisku Wykonawcy. O ile Umowa nie stanowi
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inaczej, Zamawiający nie ma obowiązku udostępniać żadnej infrastruktury
sprzętowej ani oprogramowania poza uzgodnioną przez Strony.
8.

Wykonawca oświadcza, że:
8.1. podczas realizacji Umowy, a także podczas korzystania przez
Zamawiającego z Systemu Zamawiający nie będzie zobowiązany do nabywania
żadnych usług ani uprawnień ani podejmowania żadnych czynności
faktycznych, poza wskazanymi w Umowie, umożliwiających mu korzystanie z
Systemu. W szczególności zobowiązanie Wykonawcy oznacza, że nie jest
konieczne nabycie przez Zamawiającego żadnych dodatkowych licencji ani
uprawnień poza opisanymi Umową i objętymi Wynagrodzeniem, a korzystanie
z Systemu nie spowoduje konieczności nabycia takich licencji lub uprawnień.
Wszelkie ryzyka związane z szacowaniem ilości potrzebnych licencji lub innych
uprawnień koniecznych do korzystania z Systemu zgodnie z Umową obciążają
Wykonawcę.
8.2. podczas realizacji Umowy przestrzegać będzie obowiązujących u
Zamawiającego zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa systemów i
informacji.

9.

Na podstawie Umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia
upoważnionym członkom zespołu Wykonawcy dostępu do miejsc wykonywania
Umowy.

10.

Wykonawca zobowiązuje się realizować wszelkie prace wykonywane przez
niego w ramach Umowy, w sposób minimalizujący zakłócenia w pracy
Zamawiającego i użytkowników Systemów.

11.

Strony wskazują następujące osoby do kontaktów roboczych:
11.1. ze strony Zamawiającego: ………, mail: ……… tel. ………
11.2. ze strony Wykonawcy: ……., mail: ……., tel. ……

12.

Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów roboczych wymaga pisemnego
poinformowania drugiej Strony i nie wymaga zmiany Umowy.

13.

Wszelka korespondencja między Stronami odbywać się będzie, o ile Umowa
lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi inaczej, w formie
mailowej, na adresy poczty elektronicznej osób wskazanych przez Strony do
kontaktów roboczych.

14.

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdej zmianie
adresu, osób do kontaktu, adresów poczty elektronicznej, pod rygorem
uznania za skutecznie dostarczoną korespondencji przekazanej tym osobom i
na dotychczasowe adresy.
§ 4.
OGÓLNE ZASADY REALIZACJI UMOWY

1.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy zgodnie z Umową
i jej celem, Ofertą stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy, OPZ oraz
Harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 4
Umowy.
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2.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy każda ze Stron powoła
Kierownika Projektu, który zgodnie z przypisanymi mu kompetencjami i
obowiązkami będzie zarządzał pracami w imieniu Strony.

3.

Strony ustanawiają następujących Kierowników Projektu:
3.1. Kierownik Projektu Zamawiającego: ………, mail: ……… tel. ………
3.2. Kierownik Projektu Wykonawcy: ………, mail: ……… tel. ………

4.

Zmiana Kierownika Projektu wymaga pisemnego poinformowania drugiej
Strony i nie wymaga zmiany Umowy.

5.

Do kompetencji i obowiązków Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego
należy w szczególności:
5.1. nadzór i kontrola realizacji prac i zobowiązań zgodnie z uzgodnionymi
harmonogramami,
5.2. powoływanie zespołów specjalistycznych na potrzeby realizacji
budowy Systemu e-SZACH,
5.3. koordynacja i nadzór nad pracami zespołów specjalistycznych
powoływanych na potrzeby realizacji budowy Systemu e-SZACH,
5.4. monitorowanie i aktualizowanie planu realizacji projektu co najmniej
raz w miesiącu,
5.5. zwoływanie i prowadzenie spotkań projektowych mających na celu
między innymi:
5.5.1. definiowanie priorytetów w zakresie realizowanych przez
Wykonawcę zadań, terminów ich realizacji oraz trybu odbioru
przedmiotu usług, po uzgodnieniu z Wykonawcą,
5.5.2. podjęcie decyzji o konieczności przeprowadzenia Testów
Akceptacyjnych oraz nadzór nad ich przygotowaniem i
przeprowadzeniem,
5.6. wyznaczanie osób odpowiedzialnych za dokonywanie czynności w
imieniu Kierownika Projektu oraz przeprowadzenie odbiorów,
5.7. przyjmowanie, akceptacja i podpisywanie protokołów odbiorów i
sprawozdań z realizacji usług oraz specyfikacji wg zdefiniowanego wzoru.
5.8. przyjmowanie pism i oświadczeń składanych przez drugą Stronę;
5.9. dokonywania Odbiorów i Warunkowych Odbiorów,

6.

Do kompetencji i obowiązków Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy
należy w szczególności:
6.1. dostarczanie Kierownikowi Projektu ze strony Zamawiającego
informacji, danych, decyzji i wyników uzgodnień w zakresie realizacji
przedmiotu umowy,
6.2. przekazywanie Kierownikowi Projektu ze strony Zamawiającego
dokumentacji projektowej,
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6.3. monitorowanie i aktualizowanie planu realizacji projektu co najmniej
raz w miesiącu,
6.4. przygotowywanie i przeprowadzanie prezentacji na spotkaniach z
Zamawiającym,
6.5. przedkładanie do akceptacji Zamawiającego protokołów ze spotkań w
terminie 2 Dni Roboczych od dnia spotkania,
6.6. przygotowywanie i przekazywanie protokołów odbiorów i sprawozdań
z realizacji usług,
6.7. bieżące, bezzwłoczne aktualizowanie danych w Systemie Obsługi
Zgłoszeń.
7.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Strony zorganizują w siedzibie
Zamawiającego spotkanie organizacyjne na którym omówione zostaną i
podsumowane w formie protokołu sporządzonego przez Wykonawcę
szczegółowe zasady realizacji Umowy oraz szczegółowy harmonogram prac w
ramach poszczególnych Etapów. Wykonawca sporządzi projekt protokołu w
terminie 4 Dni Roboczych od dnia zakończenia spotkania i przekaże mailowo
do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić
uwagi zamawiającego do projektu protokołu. Po akceptacji przez
Zamawiającego protokołu, protokół będzie podpisany przez obie Strony w
siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie
później niż w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o akceptacji
protokołu.
Wszelkie zmiany ustaleń zawartych w protokole wymagają
akceptacji obu Stron.

8.

Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy sprawuje Komitet
Sterujący.

9.

W skład Komitetu Sterującego wchodzą przedstawiciele Zamawiającego, oraz
przedstawiciele Wykonawcy - nie więcej niż po 4 przedstawicieli każdej ze
Stron.

10.

Przewodniczącym Komitetu Sterującego jest Prezes PZSzach albo osoba przez
niego upoważniona. Komitet Sterujący działa kolegialnie. Tryb i zasady pracy
Komitetu Sterującego określa OPZ.
§ 5.
PERSONEL WYKONAWCY

1.

Wykonawca oddeleguje do wykonania Umowy odpowiedni personel, w tym
personel, o którym mowa w OPZ.

2.

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę
personelu. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na zaproponowaną
zmianę wyłącznie w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności
zmiany z wymogami personelu określonymi w OPZ. W takim wypadku
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu innego kandydata. Zmiana personelu
nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, ale dla jej skuteczności wymagana
jest zgoda Zamawiającego.
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3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania
personelu Wykonawcy jak za swoje własne działanie lub zaniechanie.

4.

W przypadku nienależytego wykonywania zadań w trakcie realizacji Umowy
przez członka personelu Wykonawcy, w tym naruszenia zasad bezpieczeństwa
i poufności obowiązujących u Zamawiającego, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego zobowiązany jest wymienić go na innego członka. Wymiana
nastąpić powinna w terminie 10 Dni Roboczych od daty otrzymania przez
Wykonawcę żądania. Postanowienie ust. 2 i 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5.

Dostęp do infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego może być
uzależniony od spełnienia przez członka personelu Wykonawcy dodatkowych
wymogów wynikających z procedur wewnętrznych Zamawiającego lub
obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o ochronie danych
osobowych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności spełnienia
powyższych wymogów przed rozpoczęciem wykonania Przedmiotu Umowy
jeżeli wystąpi taka konieczność.

6.

Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony ustalają, że zmiana
członków personelu Wykonawcy nie będzie wpływać na zmianę terminu
realizacji Umowy, w tym w szczególności wykonania poszczególnych Etapów
określonych Umową lub zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6.
USUWANIE BŁEDÓW I ZAPEWNIENIE POPRAWNEGO DZIAŁANIA SYSTEMU
1.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Błędu i Błędu Krytycznego, nie
później niż w terminie (Czas Naprawy):
1.1. 12 godzin od otrzymania zgłoszenia – w przypadku Błędu Krytycznego;
1.2. 3 Dni robocze od otrzymania zgłoszenia – w przypadku Błędu.

2.
3.

Jeżeli Wykonawca w Czasie Naprawy dostarczy Obejście, Czas Naprawy
wydłuża się o 72 godziny.
Usługa usunięcia Błędu Krytycznego będzie świadczona nieprzerwanie we
wszystkie dni kalendarzowe w trybie całodobowym 24/7. Usługa usunięcia
Błędu świadczona będzie w Dni Robocze. Szczegółowe zasady naprawy Będów
oraz wzór protokołu z naprawy określa OPZ.

4.

Czas Naprawy uważa się za dochowany z chwilą zgłoszenia przez Wykonawcę
dokonania Naprawy, przy czym przez dokonanie Naprawy rozumie się
faktyczne usunięcie zgłoszonego Błędu krytycznego lub Błędu.

5.

Usuwanie Błędów krytycznych i Błędów odbywać się będzie na podstawie
zgłoszeń Zamawiającego. Wykonawca zapewni przyjmowanie zgłoszeń przez
całą dobę przez wszystkie dni w roku w trybie 24/7/365. Wykonawca
zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia odpowiednim wpisem
w Systemie Obsługi Zgłoszeń (SOZ). Chwila potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
nie ma wpływu na Czas Naprawy.

6.

Zgłoszenie następować będzie w formie elektronicznej, za pomocą
internetowego Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ) lub w okresach, gdy SOZ nie
działa na wypełnionym formularzu Zgłoszenia Naprawy Systemu i zawierać
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będzie opis stwierdzonej nieprawidłowości i informację o nadanej przez
Zamawiającego kategorii błędu. Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić
niezwłocznie otrzymanie Zgłoszenia. Potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia nie
ma wpływu na czas Naprawy.
7.

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do usunięcia Błędu
Krytycznego lub Błędu poinformować Zamawiającego o wszelkich ryzykach
związanych naprawą, w tym o ryzyku utraty danych z Systemu i
przedstawienia rozwiązań minimalizujących wystąpienie takich ryzyk.

8.

Usuwanie Błędów krytycznych lub Błędów może następować za
pośrednictwem Zdalnego Dostępu, z zastrzeżeniem że Zdalny Dostęp
obejmuje wyłącznie obszar Systemu wskazany przez Zamawiającego i tylko w
sytuacji jeżeli jego użycie jest niezbędne dla sprawnego wykonania naprawy
Systemu zgodnie z interesem Zamawiającego i nie powoduje dodatkowych
ryzyk związanych z naprawą. Decyzja w tym zakresie należy do
Zamawiającego. Zasady i tryb udzielania zdalnego dostępu do zasobów
informacyjnych Zamawiającego określają Wytyczne przy udzielaniu Zdalnego
Dostępu określone w OPZ.

9.

Jeżeli w wyniku naprawy dokonana została aktualizacja lub poprawki do
Systemu, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu
wszelkiej dokumentacji związanej z aktualizacją i poprawkami.

10.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Obejścia w sytuacji, w której Błąd
Krytyczny lub Błąd spowodowany jest działaniem Oprogramowania
Podstawowego lub oprogramowania systemów dziedzinowych.

11.

W przypadku jeżeli producent Oprogramowania Podstawowego udostępni
jakiekolwiek aktualizacje, nowe wersje, patche, zmiany itp. (dalej łącznie
zwane aktualizacjami), Wykonawca w okresie umów, o których mowa w § 3
Umowy zapewni Zamawiającemu takie aktualizacje niezwłocznie po ich
udostępnieniu. Decyzja o wykonaniu aktualizacji należy wyłącznie do
Zamawiającego, a Wykonawca nie jest uprawniony do zgłaszania wobec
Zamawiającego żądania instalacji danej aktualizacji. Wykonawca może
uprzedzić Zamawiającego o konsekwencjach niedokonania aktualizacji.
§ 7.
SZKOLENIA I WARSZTATY
1.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń z obsługi
Systemu dla wskazanych przez Zamawianego osób.

2.

Szczegółowy zakres szkoleń i zasady ich przeprowadzania określa OPZ.

3.

.

4.
5.
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§ 8.
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji na System, Oprogramowanie
Dedykowane i Platformę Sprzętową.
2. Okres gwarancji wynosi …. lat od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
3. Gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10
Umowy.
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w § 10 Umowy rękojmi za wady na okres tożsamy z okresem Gwarancji.
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za
wady dzieła, niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.
5. Gwarancja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych. Dokumentem
gwarancyjnym jest Umowa, bez konieczności wystawiania dodatkowego
dokumentu gwarancyjnego.
6. Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres Gwarancji do zapewnienia
aktualnego wsparcia producenta Oprogramowania Podstawowego.
7.

Gwarancja nie obejmuje Błędów Krytycznych/Błędów, których przyczyna leży
poza Systemem, chyba że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich
wystąpienie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest jednak do
wskazania przyczyny nieprawidłowego działania Systemu poprzez wskazanie
elementu, który ją powoduje, a jeżeli to możliwe także podmiotu
odpowiedzialnego za usunięcie takiej nieprawidłowości działania Systemu.
Ponadto, w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany jest do wsparcia osoby trzeciej usuwającej przyczyny zgłoszenia, w
tym udzielenia takiej osobie wszelkich informacji, potrzebnych do przywrócenia
pełnej funkcjonalności Systemu.

8. Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego
dokumentu na okoliczność udzielenia Gwarancji.
9.

Usługi gwarancyjne będą świadczone w siedzibie Zamawiającego, chyba, że
Zamawiający wyrazi zgodę na ich świadczenie poza jego siedzibą. Zamawiający
nie jest zobowiązany do wydania Systemu lub jego elementu w celu świadczenia
usług gwarancyjnych, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji.

10.Po zakończeniu okresu Gwarancji Strony podpiszą protokół zawierający co
najmniej wykaz zgłoszonych w okresie Gwarancji Będów Krytycznych i Błędów
oraz informacje dotyczące naprawy i przekazania dokumentacji związanej z
naprawą.
W ramach Gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia Błędów
Krytycznych i Błędów, które ujawnią się w trakcie okresu obowiązywania
Gwarancji. Zgłoszenia Naprawy w
ramach Gwarancji, złożone przez
Zamawiającego w okresie Gwarancji, które nie będą mogły być zrealizowane
przez Wykonawcę do końca jej trwania, zostaną zrealizowane po upływie okresu
Gwarancji i nie będą przedmiotem żadnej innej umowy zawartej pomiędzy
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Zamawiającym a Wykonawcą. Szczegółowe warunki i zasady usuwania Błędów
Krytycznych lub Błędów określa § 7 Umowy.
11.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
wynikających z przepisów prawa o rękojmi za wady dzieła. Zamawiający
uprawniony jest do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady dzieła,
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
§ 9.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za prawidłowe wykonanie Umowy całkowite
wynagrodzenie w wysokości ………………. zł brutto (słownie: ………… zł).

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na następujących
zasadach:
2.1. za wykonanie Etapu I - ……... % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.
1
2.2. za wykonanie Etapu II– ….…. % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.
1
2.3. za wykonanie Etapu III – …. % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1
2.4. za wykonanie Etapu IV –
1

…. % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.

2.5. za wykonanie Etapu V –
1

... % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.

2.6. za wykonanie Etapu VI – - ….. % wynagrodzenia, o którym mowa w ust.
1
3.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie należności wynikające z wykonania Umowy
w szczególności wynagrodzenie wynikające z udzielonych licencji lub
sublicencji, na każdym wskazanym w Umowie polu eksploatacji, a także
wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy poniesione w związku z
realizacją Umowy.

4.

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem po zrealizowaniu każdego z Etapów,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury, na rachunek wskazany na fakturze, przy czym podstawą
do wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu
Odbioru danego Etapu.

5.

Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego kwotą należnego wynagrodzenia.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy zapewni udzielenie albo
udzieli Zamawiającemu licencji opisanych Umową lub w inny sposób opisany
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Umową upoważni go do korzystania ze wszystkich dóbr własności
intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach Umowy. Celem jest
zapewnienie pełnego wdrożenia i poprawnego działania oraz użytkowania
SYSTEMU w środowisku produkcyjnym, testowym i rozwojowym oraz
zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z Systemu w sposób i w
celu opisanym w Umowie, w szczególności umożliwienie Zamawiającemu
samodzielnego lub za pomocą osób trzecich utrzymania i rozwoju Systemu i
wchodzącego w jego skład Oprogramowania. Wszystkie oświadczenia
Wykonawcy i zapisy Umowy należy interpretować zgodnie z powyższym celem
Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że System, Oprogramowanie oraz inne utwory
udostępniane Zamawiającemu wolne będą od jakichkolwiek obciążeń i
ograniczeń prawnych i faktycznych na rzecz osób trzecich, które mogłyby
uniemożliwiać Zamawiającemu korzystanie z Systemu w sposób zgodny z
Umową i jej celem. W szczególności Wykonawca gwarantuje, że korzystanie z
Oprogramowania podczas realizacji i na cele Umowy, w szczególności w
okresie testów, nie będzie naruszać praw osób trzecich i nie będzie wymagało
żadnych opłat na rzecz takich osób, zaś w przypadku konieczności poniesienia
takich opłat
zostaną one poniesione przez Wykonawcę w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy.
3. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia
praw osób trzecich, w tym praw autorskich przysługujących osobom trzecim,
w związku z realizacją Umowy. W przypadku wystąpienia przeciwko
Zamawiającemu osób trzecich z roszczeniami z tytułu naruszenia praw
własności przemysłowej, praw autorskich, praw pokrewnych lub innych praw
na dobrach niematerialnych wynikających z realizacji przez Strony Umowy,
odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkich mogących
powstać po stronie Zamawiającego zobowiązań wobec osób trzecich oraz
dokonać zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w
związku z ochroną interesów Zamawiającego. Ponadto Wykonawca, po
uprzednim poinformowaniu go przez Zamawiającego, zobowiązuje się, w
przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek uzasadnionych
roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia praw własności
intelektualnej, do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych
zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami
osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w miejsce
Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po
stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko
Zamawiającemu, a także zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie
poniesione przez Zamawiającego koszty związane z ochroną interesów
Zamawiającego.
4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł korzystać z Utworów, Wykonawca, na
swój koszt uzyska niezwłocznie dla Zamawiającego prawa do kontynuowania
korzystania z Utworów lub dokona modyfikacji tych Utworów w taki sposób,
aby Zamawiający mógł z nich korzystać.
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5. Zamawiający ma prawo do modyfikacji sposobu działania Oprogramowania w
tym jego konfiguracji, bez konieczności zawierania odrębnych umów lub
ponoszenia dodatkowych opłat w tym zakresie.
Zamawiający ma prawo do udostępniania Oprogramowania Dedykowanego ……..
oraz innym osobom działającym na rzecz Zamawiającego, takim jak dostawcy usług
informatycznych, w tym usług serwisowych lub usług rozwoju systemów
informatycznych Zamawiającego - w celu umożliwienia tym podmiotom korzystania z
tego oprogramowania. Udostępnianie obejmuje także publiczne wykonywanie,
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy uprawniony podmiot mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym zgodnie z celem udostępnienia.
6. Udzielone w ramach Umowy licencje Strony uznają za czynność o charakterze
jednorazowej transakcji podobnej do sprzedaży i w związku z tym mają
charakter ciągły, stały i są udzielane na czas nieoznaczony, są
niewypowiadalne. W przypadku gdyby postanowienie o niewypowiadalności
licencji okazało się nieskuteczne lub nieważne, a Wykonawca byłby
uprawniony do wypowiedzenia licencji, Strony uzgadniają dla Wykonawcy 10letni (słownie: dziesięcioletni) termin jej wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego.
7. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z uprawnienia do wypowiedzenia
licencji z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający przekroczy warunki
udzielonej licencji i naruszy autorskie prawa majątkowe przysługujące
Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania Wykonawcy i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni.
Wezwanie musi być wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku
skutków i musi zawierać wyraźne zastrzeżenie, że Wykonawca będzie
uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku niezaprzestania
dopuszczania się przez Zamawiającego wyraźnie i precyzyjnie wymienionych
naruszeń. W przypadku wypowiedzenia licencji z tej przyczyny termin
wypowiedzenia licencji wynosi 1 (słownie: jeden) rok, ze skutkiem na koniec
roku kalendarzowego.
8. W przypadku gdy podmiotem udzielającym licencji jest podmiot trzeci,
Wykonawca gwarantuje, że podmiot trzeci nie wypowie udzielonych licencji, a
jeżeli dojdzie do wypowiedzenia zastosowanie znajdzie postanowienie ust. 8.
9. W przypadku wypowiedzenia licencji Wykonawca będzie zobowiązany do
zapłaty na rzecz Zamawiającego, na jego żądanie, kwoty równowartości
rozwiązania zastępczego umożliwiającego dalsze korzystanie z Systemu w
sposób zgody z Umową i jej celem.
10.Udzielone w ramach Umowy Licencje są niewyłącznie oraz nie są ograniczone
terytorialnie, ani co do celu lub sposobu korzystania z utworów, których
dotyczą, w tym nie są ograniczone ilościowo, w szczególności licencje
udzielane są bez ograniczeń co do liczby użytkowników oraz urządzeń
komputerowych, na których instalowane lub uruchamiane będzie
Oprogramowanie. Ponadto, dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie
przyjmują, że Licencje na Oprogramowanie Dedykowane oraz dotyczącą tego
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oprogramowania dokumentację obejmują uprawnienie Zamawiającego do
dokonywania wszelkich modyfikacji Oprogramowania Dedykowanego i
dotyczącej go dokumentacji.
11.Zamawiającemu
przysługuje
licencji(sublicencje).

prawo

do

udzielania

dalszych

12.Udzielenie licencji na każdym wskazanym w Umowie polu eksploatacji nastąpi
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy i obejmuje wszelkie
koszty związane z ponoszeniem opłat należnych w związku z ich udzieleniem,
w tym opłat z tytułu aktualizacji Oprogramowania lub naprawiania Błędów.
13. Wykonawca dostarczy Oprogramowanie na informatycznych nośnikach
danych lub w innej postaci umożliwiającej prawidłową instalację tego
Oprogramowania oraz certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne
dokumenty i zabezpieczenia najpóźniej w dacie Odbioru tego
Oprogramowania.
14.Wykonawca zapewnia, że do czasu uzyskania przez Zamawiającego
docelowych licencji w zakresie wskazanym Umową, udzieli lub zapewni
udzielenie Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10
Umowy
stosownych
licencji
obejmujących
prawo
korzystania
z
Oprogramowania obejmujące w szczególności trwałe lub czasowe
zwielokrotnianie Oprogramowania w całości lub w części, a także tłumaczenie,
przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych
zmian do Oprogramowania.
15.W celu umożliwienia Wykonawcy realizacji usług Zamawiający, po uzyskaniu
licencji,
jeżeli będzie to konieczne udzieli Wykonawcy sublicencji na
korzystanie, wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy, z Oprogramowania Dedykowanego
obejmującej prawo do zwielokrotniania Oprogramowania Dedykowanego w
całości lub w części oraz tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub
wprowadzanie innych zmian do Oprogramowania Dedykowanego.
16.W przypadku gdy w trakcie wykonywania przez Wykonawcę usług,
gwarancyjnych lub na jakimkolwiek Etapie realizacji Umowy powstaną nowe
utwory w szczególności w wyniku zmiany lub aktualizacji Oprogramowania lub
Dokumentacji stosuje się do nich odpowiednio postanowienia umowne
dotyczące udzielenia licencji na Oprogramowanie, Dokumentację lub inne
utwory. Udzielenie licencji następuje z chwilą odbioru takich zmian. Dotyczy to
także nośników, na których utrwalane są te produkty.
17.Wykonawca zapewni,
osobistych do utworów
wykonywać tych praw
działających na zlecenie
18.

że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw
powstałych w związku z realizacją Umowy nie będą
w stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich
Zamawiającego.

Wykonawca zezwala Zamawiającemu i
współpracującym bez ograniczeń czasowych,

osobom trzecim z nim
na korzystanie z wiedzy
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technicznej, organizacyjnej i innej przekazywanej Zamawiającemu przez
Wykonawcę w związku z realizacją i celem Umowy.
19.W zakresie nieuregulowanym Umową obowiązują przepisy Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 10.
OPROGRAMOWANIE PODSTAWOWE

W przypadku Oprogramowania Podstawowego typu open – source:
1. Z uwzględnieniem odpowiednich postanowień § 11 Umowy, w ramach
Wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy, Wykonawca udzieli lub
zapewni udzielenie Zamawiającemu licencji na Oprogramowanie Podstawowe
na następujących polach eksploatacji:
1.1.trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie dokonywane
podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub
przechowywania, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką,
w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na
płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym
nośniku pamięci.
1.2.
tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie
jakichkolwiek innych zmian w tym oprogramowaniu;
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy
zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań
Oprogramowania Podstawowego, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i
korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.
3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy
zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność wydanych
Zamawiającemu nośników, na których zostało utrwalone Oprogramowanie
Podstawowe (lub jego poszczególne elementy).
4. Z uwzględnieniem odpowiednich postanowień § 11 Umowy, z zastrzeżeniem
ust. 5, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy
udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z wszelkiej dokumentacji
dotyczącej Oprogramowania Podstawowego (lub jego poszczególnych
elementów), na następujących polach eksploatacji:
4.1. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dokumentacji w całości lub w części
dla wewnętrznych potrzeb Zamawiającego związanych z korzystaniem z
oprogramowania, którego dotyczy dokumentacja, w tym utrwalanie i
zwielokrotnianie takiej dokumentacji dowolną techniką, w tym techniką zapisu
magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Bluray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
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4.2. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie
jakichkolwiek innych zmian w tej dokumentacji;
4.3. udostępnienie dokumentacji użytkownikom końcowym w zakresie w jakim
wynika to z charakteru danej dokumentacji lub jej części, a także
udostępnianie takiej dokumentacji innym osobom działającym na rzecz
Zamawiającego, takim jak dostawcy usług informatycznych, w tym usług
serwisowych lub usług rozwoju systemów informatycznych Zamawiającego.
5. Zasady korzystania z kodów źródłowych dotyczących oprogramowania
reguluje § 14 Umowy.
6.

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo zezwalania
na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań
dokumentacji, o której mowa w ust. 4, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie
i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4.

7. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy
zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność wydanych
Zamawiającemu nośników, na których została utrwalona dokumentacja (lub
jej poszczególne elementy).
8. Udzielenie Licencji na Oprogramowanie Podstawowe, przeniesienie prawa
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań tego
oprogramowania następuje z chwilą odbioru Oprogramowania Podstawowego.
Niezależnie od powyższego, Zamawiający jest uprawniony do korzystania z
Oprogramowania Podstawowego w zakresie uprawnień wskazanych w
poprzednich ustępach od daty jego instalacji w Infrastrukturze
Zamawiającego, do daty udzielenia licencji, a Wykonawca zapewnia, że
korzystanie takie nie będzie naruszać praw osobistych lub majątkowych
Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie powodować obowiązku zapłaty
jakichkolwiek dodatkowych opłat.
9. Przeniesienie własności nośników, na których utrwalone jest Oprogramowanie
Podstawowe następuje z chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu.
10.Udzielenie Licencji na korzystanie z dokumentacji opisanej w niniejszym
paragrafie, przeniesienie prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskich do opracowań tej dokumentacji oraz przeniesienie własności
nośników, na których ta dokumentacja jest utrwalona następuje z chwilą jej
wydania.

W przypadku Oprogramowania Podstawowego innego niż open –
source:
1.
W przypadku Oprogramowania Podstawowego dostarczanego na licencji
innej niż otwarta, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty
potwierdzające legalność oraz licencję o takim zakresie, która umożliwia
wykorzystanie oprogramowania w sposób wynikający z Analizy
stanowiącej I Etap zamówienia.
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2.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy
zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność wydanych
Zamawiającemu nośników, na których została utrwalona dokumentacja
(lub jej poszczególne elementy).

Przeniesienie własności nośników, na których utrwalone jest Oprogramowanie
Podstawowe następuje z chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu.
§ 11.
OPROGRAMOWANIE DEDYKOWANE
1. Z uwzględnieniem odpowiednich postanowień § 11 Umowy, Wykonawca w
ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w
§ 10 Umowy, udzieli
Zamawiającemu licencji na Oprogramowanie Dedykowane na następujących
polach eksploatacji:
1.1. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie tego oprogramowania w całości lub
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym
zwielokrotnianie tego oprogramowania dokonywane podczas wprowadzania,
wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania tego
oprogramowania, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką,
w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na
płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym
nośniku pamięci;
1.2. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie
jakichkolwiek innych zmian w tym oprogramowaniu – dla uniknięcia
wątpliwości Strony uznają, że w zakresie uprawnienia do zmiany
oprogramowania Zamawiającemu przysługuje prawo do modyfikacji
oprogramowania na podstawie przekazanych mu kodów źródłowych;
1.3. udostępnianie oprogramowania …….. oraz innym osobom działającym na
rzecz Zamawiającego, takim jak dostawcy usług informatycznych, w tym usług
serwisowych lub usług rozwoju systemów informatycznych Zamawiającego - w
celu umożliwienia tym podmiotom korzystania z tego oprogramowania.
Udostępnianie obejmuje także publiczne wykonywanie, wystawianie,
wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby
każdy uprawniony podmiot mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym zgodnie z celem udostępnienia.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy
zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań
Oprogramowania Dedykowanego (lub jego poszczególnych elementów), tj.
prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.
3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy
zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność wydanych
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Zamawiającemu nośników, na których zostało utrwalone Oprogramowanie
Dedykowane (lub jego poszczególne elementy).
4. Z uwzględnieniem odpowiednich postanowień § 11 Umowy, z zastrzeżeniem
ust. 5, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10
Umowy udzieli Zamawiającemu licencji na wszelką dokumentację dotyczącą
Oprogramowania Dedykowanego (lub jego poszczególnych elementów), na
następujących polach eksploatacji:
4.1. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dokumentacji w całości lub w części
dla wewnętrznych potrzeb Zamawiającego związanych z korzystaniem z
oprogramowania, którego dotyczy dokumentacja, w tym utrwalanie i
zwielokrotnianie takiej dokumentacji dowolną techniką, w tym techniką zapisu
magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Bluray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
4.2. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie
jakichkolwiek innych zmian w tej dokumentacji; – dla uniknięcia wątpliwości
Strony uznają, że w zakresie uprawnienia do zmiany dokumentacji
Zamawiającemu przysługuje prawo do modyfikacji dokumentacji;
4.3. udostępnienie dokumentacji …….. oraz innym osobom działającym na
rzecz Zamawiającego, takim jak dostawcy usług informatycznych, w tym usług
serwisowych lub usług rozwoju systemów informatycznych Zamawiającego - w
celu umożliwienia tym podmiotom korzystania z tej dokumentacji.
Udostępnianie obejmuje także
publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne
udostępnianie w taki sposób, aby każdy uprawniony podmiot mógł mieć do
niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym zgodnie z celem
udostępnienia.
5. Zasady korzystania z kodów źródłowych dotyczących oprogramowania
reguluje § 14 Umowy.
6. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy
zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań
dokumentacji, o której mowa w ust. 4, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie
i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4.
7. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy
zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność wydanych
Zamawiającemu nośników, na których została utrwalona dokumentacja (lub
jej poszczególne elementy).
8. Udzielenie opisanych w niniejszym paragrafie licencji do Oprogramowania
Dedykowanego, przeniesienie prawa zezwalania na wykonywanie zależnych
praw autorskich do opracowań tego oprogramowania nastąpi z chwilą Odbioru
Oprogramowania Dedykowanego. Niezależnie od powyższego, Zamawiający
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jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania Dedykowanego w zakresie
uprawnień wskazanych w poprzednich ustępach od daty jego instalacji w
Infrastrukturze Zamawiającego, do daty nabycia licencji przez Zamawiającego,
a Wykonawca zapewnia, że korzystanie takie nie będzie naruszać praw
osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani osób trzecich i nie będzie
powodować obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych opłat.
9. Przeniesienie własności nośników, na których utrwalone jest Oprogramowanie
Dedykowane następuje z chwilą wydania tych nośników Zamawiającemu.
10.Udzielenie licencji na dokumentację opisaną w niniejszym paragrafie,
przeniesienie prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do
opracowań tej dokumentacji oraz przeniesienie własności nośników, na
których ta dokumentacja jest utrwalona następuje z chwilą jej wydania.
§ 12.
KODY ŹRÓDŁOWE
1. Ilekroć zgodnie z postanowieniami Umowy Zamawiający nabywa na
jakiejkolwiek
podstawie
prawnej
uprawnienie
do
tłumaczenia,
przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian
do określonego oprogramowania lub korzystania i rozporządzania autorskimi
prawami zależnymi do opracowań tych oprogramowań, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu dane oprogramowanie również w formie kodu źródłowego. W
szczególności Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
Oprogramowanie Dedykowane również w formie kodu źródłowego.
2. Kod źródłowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie dostarczony na
informatycznym nośniku danych (wraz ze wszelkimi procedurami niezbędnymi
do przekształcenia kodu źródłowego do postaci wykonywalnej, z użyciem
standardowych, dostępnych na rynku narzędzi informatycznych), w formie
umożliwiającej Zamawiającemu swobodny odczyt kodu źródłowego, a także
zapisanie kodu na innym nośniku i doprowadzenie tego kodu źródłowego do
formy wykonywalnej (w szczególności w drodze kompilacji) na odpowiednio
wyposażonym stanowisku komputerowym. Wraz z kodem źródłowym
Wykonawca dostarczy kompletny wykaz narzędzi programistycznych, bibliotek i
innych elementów niezbędnych do doprowadzenia takiego oprogramowania do
formy wykonywalnej. Wykonawca nie jest uprawniony do stosowania
jakichkolwiek technik lub ograniczeń, które uniemożliwiłyby lub istotnie utrudniły
Zamawiającemu odczyt lub zapisywanie kodu, w szczególności szyfrowania.
3. 3. Kod źródłowy zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z danym
oprogramowaniem, w każdym przypadku nie później niż ….. dni przed
planowaną datą Odbioru danego oprogramowania. W szczególności przekazanie
kodu źródłowego dotyczącego Oprogramowania Dedykowanego nastąpi nie
później niż dni ….. przed planowaną datą
Odbioru Oprogramowania
Dedykowanego.
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4. Przekazany kod źródłowy będzie utrzymywany w stanie aktualnym, w
zgodności z najnowszą wersją oprogramowania zainstalowaną u Zamawiającego
przez Wykonawcę przez cały okres trwania Umowy i świadczenia usług w
zakresie Serwisu na poprawne funkcjonowanie SYSTEMU. Aktualizacja kodu
nastąpi nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, W przypadku, w którym Wykonawca
zaktualizuje kod źródłowy w szczególności w wyniku świadczenia usług
naprawczych, gwarancyjnych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu taki kod po
wprowadzeniu zmian, przy czym przewidziane Umową wymagania co do
sposobu przekazania i udokumentowania kodu oraz co do elementów, które
mają być przekazane wraz z kodem źródłowym, stosuje się także do aktualizacji
kodu.

§ 13.
POZOSTAŁE UTWORY
1.

Z uwzględnieniem odpowiednich postanowień § 11 Umowy, w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się
zapewnić udzielenie albo udzielić Zamawiającemu licencji do innej niż wskazana
w poprzednich paragrafach
Umowy dokumentacji stworzonej w ramach
wykonywania Umowy (w szczególności projektów, analiz, instrukcji, opisów,
materiałów szkoleniowych, innych materiały dla użytkowników końcowych,
struktury baz danych, zbiorów i informacji słownikowych lub materiałów
graficznych), na następujących polach eksploatacji:
1.1. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie tej dokumentacji w całości lub w
części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także
utrwalanie i zwielokrotnianie takiej dokumentacji dowolną techniką, w tym
techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie
CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku
pamięci;
1.2. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie
jakichkolwiek innych zmian w tej dokumentacji – dla uniknięcia wątpliwości
Strony uznają, że w zakresie uprawnienia do zmiany dokumentacji
Zamawiającemu przysługuje prawo do modyfikacji dokumentacji;
1.3. udostępnienie dokumentacji …….. oraz innym osobom działającym na
rzecz Zamawiającego, takim jak dostawcy usług informatycznych, w tym usług
serwisowych lub usług rozwoju systemów informatycznych Zamawiającego - w
celu umożliwienia tym podmiotom korzystania z tej dokumentacji.
Udostępnianie obejmuje także publiczne wystawianie, wyświetlanie,
odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy
uprawniony podmiot mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym zgodnie z celem udostępnienia.
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2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy
zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań
dokumentacji, o której mowa w ust. 1, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie
i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1.
3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 Umowy
zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność wydanych Zamawiającemu
nośników, na których została utrwalona dokumentacja (lub jej poszczególne
elementy).
4. Udzielenie licencji, przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego prawa
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworów, o których mowa
w niniejszym paragrafie, oraz przeniesienie własności nośników, na których te utwory
są utrwalone nastąpi z chwilą wydania tych utworów Zamawiającemu.

§ 14.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

Oświadczenia Stron o odstąpieniu od Umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

2.

Wykonawca może odstąpić od Umowy jeżeli Zamawiający nie
współdziała z Wykonawcą w zakresie przewidzianym postanowieniami
Umowy, koniecznym do wykonania Umowy. Odstąpienie od Umowy
nastąpić może po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do
zapewnienia koniecznego współdziałania i wyznaczeniu mu w tym celu
odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 30 dni od dnia otrzymania
wezwania przez Zamawiającego, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy w
razie jego bezskutecznego upływu. W wezwaniu Wykonawca
zobowiązany jest określić wymagane współdziałania, którego brak
zdiagnozowano i wpływ braku na realizację Umowy. Wykonawca może
odstąpić od Umowy w terminie ………… dni liczonych od pierwszego dnia,
w którym nastąpił bezskuteczny upływ terminu określonego w wezwaniu,
o którym mowa powyżej.

3.

Zamawiający może odstąpić od Umowy (umowne prawo odstąpienia):
3.1. w przypadku, w którym opóźnienie Wykonawcy skutkujące
opóźnieniem Odbioru Etapu I wyniesie co najmniej 14 dni roboczych,
Odstąpienie możliwe jest bez wyznaczania dodatkowego terminu
realizacji Etapu I, w terminie 1 miesiąca od daty przewidzianej w
Harmonogramie lub jego zmianie na odbiór danego Etapu.
3.2. w przypadku, w którym opóźnienie Wykonawcy skutkujące
opóźnieniem któregokolwiek z Etapów II – VI wyniesie co najmniej 1
miesiąc .
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Odstąpienie możliwe jest bez wyznaczania dodatkowego terminu
realizacji danego Etapu, w terminie 2 miesięcy od daty przewidzianej w
Harmonogramie lub jego zmianie na odbiór danego Etapu.
3.3. w przypadku wykonywania przez Wykonawcę Umowy w sposób
nienależyty, w tym sprzeczny z celem Umowy, po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania Umowy i
wyznaczeniu Wykonawcy w tym celu dodatkowego terminu, nie
krótszego niż 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy (umowne
prawo odstąpienia) w terminie 2 miesięcy liczonych od daty, w której
powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy.
4.

W razie wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia
od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
oświadczenie o odstąpieniu ma skutek w stosunku do całej Umowy. W
takim przypadku:
4.1. Zamawiający zwróci Wykonawcy lub usunie w sposób
uniemożliwiający produkcyjne wykorzystanie wszelkie przekazane przez
Wykonawcę Produkty lub inne świadczenia, a Wykonawca zobowiązany
będzie zwrócić otrzymane wynagrodzenie w terminie 14 dni od daty
otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy;
4.2. Zamawiający w każdym przypadku będzie uprawniony do zatrzymania
pojedynczych kopii Produktów lub świadczeń, o których mowa powyżej, na
potrzeby
ewentualnego
dochodzenia
roszczeń
przysługujących
Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy lub osób trzecich lub ochrony
przed roszczeniami takich osób;
4.3. z tytułu korzystania przez Zamawiającego z Produktów, usług lub
innych świadczeń w okresie od ich dostarczenia przez Wykonawcę, do dnia
ich zwrotu lub zniszczenia Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

5.

Postanowienia Umowy o odstąpieniu od Umowy nie wyłączają możliwości
skorzystania przez Strony z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy
na zasadach Kodeksu cywilnego.
§ 15.
POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

1.

Za Informacje Poufne Strony uznają wszelkie informacje Zamawiającego, które
nie zostały podane do publicznej wiadomości, a zostały przekazane Wykonawcy
w związku z przygotowaniem do zawarcia oraz z realizacją Umowy, co do
których Zamawiający poinformował Wykonawcę o ich poufności.

2.

Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych innym
podmiotom bez zgody Zamawiającego, udzielonej na piśmie pod rygorem
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nieważności, chyba że konieczność ujawnienia tych informacji wynika z
przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3.

Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać otrzymane Informacje Poufne
jedynie do potrzeb realizacji Umowy, zabezpieczać je przed dostępem osób
trzecich, nie powielać ich w celach nieuzasadnionych.

4.

Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić
Informacje Poufne personelowi Wykonawcy oraz doradcom prawnym, przy
czym korzystanie z Informacji Poufnych przez takie podmioty nie może
wykroczyć poza zakres, w jakim Wykonawca może z nich korzystać. Wykonawca
zobowiąże te osoby do przestrzegania poufności. Wykonawca jest
odpowiedzialny za naruszenia spowodowane przez takie osoby i podmioty.

5.

W przypadku rozwiązania Umowy (niezależnie od powodu rozwiązania) lub jej
wygaśnięcia Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu w terminie 7
(słownie: siedmiu) dni materiałów zawierających Informacje Poufne, a
Informacje Poufne przechowywane w wersji elektronicznej usunie ze swoich
zasobów i nośników elektronicznych. Ten sam obowiązek będzie ciążył na
osobach i podmiotach, o których mowa w poprzednim ustępie.

6.

Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązuje się
niezwłocznego zniszczenia materiałów zawierających Informacje Poufne.

do

§ 16.
KARY UMOWNE
1.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy na zasadach opisanych w Umowie oraz na zasadach ogólnych
przewidzianych w przepisach prawa.
2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.
3.

Kara umowna należna jest za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.

4.
Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o opóźnieniu Wykonawcy należy
przez to rozumieć sytuację, w której Wykonawca przekroczył wskazany lub
wyznaczony zgodnie z Umową termin. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
opóźnienie w sytuacji, w której opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub było spowodowane przyczynami o
charakterze siły wyższej.
5. Zapłata kar umownych nastąpi przelewem na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do jej
zapłaty. Zapłata kar umownych nastąpić może także poprzez potrącenie jej
wysokości z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Zamawiający informuje
Wykonawcę o potrąceniu lub skorzystaniu z zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy najpóźniej z dniem dokonania tych czynności.
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6. Zamawiający
przypadkach:

ma

prawo

żądać

zapłaty

kary

umownej

w

następujących

6.1. opóźnienia w Odbiorze każdego z Etapów realizacji Umowy lub opóźnienia
w Odbiorze prac (w przypadku prac podlegającym osobnym odbiorom), w
stosunku do terminów realizacji tych Etapów lub prac, przy czym kara umowna
należy się na każdy Etap lub pracę niezależnie – w wysokości …… zł brutto za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
6.2. opóźnienia w Odbiorze Końcowym - w wysokości …. zł brutto za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.
6.3. przekroczenie Czasu Naprawy Błędu Krytycznego, przy czym kara umowna
należy się na każde przekroczenie niezależnie – w wysokości …… zł brutto za
każdą rozpoczętą godzinę roboczą opóźnienia,
6.4. przekroczenie Czasu Naprawy Błędu, przy czym kara umowna należy się na
każde przekroczenie niezależnie – w wysokości … zł brutto za każdą rozpoczętą
godzinę roboczą opóźnienia,
6.5. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności
leżących
po
stronie
Wykonawcy
–
kwotę
……….
zł
brutto;
6.6. w przypadku wypowiedzenia Umowy z powodu okoliczności leżących po
stronie
Wykonawcy.
–
kwotę
……
zł brutto;
6.7. w przypadku naruszenia zasad ochrony informacji poufnych – w wysokości
… zł brutto za każdy przypadek naruszenia;
6.8. w przypadku naruszenia zasad ochrony lub w przypadku naruszenia zasad
przetwarzania danych osobowych – w wysokości …zł brutto za każdy przypadek
naruszenia;
6.9. w przypadku przekroczenia terminów realizacji Szkoleń wynikających z
harmonogramu szkoleń, o którym mowa w OPZ, przy czym kara umowna
należy się na każde naruszenie terminu niezależnie - w wysokości ….. zł brutto
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
6.10. w przypadku opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i przedstawienie
prac lub Etapu do ponownego Odbioru tj. w stosunku do terminu, o którym
mowa w § 2 ust. 10 Umowy - … zł brutto za każdy przypadek naruszenia
terminu, przy czym kary umownej nie nalicza się w przypadku, w którym nie
dojdzie do ponownego Odbioru tj. w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 11
pkt. 11.2. Umowy.
SIŁA WYŻSZA
1.

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli
niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane jest okolicznością
siły wyższej tj. okolicznością zewnętrzną, której przy dochowaniu
należytej staranności nie można było przewidzieć ani jej zapobiec, w
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szczególności wojną, zamieszkami, katastrofami naturalnymi, anomaliami
pogodowymi, pożarem.
2.

Strony zobowiązane są do wzajemnego niezwłocznego informowania o
wystąpieniu lub zagrożeniu wystąpienia okoliczności siły wyższej mogącej
mieć wpływ na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.

3.

W razie zaistnienia okoliczności siły wyższej terminy realizacji Umowy
przedłużają się o okres jej trwania.
§ 17.
ZMIANY UMOWY

1.

Wszelkie zmiany Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wymagają aneksu
do Umowy zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Strony zgodnie oświadczają, że nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian
Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy 1, za wyjątkiem zmian, które nie
prowadzą do zmiany charakteru Umowy i są wynikiem w szczególności działania
siły wyższej, okoliczności niezależnych od Stron, których zaistnienie ma wpływ
na należytą realizację Umowy. W szczególności zmiany mogą dotyczyć:
2.1. zmiany terminu realizacji poszczególnych Etapów, z zastrzeżeniem, że
termin realizacji etapów I do VI nie może przekroczyć 24 miesięcy.
2.2. zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń
Wykonawcy jeżeli konieczność tych zmian wynika ze zmian w prawie,
uzasadnionych przyczyn technicznych (w szczególności ujawnionych na etapie
prac analitycznych i projektowych konieczności zmiany w obszarach:
organizacyjnym, wykorzystywanych narzędzi, przyjętych metod i kanałów
komunikacji) i funkcjonalnych (w obszarze wymagań funkcjonalnych lub
niefunkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go
innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do
potrzeb Zamawiającego), i nie będzie prowadziła do zwiększenia
Wynagrodzenia Wykonawcy
2.3. w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków
Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie
określonymi warunkami - zmian polegających na ograniczeniu zakresu
przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnienia
Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach
przewidzianych Umową lub przepisami prawa;

3.

W celu dokonania zmiany ustala się następującą Procedurę Kontroli Zmian:
3.1. Zmiana nastąpić może na pisemny wniosek Strony o jej dokonanie złożony
Kierownikowi Projektu drugiej Strony:
3.1.1. W przypadku gdy wniosek składany jest przez Zamawiającego –
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przygotuje
założenia projektowe dotyczące dokonania wnioskowanej zmiany;

1
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3.1.2. W przypadku gdy wniosek składany jest przez Wykonawcę – wraz z
takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia projektowe dotyczące
dokonania wnioskowanej zmiany.
Założenia projektowe dotyczące dokonania zmiany powinny zawierać
następujące informacje:
- wpływ zmiany na zakres oraz tryb i warunki, w tym terminy realizacji
Umowy,
- opis prac dodatkowych,
- wpływ dokonania zmiany na Harmonogram,
- wpływ na zakres funkcjonalny lub pozafunkcjonalny Systemu,
- zakres koniecznego współdziałania
- informację na temat ewentualnej konieczności lub celowości wstrzymania
prac nad określoną częścią Umowy, w szczególności danym produktem, na
czas dalszych prac nad proponowaną zmianą
- wskazanie podstawy prawnej wprowadzenia zmiany, w tym w
szczególności prawne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym
przypadku (jeżeli zmiana konieczna jest z uwagi na zmianę przepisów
prawa)
- inne czynniki, które mogą być istotne dla Zamawiającego przy
podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zmiany.
Wniosek nieposiadający wskazanych powyżej informacji pozostawia się
bez rozpoznania.
3.2. Strona która otrzymała wniosek, o którym mowa w pkt 3.1.
zobowiązana jest niezwłocznie na niego odpowiedzieć. Decyzję o
wstrzymaniu prac podejmie Kierownik Projektu ze strony Zamawiającego.
4.

Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i
usług – wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie
odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie
korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie
miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego
fakturami wystawionymi po dniu wejścia w życie zmiany przepisów prawa
wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.

5.

Strony postanawiają, że w przypadku zmian:
1)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, lub

2)

zasad podlegania
zdrowotnemu, lub

3)

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

ubezpieczeniom

społecznym

lub

ubezpieczeniu

Strony wprowadzą zmianę wysokości wynagrodzenia odpowiednią do kwoty, o
jaką wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania zamówienia przez
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Wykonawcę. W celu wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian na koszty
wykonania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową
kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz szczegółową
kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaże kwotę,
o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający niezwłocznie
ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez
zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie
zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji.
6.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z żądaniem zmiany
wynagrodzenia , o której mowa w ust. 4 i 5, może wystąpić także Zamawiający
– w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia
wskazanych w tym postanowieniu szczegółowych kalkulacji niezwłocznie po
otrzymaniu żądania Zamawiającego.

7.

Zmiana wysokości wynagrodzenia , o której mowa w ust. 4 i 5 nastąpi od
momentu jej wprowadzenia przez Strony, przy czym jeżeli zmiana kosztów
Wykonawcy nastąpiła przed dokonaniem zmiany Umowy, zmiana wysokości
wynagrodzenia będzie uwzględniała także zmianę wysokości kosztów
ponoszonych po dacie zmiany odpowiednich przepisów prawa, a przed datą
dokonania zmiany Umowy.

8.

Strony postanawiają, że w przypadku wprowadzenia przez Instytucję
Pośredniczącą wytycznych w zakresie rozliczeń i osiągnięcia odpowiedniego
poziomu certyfikacji wydatków w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa, zmianie mogą ulec warunki i terminy odbiorów (odbiory cząstkowe)
oraz płatności.
§ 18.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Umowa zawarta została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.

2.

W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

3.

W przypadku nienależytego wykonywania bądź niewykonania Umowy
Zamawiający może powierzyć jej dalsze wykonywanie innym
podmiotom/wykonawcom, w ramach wynagrodzenia należnego
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy i na jego koszt.

4.

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków
wynikających z Umowy, w całości lub w części, bez zgody
Zamawiającego.

5.

Wszelkie spory Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności
rozwiązywać na drodze polubownej. O ile rozwiązanie sporu nie
powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
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6.

W przypadku sprzeczności postanowień dokumentu Umowy z
postanowieniami zawartymi w Załącznikach rozstrzygające znaczenie
mają postanowienia zawarte w Umowie.

7.

Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego lub
Instytucji Pośredniczącej, wziąć udział w wywiadach, ankietach oraz
badaniach ewaluacyjnych.

8.

Warunkiem przystąpienia do realizacji Umowy jest zawarcie przez Strony
Umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych na wzorze
stanowiącym załącznik 9 do Umowy. Brak zawarcia tej umowy stanowi
przesłankę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy i naliczenie
kary umownej za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy.

9.

Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:
1) Dokument potwierdzający umocowanie osoby zawierającej Umowę w

imieniu Zamawiającego.
2) Dokument potwierdzający umocowanie osoby zawierającej Umowę w

imieniu Wykonawcy.
3) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
4) Oferta Wykonawcy.
5) Harmonogram Finansowo - rzeczowy.
6) Wzór Protokołu Odbioru.
7) Wzór Warunkowego Protokołu Odbioru.
8) Oświadczenie o ochronie informacji.
9) Umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych.

……………………………

……………………………

Wykonawca

Zamawiający
Załącznik nr 6 do Umowy Nr ………… z dnia ………………….

PROTOKÓŁ ODBIORU
w ramach Umowy nr ……
Przedmiot Odbioru Data Odbioru Osoby biorące udział w Odbiorze:
1/ ze strony Zamawiającego –
2/ ze strony Wykonawcy 44

Wynik Odbioru: pozytywny/ negatywny
Podpis ze strony Wykonawcy

Podpis ze strony Zamawiającego

Załącznik nr 7 do Umowy Nr ………… z dnia ………………….

WARUNKOWY PROTOKÓŁ ODBIORU
w ramach Umowy nr ……

Przedmiot Odbioru Data Odbioru Osoby biorące udział w Odbiorze:
1/ ze strony Zamawiającego –
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2/ ze strony Wykonawcy Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:
Termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości/ uchybień:
Podpis ze strony Wykonawcy

Podpis ze strony Zamawiającego

Załącznik nr 8 do Umowy Nr ………… z dnia ………………….

Oświadczenie o ochronie informacji
……………….., dnia ……. / ……… / ……………
Ja niżej podpisana/y zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których mam/będę miał/a dostęp w związku z wykonywaniem Umowy
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………………………. z dnia ………………………….. r., zarówno w trakcie jej trwania,
jak i po jej zakończeniu lub rozwiązaniu.
Zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania przepisów, które wiążą się z ochroną
danych osobowych, tajemnicą przedsiębiorstwa, infrastrukturą teleinformatyczną
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i innych tajemnic prawnie chronionych, w szczególności określonych w Ustawie z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej i nie będę bez upoważnienia wykorzystywał/a pozyskanych informacji w celach niezwiązanych z wykonywaniem przedmiotowej Umowy.
Jestem świadoma/y, iż wszelkie moje działania w obszarze dostępu do ww. informacji mogą być monitorowane przez Zamawiającego i wyrażam na to zgodę.
Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym oświadczeniem oznacza naruszenie warunków przedmiotowej Umowy i może być podstawą
do jej przedwczesnego zakończenia i pociągnięcia mnie do odpowiedzialności
karnej.

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

Załącznik nr 9 do Umowy Nr ………… z dnia ………………….

UMOWA DOTYCZĄCA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY nr ………. z dnia …….
(WZÓR)
zawarta w ………., w dniu ……………………. (dalej jako „Umowa”) pomiędzy:
……………, zwanym dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”
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a
………………….., zwanym/ą dalej „Podmiotem przetwarzającym” lub „Wykonawcą”
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
W związku z realizacją Umowy podstawowej…………………………………………………
§ 1.
Definicje
Użyte w niniejszej Umowie pojęcia oznaczają:
1) ustawa
ustawę z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, z
późn. zm.) o ochronie danych osobowych;
2) RODO

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1-88 z
późn. zm.);

3) dane osobowe

dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;

4) Administrator

Administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7
RODO, którym jest Polski Związek Szachistów;

5) Przetwarzanie da- przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2
nych osobowych
RODO, tj. operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
6)Podmiot
rzający

w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO, Wykonawcę tj. osobę fizyczprzetwa- ną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot,
który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;

w rozumieniu art. 9 RODO dane osobowe ujawniające pocho7) Dane szczególnych dzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania
kategorii
religijne lub światopoglądowe przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, biometryczne przetwarzane
w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub
dane dotyczące stanu zdrowia, seksualności lub orientacji sek48

sualnej tej osoby;
podmiot z którego usług korzysta Podmiot przetwarzający w
8)
Inny
podmiot celu wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnoprzetwarzający
ści przetwarzania;
umowę na …………….2.
9)Umowa podstawowa
§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1.
Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO,
dane osobowe do przetwarzania, w zakresie i na zasadach oraz w celu określonym w
niniejszej Umowie.
2.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane
osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO, ustawą oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3.
Podmiot przetwarzający oświadcza, iż podjął i stosuje środki bezpieczeństwa
wymagane na mocy art. 32 RODO, spełniające wymogi RODO zgodnie z art. 28 ust.
3 lit. c RODO.
§3
Zakres i cel przetwarzania danych
1.
Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej Umowy dane zwykłe /dane szczególnych kategorii w zakresie: …………… dotyczące ……………… maksymalnie przez okres obowiązywania Umowy podstawowej, z
zastrzeżeniem realizacji postanowień § 4 ust. 6 i 7.
2.
Dane będą przetwarzane w formie papierowej/przy użyciu systemu informatycznego/w formie papierowej oraz za pomocą systemu informatycznego.
3.
Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji Umowy podstawowej oraz w zakresie
i terminie określonym w ust. 1.
§4
Obowiązki podmiotu przetwarzającego
1.
Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora.
2.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich należytego zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
których mowa w art. 32 RODO.
3.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
2

Należy wpisać nazwę umowy,
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4.
Pomiot przetwarzający informuje Administratora przed rozpoczęciem przetwarzania danych na adres wskazany w ust. 10 o realizacji ewentualnego obowiązku
prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO, o ile prawo to nie
zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
5.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały w jego imieniu powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy.
6.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy (o
której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które
upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy,
zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po j ustaniu
stosunku pracy.
7.
Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zakończenia
świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych wynikającym z
realizacji Umowy podstawowej, Podmiot przetwarzający usuwa/ zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że
prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie tych danych osobowych. Z czynności zwrotu dokumentów dotyczących danych
Strony sporządzą protokół.
8.
Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora o trwałym usunięciu danych, na adres wskazany w ust. 10.
9.
Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązku
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą w zakresie wykonywania jej
praw oraz wywiązywania się z obowiązków Administratora określonych w art. 32-36
RODO.
10.
Podmiot przetwarzający po wykryciu naruszenia ochrony danych osobowych
bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi na adres mailowy: …………………., nie
później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, przekazując informację na
temat charakteru naruszenia danych osobowych, kategorii danych, liczby osób, których dane dotyczą, możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych
oraz opis zastosowanych środków w celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia jak również rekomendacje dotyczące dalszego postępowania w tym zakresie.
11.
Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada niezbędne zasoby, wiedzę, doświadczenie do wykonania niniejszej Umowy i zapewnia wdrożenie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych odbywało się
zgodnie z Umową oraz Umową podstawową, obowiązującymi przepisami prawa, w
zakresie i celu wskazanych w Umowie oraz Umowie podstawowej, spełniało wymogi
zasady minimalizacji danych i zasady domyślnej ochrony danych, a także zapewniało
ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz klasyfikacji danych objętych ochroną.
12.
Podmiot przetwarzający zobowiązany jest przestrzegać, aby jego sytuacja, w
szczególności finansowa, zapewniała prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy. Zobowiązuje się przy tym do poinformowania Administratora o wszelkich zmianach jego
dotyczących, które mogą mieć wpływ na jego zdolność do wykonywania czynności
powierzonych mu do realizacji w ramach niniejszej Umowy.
§5
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Prawo kontroli
1.
Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit h RODO, ma prawo dokonania kontroli lub audytu, sposobu wypełnienia przez Podmiot przetwarzający obowiązków, w
szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, § 3 ust. 3 oraz § 4 ust. 1, 2, 4 i 5 niniejszej Umowy.
2.
Administrator realizować będzie prawo kontroli lub audytu w godzinach pracy
Podmiotu przetwarzającego, zawiadamiając go o tym drogą elektroniczną na
adres……………………….z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontrola lub audyt
mogą być przeprowadzane przez Administratora lub wyznaczonego przez Administratora audytora (podmiot zewnętrzny). Administrator lub wyznaczony audytor poinformuje Podmiot przetwarzający o terminie rozpoczęcia, planie audytu, przedstawi harmonogram prac, skład zespołu oraz lokalizacje objęte audytem.
3.
Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
4.
W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o rażącym naruszeniu przez Podmiot przetwarzający zobowiązań wynikających z Umowy, RODO, ustawy
lub zapisów niniejszej Umowy, Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi lub
podmiotowi przez niego upoważnionemu dokonanie niezapowiedzianej kontroli lub
audytu w przedmiocie, o którym mowa w ust. 1.
5.
W ramach kontroli lub audytu podjętych na podstawie ust. 1 lub 4 Administrator lub podmiot przez niego upoważniony mają w szczególności prawo:
a)
wstępu, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do
przetwarzania danych osobowych oraz pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych;
b)
żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione
do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz przez pracowników Instytucji Pośredniczącej w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
c)
wglądu do wszelkich dokumentów mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
d)
przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego
służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
6.
Podmiot przetwarzający jest zobowiązany zastosować się do zaleceń dotyczących przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w terminach
określonych przez Administratora lub podmiot przez niego upoważniony.
7.
W przypadku stwierdzenia w toku przeprowadzanej kontroli lub audytu, o której mowa w ust. 1 uchybień w odniesieniu do sposobu i zakresu przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający, Administrator lub podmiot przez niego upoważniony wydaje zalecenia w celu zapewnienia zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z
RODO, ustawą lub niniejszą Umową, a tym samym poprawy jakości ich zabezpieczenia i sposobu przetwarzania.
8.
Zalecenia sporządzone przez podmiot upoważniony - przed przekazaniem do
Podmiotu przetwarzającego - podlegają akceptacji Administratora.
9.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uchybień
stwierdzonych podczas kontroli lub audytu o których mowa w ust 1 i 4 w terminie
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wskazanym przez Administratora nie dłuższym niż 7 dni od daty podpisania protokołu
pokontrolnego.
10.
Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie również do podmiotów, o których mowa w § 6 ust. 1.
§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
1.
Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania innym podmiotom przetwarzającym jedynie w celu
wykonania Umowy podstawowej i tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.
2.
Inny podmiot przetwarzający, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki
jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający niniejszą Umową.
§7
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1.
Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za udostępnienie, ujawnienie
lub wykorzystanie danych osobowych w sposób niezgodny z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. W takim przypadku Administrator jest uprawniony do nałożenia kary w wysokości …………………. zł (słownie: 0/100 PLN) za każdy
stwierdzony przypadek udostępnienia lub wykorzystania danych osobowych w sposób
niezgodny z treścią niniejszej Umowy. Zapłata kary umownej nastąpi przelewem na
wskazany przez Administratora rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Podmiotowi przetwarzającemu wezwania do jej zapłaty.
2.
Administrator może potrącić swoją wierzytelność z tytułu kar umownych z wierzytelności Podmiotu przetwarzającego z tytułu wynagrodzenia określonego w Umowie podstawowej. O dokonaniu potrącenia Administrator zawiadamia pisemnie Podmiot przetwarzający nie później niż w dniu dokonania potrącenia.
3.
Administratorowi przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego
wysokość kary umownej na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu
cywilnego.
4.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub
sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach
i inspekcjach dotyczących przetwarzania tych danych, w szczególności prowadzonych
przez osoby upoważnione przez organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych do przetwarzania przez Administratora.
5.
Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora
za niewykonanie lub nienależyte wywiązywanie się z obowiązków spoczywających na
innym podmiocie przetwarzającym, o którym mowa w § 6 ust. 1, jak za działania
własne.
§8
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Zasady zachowania poufności
1.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa oraz materiałów,
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora.
2.
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane bez pisemnej zgody Administratora w innym celu niż wykonanie Umowy podstawowej, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Umowy podstawowej.
§9
Postanowienia końcowe
1.
Zmiana niniejszej umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem
nieważności za wyjątkiem przypadków wprost przewidzianych w niniejszej Umowie.
2.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
3.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy oraz RODO, a także postanowienia Umowy podstawowej.
4.
Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy
będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
…………………..
Administrator

………………………………
Podmiot przetwarzający

Załączniki:
1.
Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Administratora do działania w jego imieniu i na jego rzecz
2.
Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Podmiotu przetwarzającego do działania w jego imieniu i na jego rzecz
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