
                                          Projektowane postanowienia umowy                    załącznik nr 6 
 
zawarta w dniu  ……………………………... pomiędzy: 
 
Biblioteką Kraków, z siedzibą w Krakowie (wpisaną do rejestru instytucji kultury, 
prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków, pod numerem 34) adres: 31-154 Kraków, Plac 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, NIP 676-25-19-809, REGON 366210343 reprezentowaną przez 
Agnieszkę Staniszewską-Mól – p.o. Dyrektora Biblioteki Kraków zwaną w dalszej części 
umowy „Zamawiającym” 
a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

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

 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w 

wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym 

REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

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

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na 

podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

prowadzonej przez Ministra Rozwoju, zamieszkałym………..…………………..……………………. 

legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer)....................................................., 

posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,  

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałym …………………………………………….,  legitymującym się dowodem 

osobistym (seria i numer) ....................................................  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 

Ministra Rozwoju, 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 

zamieszkałym …………….……………….……………… legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer) .............................. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju prowadzącymi działalność gospodarczą w 

formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. posiadającym REGON 

……………………………… i NIP ……………………………………………………. .  



(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w 

ramach konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1...................................................................................................................................... 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał 

zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w 

całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: 

.............................., reprezentowanym   przez: 

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

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………. zam. …………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym 

(seria i numer) .................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: ..............................,  

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie 

pełnomocnictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

Zwanym/ą dalej Wykonawcą, 

łącznie zwanymi dalej Stronami 
 

 

o następującej treści:  

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z póź. zm.) w trybie podstawowym 
uregulowanym w art. 275 pkt 1 ww. ustawy.    
Nazwa zadania: Dostawa sprzętu komputerowego takiego jak komputery stacjonarne, 
drukarki, itp.  
Znak sprawy DZP.26.3.17.2021.  
 

 



§ 1 

1. Przedmiotem  niniejszej Umowy jest: dostawa sprzętu komputerowego oraz zainstalowanego 

na tym sprzęcie oprogramowania wraz z licencją na korzystnie z niego  o parametrach 
szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do realizacji 
przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1.  

3.  Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie posiada wad fizycznych i prawnych. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem /firmą/ instalującą oprogramowanie i 

rozpowszechniającą go razem z urządzeniem /sprzętem/. 

5.  Wykonawca oświadcza, że na sprzęcie będącym przedmiotem niniejszej Umowy zainstalowane 

jest oprogramowanie szczegółowo określone w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. Warunki 

korzystania z oprogramowania na system operacyjny…  oraz…, w tym prawa Licencjobiorcy 

określają licencje udzielone /nabyte/ przez Wykonawcę od firmy  stanowiące załączniki nr 2 i 3 do 

niniejszej Umowy. 

6. Wykonawca zapewnia, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, bez śladów 

użytkowania, nieuszkodzony, pełnowartościowy, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez 

dodatkowych zakupów oraz zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w Załączniku nr 1 

do niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że licencje na zainstalowane w sprzęcie 

oprogramowanie komputerowe uprawiają do korzystania z tego oprogramowania na warunkach i 

na okres określony w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej Umowy, nie krótszy niż okres użytkowania 

sprzętu o którym mowa w ust. 1 niniejszej Umowy. Aktualizacja zainstalowanego na sprzęcie 

oprogramowania odbywa się na warunkach określonych w licencji o której mowa powyżej. 

7. Do sprzętu stanowiącego przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca dołączy  

dokumentację gwarancyjną w postaci karty gwarancyjnej, ogólne warunki gwarancji producenta, 

określające warunki realizacji gwarancji, sposób wykonania świadczeń gwarancyjnych, a także 

wykaz autoryzowanych punktów serwisowych wykonujących świadczenia gwarancyjne, instrukcję 

obsługi w języku polskim, dokumentację techniczną, komplet dokumentów potwierdzających 

spełnienie przez sprzęt wymaganych norm i atestów, licencje na programy komputerowe 

zainstalowane w sprzęcie oraz wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

urządzeń o których mowa w ust. 1 niniejszej Umowy w miejscu ich zainstalowania przez 

Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wnieść sprzęt, o którym mowa w ust. 1, własnym 

transportem, na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego, Dział Informatyzacji i 

Cyfryzacji Biblioteki Kraków Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3 w Krakowie (I piętro).  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu, o którym mowa w ust. 

1, wynikłe w trakcie transportu, dostawy i wniesienia sprzętu do siedziby Zamawiającego.  

10. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz do podpisania 

protokołu odbioru dostarczanego sprzętu o którym mowa w ust. 12 jest    , tel. (012) .  

11. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wskazaną w ust. 10 termin dostawy sprzętu z co 

najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.  

12. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszej Umowy. 

13. Odbiór będzie polegał na stwierdzeniu zgodności przedmiotu umowy w zakresie wymaganych 

parametrów technicznych i funkcjonalnych sprzętu o którym mowa w ust. 1 oraz stwierdzeniu 

poprawności ich działania, jak również kompletności przekazanych przez Wykonawcę 

dokumentów, określonych w niniejszej Umowie.  

14. Po stwierdzeniu zgodności i poprawności wykonania przedmiotu umowy zostanie sporządzany 

protokół odbioru, podpisany przez osobę wskazaną w ust. 10 ze strony Zamawiającego i osobę 

wskazaną przez Wykonawcę mailowo na adres  ….     w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej 

Umowy. 



15. Po podpisaniu protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty 

niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania sprzętu będącego przedmiotem niniejszej 

Umowy szczegółowo określone w ust. 7.   

16. W przypadku stwierdzenia, że wykonany przedmiot zamówienia jest niezgodny z zamówieniem 

lub nie funkcjonuje prawidłowo, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie oraz wezwie 

go do usunięcia wad, nieprawidłowości lub niezgodności w terminie 3 dni, licząc od dnia 

otrzymania wezwania. 

17. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad o których 

mowa w ust. 16, Zamawiający może wg własnego wyboru: 

1) odstąpić od Umowy, 

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku, 

3) powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy potrącany  

z wynagrodzenia. 

18. Po usunięciu wad, nieprawidłowości lub niezgodności przedmiotu umowy oraz po stwierdzeniu 

jego zgodności i poprawności wykonania Zamawiający podpisze protokół odbioru, o którym mowa 

w ust. 12. 

19. Wszelkie usterki Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy bezzwłocznie za pomocą poczty 

elektronicznej na adres e-mail: ……………………………… 

20. Wykonawca jako podmiot uprawniony do odbioru odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 

grudnia 2021 r. o odpadach zobowiązuje się w terminie do dnia … 20 grudnia 2021 r. do odbioru 

od Zamawiającego zużytych sprzętów Zamawiającego tego samego rodzaju i pełniącego takie same 

funkcje jak sprzęt będący przedmiotem niniejszej Umowy, w tym …. monitory, … komputery 

stacjonarne, …drukarki, …laptopy, …klawiatury i …myszki, z zastrzeżeniem ust. 25. 

21. Strony zgodnie postanawiają, że w razie nie posiadania przez Wykonawcę wymaganych 

zezwoleń do odbioru odpadów zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Wykonawca 

zobowiązuje się na własny koszt, że w terminie o którym mowa w ust. 20 inny podmiot uprawniony 

do odbioru odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami odbierze od Zamawiającego odpady 

wskazane w ust. 20 i wykona obowiązki wskazane w ust. 24.    

22. Odbiór zużytego sprzętu o którym mowa powyżej nastąpi w ………………. w Krakowie na 

podstawie protokołu odbioru.   

23. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą oraz do podpisania 

protokołu odbioru sprzętu o którym mowa w ust. 20 jest Michał Broda, tel. 789449907. 

24. Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania zużytych sprzętów na swój koszt i ryzyko, 

zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach lub zapewnienia 

na własny koszt odbioru tych sprzętów przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów. 

25. Wykonawca zapewni na własny koszt transport zużytych sprzętów o których mowa w ust. 20 

do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, włącznie z kosztami takiej utylizacji oraz zobowiązuje 

się do ich zagospodarowania zgodnie z ustawą o odpadach. 

26. W przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia lub organ administracji publicznej,  

w szczególności policja, straż miejska, sanepid czy inspekcja ochrony środowiska zgłosiła 

roszczenia/zastrzeżenia wobec Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę 

postanowień niniejszej Umowy lub przepisów regulujących zasady gospodarowania odpadami 

Wykonawca zwolni Zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec tych osób lub 

organów, zapewniając zastępstwo tej Strony we wszelkich postępowaniach oraz dokonując 

zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego, w tym kwot wynikających  

z prawomocnych orzeczeń/decyzji wydanych w tych postępowaniach lub kwot określonych  

w ugodach pozasądowych zawartych za wiedzą i zgodą Wykonawcy.  
 

 

§ 2 



1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1  

w terminie: do 15 grudnia 2021 r. z zastrzeżeniem zapisu § 7 ust. 3 zgodnie z którym licencja na 
oprogramowanie udzielana jest na czas nieoznaczony.  

2. Strony umowy dopuszczają możliwość wydłużenia terminu wykonania zamówienia wskazanego w 

ust. 1: 

1) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu komputerowego, by nie dopuścić do 
uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w czasie transportu.  

4. Za dzień realizacji przedmiotu umowy uznany będzie dzień, w którym zostanie podpisany 

protokół odbioru,  o którym mowa w § 1 ust. 12 niniejszej Umowy.  

  

§ 3 
1. Tytułem wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej 

umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną w 

trakcie postępowania ofertą tj.:  

- za dostawę sprzętu komputerowego oraz zainstalowanego na tym sprzęcie oprogramowania wraz 

z licencją na korzystnie z niego cenę brutto: .................……………………… zł 

(słownie:............................................................................………...........….…………….. złotych).  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytego i zgodnego z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu 

umowy, w tym w szczególności cenę przedmiotu umowy, cenę opakowań, cła, gwarancji, koszty 

transportu oraz przeniesienia na Zamawiającego licencji do oprogramowania zainstalowanego  

w nabywanym sprzęcie na warunkach określonych w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej Umowy.  

3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym 

mowa w ust. 1 w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 21 dni od dnia 

otrzymania faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół odbioru, 

którego kopię Wykonawca jest zobowiązany załączyć do faktury.  

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.  

5. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć odsetki.  

 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1, wyłącznie 

fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed dostawą i nie wycofany ze sprzedaży. Całość sprzętu i oprogramowania musi 

pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski i być objęta gwarancją 

opartą o świadczenia gwarancyjne producenta.  

2. Wykonawca  zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na komputery stacjonarne przez okres 

24 miesiące/36 miesięcy od dnia sporządzenia i podpisania protokołu odbioru.  Okres 

gwarancji jakości na pozostałe elementy zamawianego sprzętu jest równy gwarancji  

producenta.  

3. Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego  

i Wykonawcę.  

4. Wykonawca oświadcza, iż sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest objęty gwarancją na 

następujących zasadach:  

1) w okresie gwarancji zapewniony będzie bezpłatny serwis naprawczy sprzętu w miejscu 

wskazanym w formularzu ofertowym, obejmujący dojazd, części i robociznę;  

2) w okresie gwarancji Zamawiający może być obciążony kosztami serwisu tylko wówczas, gdy 

uszkodzenie sprzętu nastąpiło z winy Zamawiającego;  

3) wszelkie uwagi i ewentualne reklamacje Zamawiający przekaże bezpośrednio na 

adres:……………………………………………………………………………………;  

4) powiadomienie o ewentualnej awarii nastąpi w sposób opisany w gwarancji. Po powiadomieniu 

zostanie dokonana nieodpłatna naprawa gwarancyjna lub wymiana sprzętu wadliwego na nowy;  



5) rozpoczęcie usuwania awarii nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego od momentu 

otrzymania zgłoszenia;  

6) usunięcie awarii sprzętu nastąpi w czasie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii 

przez Zamawiającego;  

7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach strony mogą uzgodnić inny termin naprawy, z 

zachowaniem formy pisemnej;  

8) na wezwanie Zamawiającego, gdy naprawa potrwa dłużej niż 30 dni lub gdy sprzęt będzie 

naprawiany czterokrotnie, zostanie on wymieniony na nowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia 

wezwania;  

9) w przypadku gdy naprawa sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego nie będzie 

możliwa, sprzęt zostanie przekazany, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, do naprawy w 

innym miejscu, z wyłączeniem twardych dysków i dostarczony po naprawie, w to samo miejsce, na 

koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.  

10) w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu na czas naprawy, sprzęt wolny od wad (równoważny pod względem parametrów 

technicznych) najpóźniej 15 dnia od chwili powiadomienia o awarii;  

11) gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż jeden dzień roboczy, przedłuża się okres gwarancji o 

czas przerwy w eksploatacji;  

12) w żadnym przypadku Zamawiający nie ma obowiązku udostępnienia dysków twardych, które 

zostały zainstalowane w uszkodzonym sprzęcie, czynność ta nie może skutkować brakiem 

wykonania usług gwarancyjnych,  

13) gwarancja nie ogranicza praw Zamawiającego do:  

a) instalowania i wymiany w stacjonarnych zestawach komputerowych standardowych kart i 

urządzeń w celu doposażenia (np.: pamięci RAM, interfejsów sieciowych, dysków), zgodnie z 

zasadami sztuki, przez wykwalifikowanych pracowników Zamawiającego;  

b) przenoszenia sprzętu w inne miejsce niż siedziba Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się (ponosi odpowiedzialność), że producent udzieli gwarancji i spełni 

świadczenie gwarancyjne na warunkach określonych w ust. 4.  

6. Zamawiający może zgłaszać wady przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni od dnia ich 

stwierdzenia, zachowując uprawnienia wskazane w ust. 2 i 4.  

 

§ 5 
1. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

nastąpi przez zapłatę kary umownej. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) za przekroczenie terminu dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 

2 niniejszej Umowy, 

c) za nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi - w 

wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej Umowy, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczonego od dnia następnego po 

upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) za nieusunięcie nieprawidłowości lub niezgodności przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2 

% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, za 

każdy dzień kalendarzowego opóźnienia liczonego od dnia następnego po upływie terminu 

wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości lub niezgodności przedmiotu Umowy; 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 



a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 

wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo kumulatywnego naliczania kar umownych oraz potrącania 

kar umownych z wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

Umowy. 

4. Strony zgodnie ustalają, iż łączne kary umowne ze wszystkich tytułów określonych w 

Umowie, w szczególności za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, nie mogą przekroczyć 40% wartości maksymalnego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

  

 

§ 6 
1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania – realizacji przedmiotu umowy, w 

terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiający może bez wyznaczania terminu 

dodatkowego od umowy odstąpić.  

2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:  

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;  

2) powierzenia bez zgody Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy 

niewymienionemu w druku oferty w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu tej 

przyczyny.  

3. Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w ust. 1 oraz ust. 2 zwalnia Zamawiającego z 

zapłaty wynagrodzenia i poniesionych przez Wykonawcę nakładów na wykonanie przedmiotu 

umowy.  

4. Strony zgodnie ustalają, iż łączne kary umowne ze wszystkich tytułów określonych  

w Umowie, w szczególności za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, nie mogą przekroczyć 40% wartości maksymalnego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

 

§ 7 

1. Z dniem podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 12 niniejszej Umowy 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność sprzętu komputerowego o którym mowa w § 1 

niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zainstalowane na sprzęcie komputerowym oprogramowanie o którym 

mowa w § 1 niniejszej Umowy jest przedmiotem licencji. 

3. Z chwilą podpisania Protokołu odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 12 niniejszej 

Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu  licencji na korzystanie z oprogramowania, o którym 

mowa w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy na wszystkich polach eksploatacji znanych w 

momencie zawarcia niniejszej Umowy, w tym wymienionych w art. 74 ust. 4 oraz w art. 50 ustawy 

Prawo autorskie i prawa pokrewne na terytorium Polski oraz poza jej granicami bez ograniczenia 

czasowego, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalenie Utworu na jakichkolwiek nośnikach,  
2) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, 

przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, 

czynności te wymagają zgody uprawnionego; 

3) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 

komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 

4) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii, 

5) utrwalenia utworu na nośnikach drukarskich, plastycznych, fotograficznych, elektronicznych, 

audiowizualnych, 



6) zwielokratniania utworu techniką drukarską, reprograficzną oraz cyfrową,  

7) wprowadzania utworu do pamięci komputera, 

8) publicznego udostępniania całości lub części utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, 

9) wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy, na których utwór 

utrwalono, 

10) wprowadzania utworu do obrotu.  

3.  W wyniku powyższego Zamawiający nabywa prawa do korzystania z oprogramowania na 

wskazanych wyżej polach eksploatacji, w ramach całej struktury organizacyjnej Zamawiającego, 

zarówno w toku obecnie prowadzonej, jak i przyszłej działalności. 

4. Nabycie praw o których mowa powyżej następuje w ramach otrzymanego wynagrodzenia  

z tytułu niniejszej umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

5.  W przypadku gdy dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy 

oprogramowanie, o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, stworzonego jest przez 

podmiot trzeci będący producentem oprogramowania, w stosunku do którego Wykonawcy nie 

przysługuje uprawnienie do udzielania licencji lub sublicencji Wykonawca zapewnia, iż w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, producent udzieli Zamawiającemu 

licencji na korzystanie z oprogramowania, o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy 
na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie zawarcia niniejszej Umowy, w tym 

wymienionych w art. 74 ust. 4 oraz w art. 50 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne na terytorium 

Polski oraz poza jej granicami bez ograniczenia czasowego zasadach o których mowa powyżej.  

W takim wypadku Wykonawca do dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 12 

niniejszej Umowy zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu informacji dotyczących danych 

identyfikujących podmiot trzeci będący producentem oprogramowania oraz dokumentu 

określającego warunki licencji udzielonej przez ten podmiot, przy czym warunki te nie mogą być 

mniej korzystane dla Zamawiającego niż określone w postanowieniach ust. 3. 

6. W wypadku, gdyby na skutek przyczyn leżących po stronie podmiotu trzeciego będącego 

producentem oprogramowania, Zamawiający utraciłby możliwość korzystania z tego 

oprogramowania zgodnie z niniejszą umową, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

oprogramowania zastępczego spełniającego wymagania określone w niniejszej umowie. 

7.  W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień 

niniejszego paragrafu korzystanie z oprogramowania przez Zamawiającego naruszać będzie 

autorskie prawa majątkowe lub osobiste lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na 

zaspokojenie roszczeń tych osób, łącznie z kosztami wszelkich odszkodowań, ewentualnych 

procesów i kosztów związanych z ich prowadzeniem, w tym obsługi prawnej oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem 

możliwości korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania oraz do zwrotu odpowiedniej 

części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się także do uzyskania, 

na własny koszt, na rzecz Zamawiającego licencji będącej przedmiotem umowy w przypadku 

stwierdzenia, że udzielenie licencji, o których mowa wyżej narusza prawa osób trzecich. 

 

   

§ 8 
 

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy konieczność 

dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy poza sytuacjami przewidzianymi w art. 455 Prawa 

zamówień publicznych mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez 

obie Strony, pod rygorem nieważności zmian dokonanych z naruszeniem tej formy, szczególnie 

w następujących przypadkach: 



a) wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie będą mieć odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Spory, jakie mogą wynikać z wykonywania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

Załączniki: 

……………… 

 

 


