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UMOWA NR [………………] 
 

zwana dalej „Umową”, 
 
zawarta w dniu ……….. r. we Wrocławiu  
 
pomiędzy: 
 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju 
Technologii z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, państwową 
osobą prawną, działającą w formie instytutu wchodzącego w skład Sieci 
Badawczej Łukasiewicz, posiadającą osobowość prawną, działającą na 
podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000850580, 
posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8943140523, 
reprezentowaną przez: 
[………………………………………] zwaną dalej „Zamawiającym” lub 
„Łukasiewicz – PORT” 
 
a  
 
[……………………………………………………………………….] 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” a każde z osobna „Stroną”,  
o następującej treści: 

 
PREAMBUŁA 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta przez Strony z wyłączeniem przepisów 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (zgodnie 
z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy). 

2. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonanie 
serwisu internetowego wraz z przygotowaniem szaty graficznej, 
udostępnieniem systemu zarządzania treścią (CMS), zapewnieniem 
certyfikatu SSL w celu szyfrowania transmisji danych Serwisu, jego 
serwisowaniem i doskonaleniem, usługami gwarancyjnymi, a także 
świadczenie usług wsparcia technicznego i wykonaniem pozostałych usług, 
w zamian za wynagrodzenie w kwocie […………………………………] zł brutto 
(słownie: ………………………………………), w terminie […………………] od dnia zawarcia 
Umowy i na zasadach każdorazowo szczegółowo wskazanych w Umowie. 

3. Niniejsza Preambuła nie ma charakteru normatywnego.  
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§ 1. 
Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca Wykonawcy, 
a Wykonawca zobowiązuje się wykonać, za wynagrodzeniem, o którym 
mowa w § 4, następujące czynności (dalej jako „Przedmiot Umowy”):  
1) w ramach Etapu I Umowy (dalej jako „Etap I”) – wykonanie strony 

internetowej BIP dla Łukasiewicz – PORT w terminie […………..] tygodni, 
zgodnie z wytycznymi opisanymi w OPZ, wraz z udostępnieniem systemu 
zarządzania treścią (CMS), zwanego dalej także „Serwisem”, wraz z 
przeniesieniem autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych do 
utworów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także z jego 
serwisowaniem, doskonaleniem, usługami gwarancyjnymi, i wszelkimi 
innymi usługami o których mowa w pkt 2 poniżej; 

2) w ramach Etapu II Umowy (dalej jako „Etap II”) – świadczenie usług 
gwarancyjnych polegających na: zapewnieniu prawidłowego 
funkcjonowania, wydajności, bezpieczeństwa, dostępności i niezawodności 
Serwisu oraz wsparciu w zarządzaniu Serwisem i ewentualnym 
modyfikowaniu jego elementów przez okres 1 roku od dnia 
bezusterkowego odbioru gotowego Serwisu, z uwzględnieniem 
szyfrowania transmisji danych przy zastosowaniu certyfikatu SSL, 
zwanych dalej także „Wsparciem technicznym”.  

2. Serwis, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, będzie wykonany, a Wsparcie 
techniczne o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, będzie świadczone 
i wykonane, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej jako „OPZ”), 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz Ofertą Wykonawcy, stanowiącą 
Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Terminy wykonania poszczególnych Etapów Umowy i dostarczenia 
przedmiotu Umowy (oddania Serwisu) oraz usuwania wszelkich 
wad/awarii/błędów w ramach Wsparcia technicznego zostały wskazane 
w Umowie oraz w OPZ. 
 

§ 2. 
Obowiązki i oświadczenia Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy niezbędnych 
materiałów graficznych i tekstowych wymaganych do należytego wykonania 
Umowy (zwanych dalej „Materiałami”). Materiały powinny być dostarczone 
w formie nadającej się do publikacji lub możliwej do wykorzystania przy 
projektowaniu Serwisu.  

2. Zamawiający oświadcza, że dostarczone na potrzeby wykonania przedmiotu 
Umowy Materiały nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich.  

3. Po zakończeniu Etapu I, w celu należytego wykonania Umowy przez 
Wykonawcę i do końca okresu jej obowiązywania Zamawiający umożliwi 
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Wykonawcy dostęp do serwera internetowego, na którym Serwis będzie 
umieszczony. 

4. W przypadku zmiany dostawcy hostingu Wykonawca dokona migracji strony 
na nowy hosting i nową bazę danych. 

5. Wykonawca zapewni certyfikat SSL w celu szyfrowania transmisji danych 
Serwisu. 
 

§ 3. 
Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) zakończyć Etap I (wykonanie serwisu internetowego), o którym mowa w § 1 

ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem wszystkich funkcjonalności, o których mowa 
w OPZ oraz przesłaniem Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 1, 
w ciągu [……………..] tygodni 1 od dnia zawarcia Umowy (data wskazana 
w komparycji Umowy); 

2) wykonać wszystkie czynności i usługi w ramach przedmiotu Umowy zgodnie 
z OPZ, w sposób zapewniający prawidłowe działanie wszystkich aplikacji, 
skryptów i innych elementów Serwisu, zgodnie z zasadami współczesnej 
wiedzy teleinformatycznej, obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 
przedmiotu Umowy, a także z najwyższą starannością wymaganą od 
profesjonalisty posiadającego doświadczenie w świadczeniu tego typu usług 
porównywalnych pod względem rozmiaru, zakresu i złożoności;  

3) przekazać zamawiającemu wszystkie informacje potrzebne do samodzielnej 
obsługi Serwisu, w szczególności loginy i hasła dostępowe do usług 
informatycznych; 

4) w ramach realizacji Etapu II Umowy, przesłać do końca okresu 
obowiązywania Umowy, w formie wiadomości e-mail, wszelkie utwory – w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych – powstałe w wyniku realizacji Etapu II Umowy przez 
Wykonawcę;  

5) do ścisłej współpracy z Zamawiającym, w tym do stosowania się do 
wskazówek Zamawiającego co do sposobu realizacji Umowy, niezwłocznego 
udzielania Zamawiającemu wyjaśnień, proponowania optymalnych dla 
Zamawiającego rozwiązań oraz dostarczania Zamawiającemu niezbędnych 
informacji, które mogą mieć wpływ na należytą realizację Umowy; 

6) wykorzystać wszelkie przekazane Materiały w celu wykonania niniejszej 
Umowy i nie udostępniać ich osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 
Przekazanie Wykonawcy Materiałów nie oznacza przeniesienia na niego 
jakichkolwiek praw (w tym praw niematerialnych). Zamawiający zachowuje 
wszelkie swoje prawa do wszystkich przekazywanych Wykonawcy 
Materiałów; 

 
1 W terminie wskazanym przez wykonawcę w tygodniach, ale nie dłuższym niż 6 tygodni. 
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7) nie powierzać wykonania jakiejkolwiek części Umowy osobom trzecim bez 
zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem osób fizycznych stanowiących personel Wykonawcy, które 
stale współpracują z Wykonawcą na podstawie umów cywilnoprawnych. Za 
działania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za swoje 
własne działania; 

8) każdorazowo potwierdzać otrzymanie Materiałów od Zamawiającego; 
9) niezwłocznie zweryfikować czy przekazane mu Materiały są w formie 

nadającej się do publikacji i niezwłocznie, nie później niż do końca drugiego 
dnia roboczego od dnia otrzymania Materiałów, poinformować 
Zamawiającego, jeżeli w celu publikacji wymagają one modyfikacji, 
w szczególności obróbki, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają 
publikację Materiałów; 

10) niezwłocznie wystąpić do Zamawiającego o przekazanie Materiałów, 
jeżeli dotychczas nie przekazał ich Wykonawcy, a są one konieczne do 
należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, kwalifikacje, 
wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 
niezbędnym do pełnej realizacji przedmiotu Umowy. 

 
§ 4. 

Wynagrodzenie 
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy za cały czas jej trwania 

Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości [………..] złotych netto (słownie: ……..), powiększone o podatek 
od towarów i usług (VAT), tj. łącznie [……..….] złotych brutto, płatne po 
zakończeniu i bezusterkowym odbiorze Etapu I, tj. po podpisaniu przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru (bez uwag).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje 
zarówno ETAP I i II przedmiotu Umowy i będzie płatne na podstawie 
prawidłowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Wystawienie faktury VAT nastąpi po zakończeniu Etapu I, na podstawie 
zaakceptowanego przez Zamawiającego Protokół odbioru (bez uwag).  

4. Wynagrodzenie wypłacone będzie Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na numer 
rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze pod warunkiem, że 
jeżeli wymagają tego przepisy prawa, rachunek bankowy będzie 
zarejestrowany w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 
VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. 
biała lista podatników VAT) (dalej jako „Biała Lista VAT”). 

5. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT nie znajduje 
się na Białej Liście VAT, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do 
wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury VAT 
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zawierającej rachunek bankowy znajdujący się na Białej Liście VAT, chyba 
że Wykonawca wykaże, że nie powinien być wpisany w na Białej Liście VAT 
(np. z uwagi na to, że nie jest czynnym podatnikiem VAT). 

6. W sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca zobowiązuje się do 
umieszczenia na fakturze VAT wyrazów "mechanizm podzielonej płatności". 

7. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie powinno być 
płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, a Wykonawca w 
fakturze VAT nie zawarł dopisku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca 
upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do 
czasu prawidłowego wystawienia faktury VAT. W przypadku, gdy zgodnie z 
przepisami prawa wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, Zamawiający może również dokonać 
zapłaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 
niezależnie od umieszczenia przez Wykonawcę na fakturze VAT dopisku, o 
którym mowa w ust. 6. 

8. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu 
przez Zamawiającego.  

9. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie ma charakter 
wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje również w szczególności 
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów 
oraz upoważnienie do wykonywania autorskich praw osobistych. 
Wykonawca nie jest uprawniony do dochodzenia wynagrodzenia innego niż 
obliczonego na podstawie niniejszego paragrafu, w szczególności 
dochodzenia zwrotu wydatków, kosztów, strat, utraconych zysków i innych 
roszczeń. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT. Wykonawca 
oświadcza, że jest / nie jest2 czynnym podatnikiem VAT i posiada numer 
[…………………………………….]  

11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 
Zamawiającego o każdej zmianie statusu podatkowego, nie później niż 
w terminie jednego dnia roboczego od takiej zmiany.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich bezpośrednich 
i pośrednich szkód (w tym utraconych korzyści), jakie Zamawiający poniesie 
na skutek wprowadzenia go w błąd co do statusu podatkowego Wykonawcy.  

13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą 
wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej wysokości podatku 
VAT, w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca na stronach 
Ministerstwa Finansów nie jest wskazany jako podatnik VAT czynny, pomimo 
tego, że Wykonawca oświadczył, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT 
– do czasu przekazania Zamawiającemu aktualnego (wydanego nie 

 
2 Wybrać właściwe.  
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wcześniej niż 14 dni przed przekazaniem Zamawiającemu) zaświadczenia 
z Urzędu Skarbowego, że Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego 
przez Zamawiającego w części odpowiadającej wysokości podatku VAT, 
w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że na dzień wystawienia faktury 
VAT lub zapłaty wynagrodzenia Wykonawca na stronach Ministerstwa 
Finansów nie był wskazany jako podatnik VAT czynny. 

15. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie 
pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej 
Umowy na osoby trzecie. 

16. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy 
w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2020 poz.935 ze zm.). 

17. Wykonawca oświadcza, że posiada status mikroprzedsiębiorcy / małego 
przedsiębiorcy / średniego przedsiębiorcy / dużego przedsiębiorcy3 
w rozumieniu ustawy dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych. 
 

§ 5. 
Odbiory 

1. Potwierdzeniem wykonania Etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 
Umowy, będzie sporządzony przez Wykonawcę i doręczony Zamawiającemu 
Protokół Odbioru. 

2. W terminie 5 dni roboczych od przedłożenia Zamawiającemu Protokołu 
Odbioru wykonania Etapu I, Zamawiający zobowiązany jest do podpisania 
Protokołu Odbioru i przyjęcia Serwisu, lub w przypadku, gdy zawiera on 
wady lub w inny sposób odbiega od wymagań określonych w Umowie lub 
w załącznikach do Umowy (w szczególności w OPZ) uprawniony jest do 
odmowy podpisania Protokołu Odbioru i zgłoszenia zastrzeżeń do całości lub 
części przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1.  

3. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni 
robocze od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się do ponowienia wszystkich czynności niezbędnych do 
realizacji Umowy zgodnie z jej przedmiotem, w szczególności do usunięcia 
zgłoszonych zastrzeżeń, bez prawa do naliczenia z tego tytułu dodatkowego 
wynagrodzenia. W przypadku otrzymania informacji od Wykonawcy 
o usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń, zostanie 
sporządzony kolejny Protokół Odbioru zgodnie z postanowieniami 
niniejszego paragrafu. 

4. Podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru będzie stanowił 
potwierdzenie prawidłowego wykonania Etapu I Umowy (Protokół Odbioru - 
bez uwag).  

 
3 Niepotrzebne skreślić. 
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5. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, lub w razie nienależytego 
wykonania usług w zakresie Etapu II, Wykonawca zobowiązany będzie do 
usunięcia wad lub do należytego wykonania usług, najpóźniej w terminie 1 
dnia od momentu powiadomienia przez Zamawiającego (zgłoszenia 
zastrzeżeń). W razie dalszego (ponownego) stwierdzenia przez 
Zamawiającego wad lub nienależytego wykonania usług w ramach Etapu II 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy w trybie § 8 
ust. 2 – w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do usług Wsparcia technicznego, 
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, co nie uchybia prawu Zamawiającego 
do naliczenia kar umownych.  

6. W razie wątpliwości Strony ustalają, że podpisanie przez Zamawiającego 
Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu 
Umowy w zakresie Etapu I nie zwalnia Wykonawcy z roszczeń z tytułu 
rękojmi lub gwarancji. 
 

§ 6. 
Odpowiedzialność Wykonawcy oraz powierzenie wykonania Umowy 

podmiotowi trzeciemu 
1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych 

w następujących przypadkach: 
1) w razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji w ramach 

Etapu I Umowy, określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% maksymalnego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, że maksymalna łączna wartość kary z tego 
tytułu nie może przekroczyć 30% maksymalnego wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1; 

2) w razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminów usuwania Błędów 
krytycznych w ramach Wsparcia technicznego, wskazanych w OPZ (w 
jego części 12),  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości  0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, z zastrzeżeniem, 
że maksymalna łączna wartość kary z tego tytułu nie może przekroczyć  
20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; 

3) w razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminów usuwania Błędów lub 
/Podatności w ramach Wsparcia technicznego, wskazanych w OPZ (w jego 
części 12), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości  0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1,  za każdy rozpoczęty dzień lub godzinę zwłoki (w zależności 
od tego w jaki sposób termin został określony), z zastrzeżeniem, że 
maksymalna łączna wartość kary z tego tytułu nie może przekroczyć  
20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; 

4) w razie niedotrzymania terminu usunięcia wad lub terminu na należyte 
wykonanie usług, o których mowa w § 5 Umowy, Wykonawca zapłaci 
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Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,6% maksymalnego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, z zastrzeżeniem, że maksymalna łączna wartość kary z tego 
tytułu nie może przekroczyć  30% maksymalnego wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1; 

5) w razie wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; 

6) w razie odstąpienia od Umowy (w całości lub części) przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 40% maksymalnego wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

3. Kary umowne podlegają łączeniu, jednakże ich łączna wysokość nie może 
przekroczyć 50% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1.  

4. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

5. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Umowy ze 
skutkiem ex tunc (wstecznym) z winy Wykonawcy w przypadku, gdy: 
1) Wykonawca do dnia określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 nie ukończy Etapu I 

Umowy, tj. nie doręczy Zamawiającemu Protokołu Odbioru, zgodnie z § 5 
ust. 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy na tej podstawie w terminie 
3 miesięcy od dnia, o którym mowa zdaniu pierwszym;  

2) dostarczony przez Wykonawcę Serwis wykonany w ramach Etapu I nie 
odpowiada wymogom wynikającym z Umowy, w szczególności wskazanym 
w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a Wykonawca nie usunie tego naruszenia 
zgodnie z § 5 ust. 1-3 Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy na 
tej podstawie w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia przez Wykonawcę 
Protokołu Odbioru, o którym mowa w postanowieniach § 5 ust. 1 - 3  
Umowy.  

6. W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że w razie odstąpienia na tej 
podstawie, Zamawiającemu przysługują wszystkie kary umowne 
i odszkodowania przewidziane w Umowie, a nadto, że zastrzeżone w tym 
ustępie prawo odstąpienia nie wpływa na inne uprawnienia związane 
z wadliwością przedmiotu Umowy. 

7. Zastrzeżone w Umowie prawo odstąpienia od Umowy nie wpływa ani nie 
ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na innych 
podstawach, w szczególności na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. 

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 pkt 1 i 2 powyżej, jak również w razie 
niedotrzymania przez Wykonawcę terminów usuwania Błędów krytycznych 
w ramach Wsparcia technicznego, Zamawiający będzie uprawniony do 
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powierzenia wykonania przedmiotu Umowy podmiotowi trzeciemu 
wybranemu przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Powierzenie wykonania zastępczego nie uchybia pozostałym prawom 
Zamawiającego określonym w niniejszej Umowie, w szczególności prawu do 
odstąpienia od Umowy oraz prawu do naliczenia kar umownych. 
 

§ 7. 
Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego bez dodatkowego oświadczenia – z chwilą zaakceptowania 
przez Zamawiającego Protokołu odbioru z I Etapu oraz z chwilą stworzenia 
przez Wykonawcę ewentualnych utworów podczas Etapu II – autorskie 
prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi, do wszelkich utworów 
powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, zwanych dalej 
„Utworami”, oraz prawo własności wszelkich nośników, na których Utwory 
zostały utrwalone. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, w 
odniesieniu do utworów niestanowiących programów komputerowych, 
obejmuje pełne i nieograniczone rozporządzanie każdym z Utworów w 
całości lub w części, jako utworem odrębnym lub wspólnie z innym utworem 
lub innymi utworami Wykonawcy i/lub innych twórców oraz pełne i 
nieograniczone korzystanie z nich na wszelkich polach eksploatacji znanych 
w chwili zawarcia niniejszej Umowy, niezależnie od obszaru terytorialnego 
tej eksploatacji i bez ograniczeń czasowych, a w tym m.in. w zakresie: 
1) utrwalania i zwielokrotniania Utworów wytwarzania dowolną techniką 

egzemplarzy każdego z  Utworów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
wprowadzania do pamięci komputerów, serwerów sieci komputerowych 
i sieci multimedialnych (w tym do sieci Internet), w nieograniczonej 
ilości nadań i wielkości nakładów, na wszelkich nośnikach, 

2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – 
rozpowszechniania bez żadnych ograniczeń ilościowych, odrębnie lub w 
ramach utworu zbiorowego, wprowadzania do obrotu oryginału lub 
egzemplarzy każdego z Utworów, użyczenia lub najmu oryginału albo 
egzemplarzy każdego z Utworów, wprowadzenie do obrotu przy użyciu 
sieci Internet i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci 
telekomunikacyjne, informatyczne, teleinformatyczne i 
bezprzewodowe, 

3) rozpowszechniania każdego z Utworów w sposób inny niż określony w 
pkt 2 powyżej – w szczególności do publicznego wykonania, 
wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, 
a także publicznego udostępniania każdego z Utworów w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, 
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4) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia 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, 

5) tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub 
jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z 
zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, 

6) sporządzania wersji obcojęzycznych i tłumaczeń na inne języki niż polski 
i angielski, 

7) wykorzystania każdego z utworów lub ich fragmentów do celów 
promocyjnych i reklamy. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, w 
odniesieniu do utworów stanowiących programy komputerowe, obejmuje 
wszelkie znane w chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji, a w 
szczególności wymienione w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. prawo do: 
1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w 

całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 
2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych 

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

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

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego zezwolenia na wykonywanie zależnych praw 
autorskich. 

5. Zawierając Umowę Wykonawca oświadcza, że Utwory nie będą naruszać 
żadnych praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, 
osobistych lub majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych, ani praw 
wynikających z umów zawartych przez Wykonawcę z osobami trzecimi. 
Wykonawca oświadcza, że dysponuje prawem do wykonywania zależnych 
praw autorskich. 

6. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń 
z tytułu naruszenia praw, o których mowa w ust. 5 powyżej, Wykonawca 
zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającej z ww. naruszeń, zaś 
w przypadku wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Zamawiającemu 
z tytułu ww. naruszeń, Wykonawca przystąpi do procesu na prawach strony, 
a jeżeli nie będzie to możliwe, jako interwenient uboczny. 

7. Wykonawca oświadcza, że twórcy Utworów zobowiążą się do 
niewykonywania jakichkolwiek autorskich praw osobistych do Utworów i 
upoważnią do ich wykonywania Wykonawcę, z prawem do dalszego 
upoważniania, jak również zobowiążą się do nieprzeprowadzania nadzoru 
autorskiego.  
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8. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca 
zobowiązuje się i gwarantuje Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym 
przez Zamawiającego od twórców Utworów bezterminowe upoważnienie do: 
1) wykonywania w imieniu twórców Utworów przysługujących im autorskich 

praw osobistych; jednocześnie, Wykonawca gwarantuje, że twórcy 
Utworów nie będą wykonywać przysługujących im autorskich praw 
osobistych wobec Zamawiającego oraz osób upoważnionych przez 
Zamawiającego; 

2) oznaczenia Utworu nazwiskiem twórców lub ich pseudonimem albo do 
udostępnienia go anonimowo; 

3) wprowadzania zmian i przeróbek Utworu, które są podyktowane potrzebami 
korzystania z Utworu, w tym wykorzystywania jego w części lub w całości 
oraz łączenia z innymi utworami lub elementami nietwórczymi, a także 
dokonywania wszelkich modyfikacji Utworu i poszczególnych jego 
elementów; 

4) zadecydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności lub 
zaniechaniu udostępniania Utworu publiczności; przy czym w celu 
uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający nie jest 
zobowiązany do rozpowszechniania żadnego z Utworów; 

5) wykonywania w imieniu twórców nadzoru nad sposobem korzystania z 
Utworu. 

9. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca 
oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że odpowiednio twórcy Utworów 
nie odwołają upoważnienia, o którym mowa w ust. 8. 

10. Z chwilą przejścia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
Utworów następuje również przejście na własność Zamawiającego 
wszystkich egzemplarzy każdego z Utworów, sporządzonych przez 
Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i w związku z jej realizacją. O ile 
Zamawiający nie wyznaczy innego terminu, Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu egzemplarze każdego z Utworów najpóźniej w 
dniu dostarczenia Zamawiającemu Protokołu Odbioru lub przesłania przez 
Wykonawcę informacji o utworach powstałych w Etapie II wykonania 
Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 Umowy, do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych do każdego z Utworów na nowych polach eksploatacji, które 
powstaną w przyszłości, nieznanych w chwili zawarcia Umowy, w terminie 7 
dni od momentu wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego. 

12. Do czasu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
Utworów, zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca, z chwilą stworzenia danego 
Utworu, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, udziela 
Zamawiającemu, bez dodatkowego oświadczenia, niewyłącznej licencji na 
korzystanie z Utworów, w tym opracowanego kodu źródłowego, choćby 
nieukończonego, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1. 
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Zamawiający jest uprawniony do udzielenia sublicencji do korzystania z 
Utworów. 

13. Celem uniknięcia wątpliwości, Strony oświadczają, że w ramach 
Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu opracowany kod źródłowy Serwisu w postaci 
umożliwiającej jego odczytanie przez Zamawiającego oraz wszelkie dane i 
informacje niezbędne do korzystania z Serwisu zarówno w trakcie 
obowiązywania niniejszej Umowy, jak również po upływie okresu jej 
obowiązywania. 

 
§ 8. 

Czas trwania umowy 
1. Termin realizacji Umowy wynosi: 

1) dla Etapu I – […………………………..] tygodni od zawarcia Umowy; 
2) dla Etapu II – 1 rok od dnia bezusterkowego odbioru Serwisu.  

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez 
zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach: 
1) naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy 

i nienaprawienia tego uchybienia w terminie 10 dni od otrzymania przez 
Wykonawcę pisemnego lub mailowego wezwania do usunięcia 
uchybienia, w szczególności nieodpowiadania na wiadomości e-mail, 
nieusunięcia wady, nierealizowania zlecenia;  

2) otwarcia likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
 

§ 9. 
Ochrona danych osobowych 

Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku 
informacyjnego, o którym mowa art. 14 rozporządzenia 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) w stosunku do 
pracowników/współpracowników Wykonawcy, którzy w imieniu Wykonawcy 
uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy i których dane w związku z realizacją 
niniejszej Umowy przetwarza Zamawiający. Formularz informacyjny w zakresie 
zasad przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego stanowi załącznik 
nr 3 do Umowy. 

 
§ 10. 

Postanowienia końcowe 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 
2. Kwestie poufności oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych 

uregulowane zostały przez Strony w drodze odrębnych umów. 
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3. Przez „dni robocze” na potrzeby niniejszej umowy rozumie się dni od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na 
terytorium RP. 

4. W sytuacji, gdy w wyniku realizacji niniejszej Umowy nastąpi powierzenie 
przetwarzania przez Zamawiającego Wykonawcy danych osobowych, Strony 
zobowiązują się zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych 
osobowych. 

5. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w kwestiach związanych z realizacją 
niniejszej Umowy, w tym także do odpowiednio przekazywania zleceń albo 
ich odbioru są: 
1) ze strony Zamawiającego: […….], tel. [……], e-mail: […..],  
2) ze strony Wykonawcy: […….], tel. [……], e-mail: […..] 

6. Osoby wskazane w ust. 5 są uprawnione do wykonywania Umowy, w 
szczególności do sporządzania, przedkładania i akceptowania Protokołu 
odbioru. 

7. Osoby, o których mowa w ust. 5 pkt 1 nie mają prawa dokonywania zmiany 
niniejszej Umowy, składania oświadczeń woli mających celu wypowiedzenie, 
odstąpienie lub rozwiązanie Umowy oraz nie mają prawa do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Stron lub zwolnienia drugiej Strony z zobowiązań 
zaciągniętych na podstawie niniejszej Umowy. 

8. Jakiekolwiek zawiadomienia związane z niniejszą Umową powinny być 
sporządzone w formie pisemnej i zostać doręczone drugiej Stronie osobiście 
lub przesyłką pocztową, na  adresy wskazane w komparycji niniejszej 
Umowy albo powinny być sporządzone w formie dokumentowej, chyba że 
niniejsza Umowa lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa przewidują 
obowiązek zachowania formy pisemnej, i zostać doręczone drugiej Stronie 
na adresy e-mail wskazane w ust. 5 powyżej. 

9. W okresie trwania niniejszej Umowy Strony są obowiązane informować się 
nawzajem, w sposób o którym mowa w ust. 8, o każdej zmianie osób, o 
których mowa w ust. 5, siedziby, adresu e-mail lub innych danych 
kontaktowych. Zmiana danych, o których mowa w zdaniu pierwszym nie 
stanowi zamiany niniejszej Umowy. W razie zaniedbania tego obowiązku 
korespondencję wysłaną na ostatni adres przesyłką pocztową, za 
potwierdzeniem odbioru i nieodebraną lub drogą elektroniczną uważa się za 
doręczoną. 

10. W przypadku, gdy zapis Umowy jest lub staje się nieskuteczny, 
nieważny lub niewykonalny, nie ma to wpływu na skuteczność, ważność lub 
wykonalność pozostałych zapisów Umowy. Strony Umowy będą wtedy 
współpracować w celu zastąpienia nieskutecznego, nieważnego lub 
niewykonalnego zapisu innym, odpowiednim dla osiągnięcia zamierzonego 
rezultatu. Wypełnianie jakichkolwiek pominięć lub luk w Umowie będzie 
przeprowadzone w podobny sposób. 
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11. Zmiana niniejszej Umowy, jak również jednostronne oświadczenia woli 
jej dotyczące, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, z zastrzeżeniem § 10 ust. 8. 

12. Do niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 
szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz kodeksu cywilnego. 

13. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw lub 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na podmiot trzeci, bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

14. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich 
okolicznościach i przeszkodach mogących utrudniać realizację Umowy.  

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

16. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej Umowy rozstrzygać 
będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

17. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 
1) Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia. 
2) Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy. 
3) Załącznik nr 3: Formularz informacyjny w zakresie zasad przetwarzania 

danych osobowych. 
 
 

PODPISY STRON: 
 

 
 

…………………………………                           ………………………………… 
     Zamawiający                                Wykonawca 


