UMOWA nr ………………………………..
System monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej
w aglomeracji miasta Warta - wdrożenie systemu GIS wraz
z programem do inteligentnego zarządzania siecią (oprogramowanie, dostosowanie punktów pomiarowych do
zdalnego przekazywania danych) oraz zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego
zawarta, w dniu …………………………… w ………………………………….. pomiędzy:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie Sp. z o.o. (numer KRS……………….., NIP…………….,
REGON………..)
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”, zawarta została Umowa nr ……………………zwana
dalej „Umową”, o następującej treści:
§1
Licencja

System

Aktualna wersja
Systemu
Parametryzacja

Konwersja baz danych
Instruktaż
Wdrożenie

Update

Definicje
Prawo udzielone przez Wykonawcę, będącego autorem Systemu, do korzystania
przez Zamawiającego z Systemu, na wymienionych w Umowie warunkach, nie
powodujące przeniesienia autorskich praw majątkowych do Systemu i nie
ograniczające Wykonawcy w udzielaniu prawa do korzystania z Systemu innym
podmiotom, na tych samych polach eksploatacji.
Zintegrowany System Informatyczny autorstwa Wykonawcy, składający się
z oprogramowania aplikacyjnego w zakresie obszarów funkcjonalnych, co do których
Wykonawca udzielił Zamawiającemu Licencji, działający na sprzęcie komputerowym
przy wykorzystaniu oprogramowania narzędziowego osób trzecich.
Wersja Systemu nabyta przez Zamawiającego wraz z zainstalowanymi wszystkimi
update’ami oraz poprawkami przekazanymi przez Wykonawcę na podstawie Umowy.
Czynności podejmowane przez Wykonawcę, które mają na celu konfigurację
wdrażanego Systemu w zakresie dostępnych w nim parametrów pod kątem
dostosowania do potrzeb Zamawiającego wraz z ich zdefiniowaniem.
Czynności polegające na przeniesieniu dostępnych fizycznie i logicznie
elektronicznych danych posiadanych przez Zamawiającego do nowej bazy, w
formacie w jakim jest to wymagane w nowej bazie danych, bez testowania.
Instruktaż obejmuje przeszkolenie użytkowników, oraz udzielenie wyjaśnień i
odpowiedzi w zakresie użytkowania modułów Systemu.
Czynności mające na celu uruchomienie Systemu u Zamawiającego polegające na
instalacji, konfiguracji i uruchomieniu Systemu w organizacji Zamawiającego wraz z
instruktażem.
Aktualizacja Systemu do wersji, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa
dotyczącymi obszaru działania Zamawiającego oraz modyfikacje wykonane przez
Wykonawcę zgodnie z polityką rozwoju Systemu.
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Infrastruktura

Sprzęt i urządzenia, w szczególności sprzęt komputerowy i infrastruktura
teleinformatyczna, na bazie których funkcjonować ma System.

Dokumentacja
użytkownika
Etap

Dokumentacja użytkownika w wersji elektronicznej lub pisemnej.

Dni Robocze/
Godziny robocze
Harmonogram

Dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem sobót,
świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej.
Dokument stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy określający poszczególne Etapy
realizacji Wdrożenia wraz z terminami ich wykonania (Harmonogram prac).

Oznacza etap Umowy podlegający odrębnemu odbiorowi oraz rozliczeniu, zgodnie
z warunkami Umowy.

§2
Części Umowy
Załączniki do nin. Umowy stanowią jej integralną część. Spis załączników:
1) Załącznik nr 1 -Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia
2) Załacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
3) Załącznik nr 3 – Harmonogram Prac
4) Załącznik nr 4 – Licencja systemu

§3
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn. System monitoringu i zarządzania siecią wodociągową, siecią
kanalizacji sanitarnej i siecią kanalizacji deszczowej w aglomeracji miasta Warta - wdrożenie systemu GIS wraz
z programem do inteligentnego zarządzania siecią (oprogramowanie, dostosowanie punktów pomiarowych do
zdalnego przekazywania danych) oraz zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego wraz z wdrożeniem i
uruchomieniem Systemu na warunkach określonych w Umowie.
2. Przedmiot Umowy obejmuje:
a.
Rozbudowę systemu monitoringu sieci wodociągowej,
b.
Wprowadzenie systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej,
c.
Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy GIS, usprawniającego
zarządzanie aktywami Spółki wraz z modułem mobilnym GIS pracującym w systemie on-line / off-line,
d.
Budowę, kalibrację i wdrożenie modelu matematycznego systemu dystrybucji wody,
e.
Przeprowadzenie integracji systemu GIS z opracowanym w ramach niniejszego zadania modelem
matematycznym systemu dystrybucji wody,
f.
Przeprowadzenie integracji wdrażanych narzędzi informatycznych (systemu GIS i modelu
matematycznego) z systemem bilingowym, funkcjonującym obecnie w przedsiębiorstwie Zamawiającego,
g.
Wdrożenie dedykowanych narzędzi informatycznych, wspomagających proces zarządzania
systemem wodociągowym i kanalizacyjnym, umożliwiającym ocenę kondycji technicznej sieci, w tym również
poziom strat wody w sieci wodociągowej,
h.
Zakup geodezyjnego zestawu pomiarowego,
i. szkolenie pracowników Zamawiającego,
j. dostawa wymaganych licencji, uprawniających Zamawiającego do legalnego korzystania
z Systemu
3. Szczegółowy zakres i wymagania wykonania przedmiotu Umowy zawiera załącznik nr 1- SIWZ
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§4
Oświadczenia i Zobowiązania Stron
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie przygotowanie, merytoryczną wiedzę i doświadczenie przy
świadczeniu usług informatycznych objętych Umową oraz zobowiązuje się w tym zakresie dołożyć należytej
zawodowej staranności przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza oraz gwarantuje, że:
a) System będzie realizował wszystkie funkcjonalności opisane w Umowie i w Załączniku nr 1 do Umowy,
b) System jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz nie toczy się żadne postępowanie,
którego jest przedmiotem, jak również nie jest obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem
skarbowym, ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi lub roszczeniami osób trzecich,
c) System będzie wolny od mechanizmów blokujących jego funkcje i wolny od wirusów, koni trojańskich,
robaków i innych szkodliwych programów.
3. Wykonawca oświadcza, że jest twórcą programów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia albo też
posiada tytuł prawny do tych programów pozwalający mu na wykonanie niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że programy dostosowane są do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a
ewentualne zmiany w tych przepisach w czasie realizacji przedmiotu umowy zostaną wprowadzone w
dwustronnie uzgodnionych terminach, umożliwiających niezakłóconą pracę Zamawiającego, jednakże
uaktualnienie programów powinno nastąpić najpóźniej w dniu wejścia w życie zmiany tych przepisów. Wszystkie
dostarczone programy stanowią jeden w pełni zintegrowany system.
5. Wdrożony System jest narzędziem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. Zamawiający obowiązany
jest do zachowania należytej staranności przy eksploatacji Systemu oraz wykonywania rzetelnego nadzoru nad
jego funkcjonowaniem i ponosi odpowiedzialność za skutki jego używania.
6. Strony zobowiązują się do współpracy przy realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z warunkami Umowy.
7. Zamawiający zobowiązuje się do używania Systemu wyłącznie na własne potrzeby, zgodnie z warunkami
Licencji opisanymi w § 12 Umowy oraz w Załączniku nr 4 do Umowy.
§5
Warunki ogólne wykonania Umowy
1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania przy wykonywaniu Umowy, a w szczególności do zapewnienia
warunków organizacyjnych dla uruchomienia Systemu tj.:
a) udostępnienia niezbędnych posiadanych przez siebie danych (według wskazań Wykonawcy) oraz stworzenie
koniecznych warunków organizacyjnych i technicznych do przeprowadzenia prac wdrożeniowych,
b) ustanowienia upoważnionego przedstawiciela odpowiedzialnego za koordynację wykonania zobowiązań
Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy oraz wytypowania osób merytorycznie odpowiedzialnych za
przygotowanie niezbędnych danych w formie i terminie ustalonym przez Strony, podejmowania decyzji
merytorycznych dotyczących uruchamianych obszarów funkcjonalnych Systemu oraz podpisywania
protokołów odbioru,
c) wytypowania w zakresie obsługi Systemu pracowników i administratora sieci komputerowej ze znajomością
systemu operacyjnego Windows,
d) terminowego wykonywania zadań przyjętych w Harmonogramie.
2. O wszelkim braku wymaganego współdziałania przy wykonaniu przedmiotu Umowy przez Zamawiającego,
Wykonawca niezwłocznie informuje na piśmie Zamawiającego.
3. Strony ustalają, że będą prowadzić dokumentację wdrożeniową, obejmującą między innymi notatki, raporty
i protokoły.
4. Zamawiający nie może powoływać się na uchybienia, błędy lub inne nieprawidłowe działania Systemu, które
powstały na skutek przekazania przez Zamawiającego błędnych danych lub informacji.
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§6
Obowiązki Wykonawcy
1. W ramach Wdrożenia Systemu Wykonawca jest zobowiązany do:
a) przeprowadzenia konsultacji przedwdrożeniowych,
b) instalacji i konfiguracji Systemu na infrastrukturze zapenionej przez Wykonawcę,
c) dostarczenia Dokumentacji Użytkownika,
d) szkolenia użytkowników Systemu wskazanych przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego zgodnie
z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 – SIWZ,
e) zakupu wszelkiej niezbędnej Infrasturkuty, w tym dostawę urządzeń pomiarowych,
f) zakupu geodezyjnego zestwu pomiarowego zgodnie z parametrami określonymi w SIWZ będącym
załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wdrożenie wykonywane będzie zgodnie z niniejszą Umową, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej w
formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub zakłócenia pracy
istniejącej infrastruktury i oprogramowania Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Powyższe nie
dotyczy elementów infrastruktury Zamawiającego, których wyłączenie z eksploatacji lub ograniczenie eksploatacji
Strony uzgodniły.
4. Sprzęt komputerowy, urządzenia pomiarowe, dokumenty licencyjne i wszelkie inne dokumenty i rzeczy objęte
Umową, zostaną dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, przy czym koszty zakupu,
transportu, rozładunku i ryzyko dostawy do miejsca dostawy, utraty bądź uszkodzenia sprzętu w trakcie jego
transportu i rozładunku obciążają w całości Wykonawcę.
5. Wykonawca, wraz ze sprzętem komputerowym, urządzeniami pomiarowymi i innymi rzeczami objętymi umową,
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty powiązane z tym sprzętem i rzeczami, w
szczególności karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi. Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych
powyżej stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do odmowy podpisania Protokołu Dostawy, o którym
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
6. Wydanie przez Wykonawcę oraz odbiór przez Zamawiającego sprzętu komputerowego, urządzeń pomiarowych
i innych rzeczy objętych umową nastąpi bezpośrednio po ich rozładunku w miejscu dostawy, co zostanie
potwierdzone przez Zamawiającego w formie Protokołu Dostawy, w którym Zamawiający wskaże zastrzeżenia
co do ilości dostarczonego sprzętu i rzeczy oraz ewentualne uwagi do stanu opakowań lub widocznych
uszkodzeń. Z chwilą dostarczenia sprzętu komputerowego i innych rzeczy objętych umową do miejsca dostawy
na Zamawiającego przechodzi prawo własności infrastruktury sprzętowej.
§7
1.
2.

Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do należytego
wykonania Umowy.
Zamawiający w trakcie realizacji Umowy zobowiązuje się w szczególności do:
a) informowania Wykonawcy o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych Zamawiającego, mogących
mieć wpływ na przebieg prac związanych z realizacją Umowy. Zmiany w zakresie prac spowodowane
zmianami organizacyjnymi Zamawiającego będą dokonywane w formie aneksów do niniejszej Umowy,
b) zapewnienia upoważnionym pracownikom Wykonawcy lub jego współpracownikom wstępu na teren swojego
przedsiębiorstwa w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania niniejszej Umowy oraz możliwości
pracy w godzinach pracy Zamawiającego,
c) zapewnienia osobom wyznaczonym do wykonania przez Wykonawcę określonych prac, koniecznego
dostępu do wszelkich źródeł informacji, osób, dokumentów, niezbędnych do prawidłowego i należytego
wykonania prac objętych Umową, w zakresie, w jakim Zamawiający takimi osobami, dokumentami lub
informacjami dysponuje lub, które może uzyskać,
d) zapewnienia osobom wyznaczonym do wykonania przez Wykonawcę określonych prac, koniecznego
dostępu do Infrastruktury niezbędnej do prawidłowego i należytego wykonania prac objętych Umową, w tym
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3.

zapewnienie Wykonawcy nieprzerwanego zdalnego dostępu do Infrastruktury (za pośrednictwem łącz
transmisji danych o uzgodnionych parametrach) przez cały okres obowiązywania Umowy,
e) zapewnienia, uruchomienia i utrzymania na własny koszt łącz transmisji danych o uzgodnionych parametrach
wraz z urządzeniami sieciowymi zapewniającymi bezpieczne połączenie stacji roboczych (dostępowych) do
Systemu,
f) zapewnienia, współpracy i wsparcia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta
oprogramowania osób trzecich, z którego aktualnie korzysta Zamawiający, dla przeprowadzenia przez
Wykonawcę określonej w Umowie migracji danych do Systemu,
g) zapewnienia dostępu i możliwości zapoznania się Wykonawcy ze wszystkimi przepisami i regulaminami
obowiązującymi u Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji Umowy,
h) zapewnienia niezbędnych służb informatycznych zajmujących się bieżącym administrowaniem Systemu oraz
udzielaniem pomocy użytkownikom korzystającym z Systemu w organizacji Zamawiającego,
i) zapewnienie wyznaczonych osób dla przeprowadzenia szkolenia, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą,
oraz udostępnienie odpowiedniego pomieszczenia wyposażonego w rzutnik, dla należytego
przeprowadzenia szkolenia.
Zamawiający nie może powoływać się na uchybienia, błędy lub inne działania noszące znamiona nienależytego
wykonania Umowy, jeżeli o takich uchybieniach, błędach lub innych działaniach nie informował niezwłocznie
Wykonawcy.
§8

Zespół wdrożeniowy Wykonawcy
1. W terminie do czternastu (14) dni roboczych od daty podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się
przedstawić Zmawiającemu skład Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy, który będzie działał zgodnie z Umową.
2. Zespół Wdrożeniowy Wykonawcy jest odpowiedzialny za realizację Umowy ze strony Wykonawcy. Zmiana lub
uzupełnienie składu Zespołu wymaga pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie i nie wymaga
aneksu do Umowy.
3. Strony ustalają, że wszelkie informacje, uwagi związane z wykonywaniem Umowy, a kierowane do Wykonawcy,
będą przekazywane
……………………………………………………………… lub przesyłane na adres
Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
§9
Zespół wdrożeniowy Zamawiającego
1. Zamawiający wyznacza skład Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego, który będzie działał zgodnie z Umową:
2. Zespół Wdrożeniowy Zamawiającego jest odpowiedzialny za realizację Umowy ze strony Zamawiającego.
Zmiana lub uzupełnienie składu wymaga pisemnego poinformowania Wykonawcy o zmianie i nie wymaga aneksu
do Umowy.
3. Strony ustalają, że wszelkie informacje i uwagi związane z wykonaniem Umowy, a kierowane do Zamawiającego,
będą
przekazywane
…………………………………………………
lub
przesyłane
na
adres
Zamawiającego……………………………………………………….
§ 10
Termin Realizacji
1. Przedmiot Umowy będzie realizowany etapowo, zgodnie z przyjętym przez strony Harmonogramem,
stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.
2. Strony ustalają termin zakończenia realizacji całości przedmiotu Umowy na dzień 30 listopada 2020 r. Strony
zgodnie ustalają, że przez termin wykonania przedmiotu Umowy rozumieją datę podpisania bezusterkowego
Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. Termin realizacji przedmiotu umowy uważa się za
dochowany, jeżeli najpóźniej w dniu 30 listopada 2020 r. Zamawiający i Wykonawca podpiszą protokół, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym.
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3. Strony zgodnie ustalają, że przez termin wykonania przedmiotu Umowy w zakresie poszczególnych Etapów,
określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
rozumieją datę podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Częściowego Przedmiotu Umowy.
§ 11
Wynagrodzenie
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Wykonawcy wynagrodzenia w łącznej wysokości:
a) kwota netto: ………… (słownie: ………..),
b) podatek od towarów i usług: …………. (słownie: …………..),
c) kwota brutto: ………………….. (słownie: ……………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje całość przedmiotu
zamowienia, na zasadach określonych w Umowie i jej załącznikach.
3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie częściowo na
podstawie częściowych faktur VAT oraz w oparciu o fakturę VAT końcową. Wykonawca uprawniony będzie
wystawiać częściowe faktury VAT obejmujące wynagrodzenie w wysokości określonej w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 10 ust. 1. Umowy za wykonane i odebrane Etapy, określone w tym
Harmonogramie.
4. Termin płatności każdej faktury VAT będzie wynosił trzydzieści (30) dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.
5. Płatność nastąpi każdorazowo przelewem na konto wskazane w prawidłowo wystawionej fakturze VAT.
6. Za datę zapłaty wynagrodzenia, uważa się datę obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług VAT oraz są zarejestrowane pod numerami
NIP:
a) Wykonawca: …….
b) Zamawiający: ……
8. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatności części lub całości wynagrodzenia określonego w ust. 1,
Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.
9. Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie nie może dokonać
przelewu wierzytelności, jaka będzie mu przysługiwała od Zamawiającego z tytułu należytego wykonania
niniejszej umowy na rzecz jakichkolwiek osób trzecich, ani w części ani w całości.
§ 12
Licencja
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Systemu Informacji
Przestrzennej GIS oraz wszelkie prawa własności, własności intelektualnej (prawa autorskie, patenty, prawa
ochronne do znaku towarowego) do ww. Systemu oraz jego dokumentacji, a także do wszelkich ulepszeń,
poprawek, uaktualnień, rozszerzeń i innych modyfikacji tego Systemu.
2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie łączących go umów z właścicielami oprogramowania i innych
oprogramowań niezbędnych do prawidłowego działania Systemu, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy jest
uprawniony do udzielania w imieniu ww. podmiotów licencji/sublicencji na użytkowanie oprogramowania, o którym
mowa powyżej. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumenty licencji udzielonych przez ww. podmioty o
ile będzie to konieczne w celu należytego wykonania Umowy.
3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia zawartego w ust. 1 i 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód szkody poniesionych w
związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie, na zasadach określonych przepisami prawa.
4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących
powstać w przypadku określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z
tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej i własności intelektualnej na rzecz osób
uprawnionych z tych praw.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu wszelkich licencji na korzystanie z oprogramowania, w tym na czas
nieokreślony, niewyłącznej, nieprzenoszalnej i ograniczonej do terytorium Polski, na cele i użytek własny
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Zamawiającego Licencji na korzystanie z Systemu Informacji Przestrzennej GIS, SCADA, model matematyczny,
których wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
6. Licencje udzielone zostają z dniem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za udzielenie licencji zgodnie
z przyjeteym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
§ 13 Odbiór prac
1. Wykonanie każdego z etapów Wdrożenia zostanie potwierdzone bezusterkowym protokołem częściowym
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron (Protokół Odbioru Etapu).
2. Zakończenie całego wdrożenia zostanie potwierdzone bezusterkowym Protokołem Odbioru Końcowego,
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron (Protokół Odbioru Końcowego).
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru każdego Etapu z wyprzedzeniem trzech (3) dni
roboczych. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru i podpisania Protokołu Odbioru Etapu/Odbioru
Końcowego w terminie pięciu (5) dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do
odbioru.
4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego w trakcie odbioru Etapu lub całej Umowy, Wykonawca
na swój koszt jest zobowiązany niezwłocznie usunąć ujawnione wady w wykonaniu Etapu lub Umowy, a jeżeli
wady dotyczą Systemu, wprowadzić niezbędne poprawki w terminie dwudziestu jeden (21) dni roboczych od daty
złożenia zastrzeżeń. Jeżeli poprawki w Systemie w sposób istotny wpływają na jego funkcjonalność lub działanie,
Wykonawca jest zobowiązany do ich wprowadzenia w terminie do dwunastu (12) dni roboczych od daty
zgłoszenia zastrzeżeń.
5. Protokoły odbioru Etapu/Odbioru Końcowego wymagają dla swojej ważności formy dokumentowej, co oznacza,
że dla swojej ważności wystarczające będzie wymienienie się przez Strony skanami podpisanych protokołów.
Procedura odbiorowa przeprowadzana będzie za pomocą zdalnego dostępu.
§ 14
Wsparcie techniczne Systemu
1. Wsparcie techniczne Systemu oraz nadzór autorski na Systemem realizowane będą przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego w oparciu o odrębnie zawartą umowę UNA (umowa o nadzór autorski).
2. Umowa UNA zawarta będzie na warunkach złożonej Zamawiającemu oferty, w terminie 14 dni od dnia odbioru,
tj. podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego.
§ 15
Odpowiedzialność; kary umowne
1. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich, których zasadność
została uznana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą pod rygorem nieważności za
pisemną zgodą Wykonawcy, w wypadku naruszenia przez System praw z tytułu praw autorskich, praw
pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, użytkowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe,
które są przedmiotem Umowy. Wykonawca zobowiązuje się podjąć obrony Zamawiającego w przypadku złożenia
jakiegokolwiek pozwu lub wszczęcia postępowania związanego z powyższymi roszczeniami. W takim przypadku
Zamawiający niezwłocznie udzieli Wykonawcy upoważnienia umożliwiającego Wykonawcy obronę
Zamawiającego w takim postępowaniu, przez co należy rozumieć również, że Zamawiający będzie ściśle
współpracował przy takiej obronie z Wykonawcą do wykonania powyższych zobowiązań. W każdym przypadku,
Zamawiający zobowiązany jest uzyskać zgodę Wykonawcy przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji mającej wpływ
pośrednio lub bezpośrednio na wizerunek Wykonawcy lub wiążącej się z jakimikolwiek skutkami finansowymi dla
Wykonawcy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego. W każdym
przypadku, Zamawiający zobowiązany jest uzyskać zgodę Wykonawcy przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji
mającej wpływ pośrednio lub bezpośrednio na wizerunek Wykonawcy lub wiążącej się z jakimikolwiek skutkami
finansowymi dla Wykonawcy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego.
2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu Umowy w stosunku do terminów wykonania poszczególnych Etapów wynikających z Załącznika nr 3
do Umowy – Harmonogramu Prac, w wysokości 0,1 % (jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia netto
określonego w § 11 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem ust. 4. niniejszego paragrafu.
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3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego na podstawie Umowy nie może przekroczyć
20 % (dwadzieścia procent) łącznej wysokości wynagrodzenia netto Wykonawcy, określonego w § 11 ust. 1
Umowy.
4. Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, przysługuje prawo do potrącenia wierzytelności z tytułu naliczonej
Wykonawcy kary umownej z wierzytelnością przysługującą Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu należytego
wykonania w części albo w całości przedmiotu niniejszej umowy.
5. W zakresie przewyższającym wysokość zastrzeżonych kar umownych Strony uprawnione są do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od niniejszej Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, oraz w
przypadku gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonaną i odebraną do dnia odstąpienia od Umowy część Przedmiotu Umowy.
Na tę okoliczność Strony sporządzą protokół odbioru, w którym stwierdzą podlegający rozliczeniu zakres
przedmiotu umowy oraz jego wartość. Taki protokół będzie wyłączną podstawą do rozliczenia należności
Wykonawcy za wykonany w części lub w całości przedmiot Umowy.
§ 16
Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ..........w wysokości 10 %całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy. Wysokość zabezpieczenia wynosi–..........zł (słownie:
............).
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczeń, gwarancji bankowych i/lub ubezpieczeniowych,
z ich treści musi wynikać, że są one bezwarunkowe i będą płatne na pierwsze żądanie oraz że obejmuje zapłątę kar
umownych z Umowy
3. 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w terminie 60 dni od dnia wykonania całości
zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że został on wykonany należycie i w sposób zgodny z Umową.
4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosić będzie 30 % wniesionego
zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. po upływie
2 lat.
5. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy.
§ 17
Majątkowe prawa autorskie
Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za należyte wykonanie przedmiotu
umowy Wykonawca w ramach tego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego pełnię autorskich praw
majątkowych do przedmiotu umowy
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 11 ust. 1 Umowy obejmuje przejście majątkowych praw autorskich do
oprogramowania utworzonego przez Wykonawcę na podstawie Umowy na rzecz Zamawiającego.
3. Przejście majątkowych praw autorskich następuje bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na wszelkich
polach eksploatacji.

1.

§ 18
Poufność
1. Strony zobowiązują się:
a) zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe,
handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji
i ich źródła, w tym dotyczących Systemu oraz danych osobowych administrowanych przez Zamawiającego,
b) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części określonych
w pkt a) informacji dla innych celów niż wynikają z niniejszej Umowy,
c) podjąć stosowne przedsięwzięcia niezbędne do zapewnienia ochrony informacji i ich źródła zarówno w
całości, jak i poszczególnych kwestii.
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2. Postanowienia w ust. 1 powyżej nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od każdej
ze Stron, które:
a) są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień niniejszej
Umowy,
b) są powszechnie znane lub zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań
o ich nieujawnianiu,
c) zostały ujawnione organom rządowym, administracyjnym, sądowym lub do publicznej wiadomości z uwagi
na decyzje lub wymogi prawne.
d) podlegają ujawnieniu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności
dotyczących przepisów o dostępie do informacji publicznej.
3. Klauzula o zachowaniu poufności przekazywanych informacji wiąże każdą ze Stron przez czas obowiązywania
Umowy, w tym Licencji i Sublicencji, a w zakresie danych osobowych administrowanych przez Zamawiającego
przez czas nieokreślony.
4. Wykonawca zastrzega sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych informacji o fakcie
zawarcia i Przedmiocie Umowy.
§ 19
Dane osobowe
1. Zamawiający, jako administrator danych osobowych (dalej „Administrator”) powierza Wykonawcy, na postawie
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 1000 z 2018.) (dalej „ustawa”) oraz
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (DZ.Urz.UE.L.nr 119 ) (dalej „rodo”), przetwarzanie danych osobowych
wyłącznie w zakresie określonym Umową.
2. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie
jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie odczytu danych i ich
usuwanie, w rozumieniu art. 7 pkt. 2 ustawy oraz w rozumieniu art. 4 pkt. 2 rodo (dalej „Przetwarzanie Danych
Osobowych”).
3. Zamawiający powierza Wykonawcy do Przetwarzania Dane Osobowe zawarte w zbiorach danych osobowych
(dalej „Zbiór Danych Osobowych”).
4. Wykonawca będzie Przetwarzał Dane Osobowe w ramach powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych
wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. Wykonawca nie może zmieniać celu ani
zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania.
5. Zamawiający powierza Wykonawcy Przetwarzanie Danych Osobowych w Zbiorach Danych Osobowych w celu,
o którym mowa w ust. 4 i w zakresie, o którym mowa w ust. 3.
6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe Przetwarzanie Danych Osobowych
powierzonych przez Administratora, w zakresie i celu określonym Umową.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie Przetwarzał Dane Osobowe, w tym uzyskiwał do nich dostęp, w ramach
Infrastruktury Informatycznej, z zastrzeżeniem ust. 8. Przez Infrastrukturę Informatyczną rozumie się całokształt
rozwiązań sprzętowo-programowych i organizacyjnych stanowiących podstawę wdrożenia i eksploatacji
systemów informatycznych. Wykonawca oświadcza, iż Infrastruktura Informatyczna znajduje się na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Wykonawca może Przetwarzać Dane Osobowe, o których mowa w ust. 2 Umowy także w postaci papierowej, o
ile będzie to uzasadnione wykonaniem Umowy.
9. Na wniosek Administratora danych lub osoby, której dane dotyczą, Wykonawca wskaże dokładne miejsca,
w których przetwarza powierzone dane.
10. Wykonawca zobowiązuje się:
a) podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa,
w tym środki o których mowa w art. 32 rodo;
b) umożliwić Administratorowi na każde żądanie dokonania oceny stosowanych środków technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, a także uaktualniać te środki o ile są
one niewystarczające do tego, aby zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie powierzonych danych
osobowych;
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pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 rodo. W
szczególności Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje oraz wykonywać jego
polecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczenia danych osobowych, przypadków naruszenia
ochrony danych osobowych oraz zawiadamiania o tym organu nadzorczego lub osób, których dane osobowe
dotyczą, przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych oraz uprzednich konsultacji z organem
nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu;
d) pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z
obowiązku odpowiadania na żądanie osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw
określonych w art. 15-22 rodo;
e) umożliwić przeprowadzenie audytów lub inspekcji w zakresie zgodności operacji przetwarzania danych
osobowych z prawem i Umową. Audyty lub inspekcje o których mowa powyżej mogą być przeprowadzone
przez podmioty trzecie upoważnione przez Administratora;
f)
usunąć lub zwrócić po zakończeniu Umowy, zależnie od decyzji Administratora, wszelkie dane osobowe
oraz usunąć wszelkie ich kopie;
g) informować niezwłocznie Administratora, jeżeli zdaniem Wykonawcy wydane mu polecenie stanowi
naruszenie rodo lub innych przepisów o ochronie danych;
h) stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ
doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, po uprzednim poinformowaniu Administratora,
dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności w zakresie stosowania rodo.
Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania polecenia Administratora dotyczącego stosowanych środków
zabezpieczenia danych osobowych, w sytuacji gdyby ich zastosowanie mogło spowodować zagrożenie
bezpieczeństwa danych osobowych.
Wykonawca zobowiązuje się Przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z udokumentowanymi poleceniami
Administratora. Poprzez zawarcie niniejszej Umowy Administrator poleca Przetwarzanie Danych Osobowych
Wykonawcy, a także każdej osobie działającej z upoważnienia Wykonawcy mającej dostęp do tych danych.
Niniejsze postanowienie Strony zgodnie uznają za udokumentowane polecenie Administratora, w rozumieniu art.
28 ust. 3 lit. a w związku z art. 29 rodo.
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do nadawania upoważnień do Przetwarzania Danych Osobowych
wyłącznie osobom o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiednio przeszkolonych do prawidłowego wykonania
Umowy oraz jednocześnie osobom, które zapewnią zachowanie poufności Powierzonych Danych Osobowych
oraz sposobów ich zabezpieczania. Wykonawca we własnym zakresie prowadzi wykaz upoważnionych osób.
Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, przekazać
informacje o osobach, które dopuścił do Przetwarzania Danych Osobowych, wskazując imię, nazwisko oraz adres
e-mail osób upoważnionych.
Wykonawca oświadcza, że osoby zatrudnione przy Przetwarzaniu Danych Osobowych zostały zapoznane z
przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się
do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy Przetwarzanych Danych Osobowych i
sposobów ich zabezpieczenia, na potwierdzenie czego odebrał od ww. osób stosowne oświadczenia.
Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę i jego podwykonawców
przy przetwarzaniu i zabezpieczaniu danych osobowych powierzonych do Przetwarzania, spełniają wymagania
dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym
przepisów Ustawy i rodo.
W ramach wykonania przez Zamawiającego prawa kontroli, o którym mowa w ust. 15:
a) Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy w zakresie kontroli i udzielania Zamawiającemu wszelkich
informacji dotyczących sposobu przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych;
b) Zamawiający będzie korzystał z tego prawa w dni robocze, w godzinach pracy Wykonawcy;
c) kontrola może zostać wykonana w formie:
- wizji lokalnej miejsca Przetwarzania Danych Osobowych – w tym przypadku Strony uzgodnią termin
kontroli jednak nie później niż 10 Dni Roboczych od powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Wizja lokalna na terenie siedziby Wykonawcy
odbywać się będzie zgodnie z regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi u Wykonawcy;
- pisemnego żądania przedstawienia określonych informacji dotyczących Przetwarzania i
zabezpieczenia danych osobowych;
c)

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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17. Wykonawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi, na żądanie Zamawiającego w terminie do 10 dni od
daty jego otrzymania, m.in. w sytuacji gdy:
a)
zachodzi konieczność wyjaśniania okoliczności incydentów bezpieczeństwa;
b)
konieczne jest udzielenie odpowiedzi organom uprawnionym z mocy prawa do żądania informacji.
18. Zamawiający może przekazać Wykonawcy w formie pisemnej istotne zalecenia pokontrolne Zamawiającego, a
Wykonawca zobowiązuje się je zrealizować, o ile ich realizacja nie będzie niezgodna z bezwzględnie
obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy, rodo oraz Umowy.
19. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego:
a) o kontrolach, jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym
przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych na podstawie Umowy;
b) o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania Danych Osobowych, o
których mowa powyżej, skierowanych do Wykonawcy,
c) o wszelkich planowanych, o ile Wykonawcy są wiadome, lub realizowanych kontrolach dotyczących
przetwarzania u Wykonawcy Danych Osobowych, o których mowa powyżej, w szczególności prowadzonych
przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
20. W przypadku, gdy Zamawiający zamierza uczestniczyć w postępowaniach i kontrolach, o których mowa w ust.19,
Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu lub upoważnionej przez Zamawiającego osobie
uczestnictwo w takich czynnościach.
§ 20
Siła wyższa
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swoich obowiązków umownych w przypadku wystąpienia siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami lub powstrzymaniem się
od działań przez Stronę, którego nie sposób było przewidzieć ani uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania
Umowy. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą dla celów niniejszej Umowy uznaje się przede wszystkim:
a) wojnę,
b) kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi, pożar, powódź lub inne działania sił przyrody,
c) awaria lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub teleinformatycznej,
d) działania osób trzecich mających wpływ na wykonanie Umowy, a których działalność jest niezależna od
Stron.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, Strona nią dotknięta jest zobowiązana do niezwłocznego
powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony, jeżeli jest to możliwe.
4. Z chwilą wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 powyżej Strony deklarują gotowość kontynuowania
współpracy w zakresie ustalonym niniejszą Umową oraz odrębnymi porozumieniami, chyba że jest to niemożliwe.

§ 21
Odstąpienie od umowy
1.

2.

Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w następujących sytuacjach:
a) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania obowiązków wynikających z umowy w terminie 14 dni od
jej zawarcia;
b) jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie obowiązków wynikających z umowy na okres dłuższy niż 20 dni i
nie wznowi prac w ciągu 5 dni od wezwania przez Zamawiającego do kontynuacji prac;
c) rażącego naruszenia obowiązków gwarancyjnych albo serwisowych.
Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku opóźnień w zapłacie którejkolwiek części
wynagrodzenia spowodowanych okolicznościami zawinionymi przez Zamawiającego i trwających powyżej 14
dni.

Strona 11 z 19

§ 22
Zawiadomienia
1.

2.

3.

Wszelkie ewentualne zawiadomienia pomiędzy Stronami wynikające z przepisów prawa lub postanowień Umowy
(o ile Umowa nie stanowi inaczej) będą miały formę pisemną i dostarczane będą drugiej Stronie osobiście za
potwierdzeniem odbioru, drogą elektroniczną, a następnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
Osobami odpowiedzialnymi za przebieg realizacji Umowy są:
a) ze strony Wykonawcy:
b) ze strony Zamawiającego:
Osoby wskazane w ust. 2 powyżej są upoważnione do składania w imieniu reprezentowanego podmiotu
wiążących oświadczeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z jej zapisami, a w szczególności
ze Specyfikacją oraz do podpisywania w imieniu reprezentowanego podmiotu Protokołów Odbioru
Etapów/Odbioru Końcowego.
Zmiana osób wskazanych powyżej wymaga powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej i nie wymaga
zmiany Umowy.

§ 23
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres …………. .
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania bezusterkowego protokołu końcowego.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli
reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§ 24
Postanowienia Końcowe
1. W celu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca może posługiwać się osobami trzecimi (podwykonawcami)
pod warunkiem, że uzyska na to pisemną zgodę Zamawiającego.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności (o ile Umowa
nie stanowi inaczej) i dokonywane będą wyłącznie przez uprawomocnionych przedstawicieli Stron.
4. Jakiekolwiek spory powstałe w związku z interpretacją lub wykonaniem niniejszej Umowy rozstrzygał będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.
7. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. Spis załączników:
a) Załącznik nr 1 – SIWZ
b) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
c) Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy
d) Załącznik nr 4 - Licencja Systemu
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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ZAŁĄCZNIK NR 1
SIWZ
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ZAŁĄCZNIK NR 3
HARMONOGRAM PRAC – HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY
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ZAŁĄCZNIK NR 4
LICENCJA SYSTEMU
Licencjodawca

………………….., nr KRS ….., posługująca się numerem NIP: i REGON:

Licencjobiorca

…,

I. PRZEDMIOT LICENCJI
1. Przedmiotem Licencji jest System składający się z obszarów funkcjonalnych:
1) GIS
2) system monitoringu SCADA
3) model matematyczny sieci wodociagowej,
zwany dalej „Oprogramowanie” oraz Dokumentacja Użytkownika.
2. System licencjonowany będzie per serwer (rozbudowa serwera nie może powodować utraty licencji ani
generować dodatkowych kosztów), system nie może być licencjonowany ze względu na liczbę użytkowników.
II. TYTUŁ PRAWNY
1. Licencjodawca oświadcza, iż w stosunku do Oprogramowania oraz Dokumentacji Użytkownika przysługują mu
wyłączne autorskie prawa majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. W części w jakiej Oprogramowanie oparte jest lub zawiera rozwiązania informatyczne osób trzecich
(w tym biblioteki programistyczne, programy, skrypty, pliki źródłowe), Licencjodawca oświadcza, że posiada
niezbędne uprawnienia do udzielenia licencji na korzystanie z tych elementów na warunkach określonych
niniejszej Licencji.
2. Licencja nie przenosi na Licencjobiorcę żadnych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania i
Dokumentacji Użytkownika, ani nie przyznaje żadnych innych praw poza wyraźnie określonymi w Licencji.
III. ZAKRES LICENCJI
1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy Licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz Dokumentacji
Użytkownika, na następujących polach eksploatacji:
a) zainstalowanie Oprogramowania oraz korzystanie z niego w postaci niezmienionej, zgodnie z Dokumentacją
Użytkownika;
b) zwielokrotnianie Oprogramowania w zakresie, w którym jest to niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania,
stosowania i przechowywania dla potrzeb Licencjobiorcy, z uwzględnieniem prawa do sporządzenia kopii
zapasowej Oprogramowania w celach bezpieczeństwa, zgodnie z warunkami Licencji;
c) rozpowszechnianie danych i zestawień własnych Licencjobiorcy przetwarzanych przez Oprogramowanie;
d) korzystanie z Dokumentacji Użytkownika w postaci niezmienionej dla celów związanych z korzystaniem z
Oprogramowania.
2. Niniejsza Licencja:
a) jest udzielana na czas nieokreślony,
b) jest ograniczona co do terytorium Polski,
c) ma charakter niewyłączny,
d) ma charakter odpłatny,
e) nie uprawnia do udzielania sublicencji,
f)
ma charakter nieprzenoszalny.
3. Licencjobiorca nie jest uprawniony do:
a) modyfikowania, rozszerzania, rozbudowywania lub tłumaczenia Oprogramowania ani Dokumentacji
Użytkownika, jak również rozdzielania ich części;
b) dokonywania jakichkolwiek modyfikacji Oprogramowania, w tym jego dekompilacji, deasemblacji, reverse
engineering oraz jakiejkolwiek ingerencji w kod źródłowy lub kod wynikowy Oprogramowania;
c) rozpowszechniania Oprogramowania, udzielania dalszej licencji, dzierżawy, użyczenia lub najmu, w tym do
zbywania Oprogramowania, towarzyszących mu materiałów, w tym Dokumentacji Użytkownika, bez
uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy;
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usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Licencjodawcy, w Oprogramowaniu lub
materiałach towarzyszących, w tym Dokumentacji Użytkownika.
4. Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z Oprogramowania w swojej organizacji, zgodnie z
przeznaczeniem Oprogramowania oraz jest odpowiedzialny za przygotowanie prawidłowych warunków
technicznych do działania Oprogramowania, w tym za poprawną pracę infrastruktury sprzętowej, ciągłość
zasilania i regularność tworzenia kopii bezpieczeństwa danych.
5. Wszystkie nowe składniki i funkcje Oprogramowania, które zostaną zmodyfikowane lub powstaną w przyszłości
zostaną objęte niniejszą Licencją, o ile zostaną Licencjobiorcy udostępnione przez Licencjodawcę.
6. Z zastrzeżeniem uprawnień przewidzianych w art. 75 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych, czynności wymienione w art. 74 ust.4 pkt 1 i 2 ww. ustawy wymagają zgody
Licencjodawcy.
d)

IV. SPORZĄDZANIE KOPII
1. Licencjobiorca może sporządzać kopie Oprogramowania bez ograniczeń wyłącznie dla celów bezpieczeństwa.
Niedopuszczalne jest używanie kopii równocześnie z używaniem Oprogramowania.
2. Licencja obejmuje zezwolenia na kopiowanie Dokumentacji Użytkownika dostarczonej wraz z oprogramowaniem
bez ograniczeń wyłącznie dla celów związanych z korzystaniem z Oprogramowania.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY
1. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność wobec Licencjobiorcy na podstawie niniejszej Licencji wyłączenie za
szkody powstałe z winy umyślnej Licencjodawcy.
2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z Oprogramowania, w tym
również za ewentualną utratę informacji, danych lub szkodę, stanowiące następstwo używania lub braku
możliwości używania Oprogramowania lub Dokumentacji Użytkownika.
3. Licencjodawca nie jest w szczególności odpowiedzialny za jakiekolwiek dane zarejestrowane, zapamiętane lub
przetworzone za pomocą Oprogramowania oraz za szkody związane z utratą tych danych.
VI.
NARUSZENIE WARUNKÓW LICENCYJNYCH
1. W wypadku naruszenia przez Licencjobiorcę warunków zawartych w niniejszej Licencji, Licencjodawcy
przysługuje prawo do wypowiedzenia Licencji ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim, jednokrotnym i
bezskutecznym wezwaniu Licencjobiorcy do zaniechania i naprawienia naruszeń, w dodatkowym terminie
wskazanym przez Licencjodawcę w pisemnym wezwaniu.
2. W przypadku wypowiedzenia Licencji, Licencjobiorca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z
Oprogramowania i niezwłocznie zniszczyć lub zwrócić Licencjodawcy wszystkie jej egzemplarze i kopie wraz z
Dokumentacją Użytkownika.
3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zapłaty wynagrodzenia z tytułu udzielenia Licencji określonego w
Umowie, wygasa prawo Licencjobiorcy do legalnego korzystania z Oprogramowania, chyba że Umowa stanowi
inaczej. Postanowienie pkt 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
4. Licencjodawca ma prawo do kontroli i ochrony praw autorskich poprzez stosowanie mechanizmów sprawdzania
legalności kluczy seryjnych lub licencyjnych oraz oznaczeń identyfikacyjnych instalacji.
5. Wszelkie prawa autorskie przekraczające zakres udzielonej Licencjobiorcy Licencji są chronione. Naruszenie
warunków Licencji przez Licencjobiorcę upoważnia Licencjodawcę do dochodzenia swych praw zgodnie z
prawem autorskim, Kodeksem cywilnym i karnym.
VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku wątpliwości, co do zasad użytkowania Oprogramowania lub Dokumentacji Użytkownika,
Licencjobiorca powinien zgłosić się do Licencjodawcy w celu uzyskania pisemnych wyjaśnień.
2. Poza wyraźnie określonymi w Licencji prawami, Licencjodawca nie przyznaje Licencjobiorcy jakichkolwiek innych
praw ani w sposób wyraźny, ani jakiekolwiek inny.
3. W sprawach nieuregulowanych Licencją mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
4. Spory wynikające z niniejszej Licencji poddane są pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego dla
siedziby Licencjodawcy.
5. Niniejsza Licencja wchodzi w życie z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, zgodnie z Umową.
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6. Licencja jest wiążąca dla Licencjobiorcy tak samo, jak każda pisemna umowa wynegocjowana i podpisana przez
Licencjobiorcę. Jeżeli Licencjobiorca nie zgadza się na warunki Licencji, nie ma prawa do korzystania
z Oprogramowania ani Dokumentacji Użytkownika
LICENCJODAWCA

LICENCJOBIORCA
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ZAŁĄCZNIK NR 4
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