
 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ  

Sprawa numer: BM/ZP-271-8/17 

 
 

 

(WZÓR) 

UMOWA  

z dnia ………. r. zawarta w Krakowie pomiędzy: 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK z siedzibą przy ul. Lipowej 4, 30-702 Kraków,zwane 
dalej Zamawiającym, reprezentowane przez …………………………………………………………………. 
a 
……………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez ………………………………………………………………………...., 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
 
Wykonawca został wybrany w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami). 

 
 
§ 1. Definicje –  określenia użyte w niniejszej umowie, zwanej dalej Umową oraz w załącznikach do 

niej, oznaczają: 

1) System źródłowy- zintegrowany system bazodanowy i prezentacji Kolekcji i Archiwum 

MOCAK-u (IntegraLight/Collectio oraz Navigart ); 

2) Rozwiązanie- rozszerzenie Systemu źródłowego o nowe funkcjonalności zgodnie ze 

specyfikacją; 

3) Specyfikacja – zestawienie funkcjonalności i technicznych wymagań dla Rozwiązania 

stanowiących Moduły i programistyczny interfejs API, zwany też Interfejsem API; 

4) Moduł – odrębna pod względem instalacji, funkcjonalnym lub konfiguracyjnym część 

Systemu Źródłowego; 

5) System- zintegrowane Rozwiązanie z Systemem Źródłowym lub opracowanie nowej wersji 

Systemu źródłowego; 

6) Administrator – osoba/osoby ze strony Zamawiającego odpowiedzialne za utrzymanie 

zdolności operacyjnej Rozwiązania; 

7) Analiza Przedwdrożeniowa- przeprowadzenie prac analitycznych związanych z analizą 

procesów i wymagań funkcjonalnych i integracją Rozwiązania z Systemem Źródłowym i 

oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego, a także przygotowanie szczegółowego 

Harmonogramu prac; 

8) Dane Wejściowe/Dane Źródłowe – dane z Systemu Źródłowego i Systemu; 

9) Wada – wadliwe działanie Systemu i Systemu źródłowego;  



 

 
10) Dokumentacja – oznacza dokumentację w formacie i formie uzgodnionej w trakcie Analizy 

Przedwdrożeniowej z Zamawiającym, dotyczącą wszystkich elementów Rozwiązania: 

użytkownika stanowiącą opis posługiwania się  Systemem wraz z opisem dostarczanych 

funkcjonalności (schemat działania Systemu Źródłowego i jego elementów); Administratora 

zawierającą m.in. opis procedur związanych z przydzielaniem uprawnień Rozwiązania, wykaz 

czynności niezbędnych do wykonania przez Administratora w celu prawidłowego i 

niezawodnego działania Rozwiązania; powykonawczą; 

11) Dzień roboczy/ Dzień – dzień roboczy Zamawiającego; 

12) Dzień - kolejny/ dany dzień kalendarzowy; 

13) Harmonogram – podział realizacji Umowy na poszczególne etapty, z uwzględnieniem co 

najmniej: zadań, terminów ich rozpoczęcia i zakończenia, wskazaniem strony 

odpowiedzialnej; 

14) Miejsce realizacji- siedziba Zamawiającego; 

15) Dostawa – dostarczenie Produktów i Usług do Miejsca realizacji; 

16) Usługi- usługi związane z realizacją Rozwiązania; 

17) Produkty-  dokumentacje, Kody Źródłowe i inne elementy dostarczone przez Wykonawcę w 

celu realizacji Rozwiązania; 

18) Prawa Autorskie- prawa określone przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych; 

19) Modyfikacja- dostosowanie Rozwiązania lub/ i Systemu Źródłowego; 

20) Instalacja- wszelkie czynności związane z Uruchomieniem i Konfigurowaniem dostarczonego 

Rozwiązania; 

21) Konfiguracja- oznacza wprowadzenie wszystkich niezbędnych do prawidłowego i 

optymalnego funkcjonowania Rozwiązania, w szczególności zdefiniowanie np. uprawnień 

słowników i szablonów; 

22) Kod źródłowy – oznacza pliki źródłowe, skrypty, biblioteki, dll i inne niestandardowe 

narzędzia niezbędne w procesie kompilacji i konsolidacji, wykonania i dalszego utrzymywania 

Rozwiązania i Systemu Źródłowego; 

23) Wersja Podstawowa – oznacza wersję Rozwiązania i  Systemu Źródłowego obejmującą 

funkcjonalności na dzień złożenia oferty; 

24) Wersja – nowa wersja Rozwiązania lub/i Systemu po wprowadzeniu Modyfikacji i Zmian; 

25) Zmiana- zmiana Rozwiązania lub/i Systemu wynikająca ze zgłoszonych Wad  

26) Ścieżka postępowania- scenariusz opisujący krok po kroku kolejność koniecznych do 

wykonania przez użytkownika czynności; 

27) Protokół odbioru- dokument podpisany przez Strony stwierdzający przyjęcie przez 

Zamawiającego Produktów lub/i Usług lub Etapu; 

28) Protokół odbioru końcowego- dokument podpisany przez Strony stwierdzający wykonanie 

przedmiotu umowy; 

 

§ 2. Przedmiot Umowy i ogólne zasady jej wykonania 

2.1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie i wdrożenie rozbudowanej wersji architektury 

bazodanowej do inwentaryzacji i udostępniania on-line kolekcji i archiwum zbiorów muzealnych 

dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, w tym dostawa, dostosowanie do potrzeb 



 

 
Zamawiającego, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i usługa asysty technicznej Rozwiązania i 

Systemu. 

2.2. Na warunkach określonych w Umowie, Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do: 

2.2.1. wykonania Analizy Przedwdrożeniowej; 

2.2.2. dostawy, instalacji Rozwiązania i konfiguracji z Systemem Źródłowym, w tym zapewnienia 

jego dostosowania, integralności i interoperacyjności z oprogramowaniem Zamawiającego, bez 

dodatkowych opłat; 

2.2.3. dostarczenia struktury baz danych i diagram przepływu, 

2.2.4. wdrożenia uruchomienia Rozwiązania i Systemu w środowisku teleinformatycznym 

Zamawiającego, 

2.2.6. dostarczenia Dokumentacji użytkownika, administratora, powykonawczej (w tym 

technicznej) dla dostarczonego Rozwiązania lub/i Systemu; 

2.2.7. udzielenia licencji/sublicencji na  Rozwiązane lub/i System, Dokumentację oraz Kody 

Źródłowe; 

2.2.8. aktualizacji Dokumentacji; 

2.2.9. wykonania Modyfikacji zgłaszanych przez Zamawiającego; 

2.2.10. opracowania i wdrożenia nowych Wersji  Rozwiązania lub/i Systemu; 

2.2.11. dostosowania Rozwiązania do nowych Wersji Systemu; 

2.2.12.  aktualizacji Kodów Źródłowych; 

2.2.13 świadczenia asysty technicznej i udzielenia gwarancji; 

2.2.14. zdeponowania Kodów Źródłowych; 

2.2.15. przeniesienia autorskich prawa majątkowych do Analizy Przedwdrożeniowej i 

Dokumentacji Powykonawczej. 

2.3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone Rozwiązanie spełnia wymagania Zamawiającego, a 

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych postanowieniami Umowy,SIWZi 

załącznikami do niej oraz oferty Wykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem: 

2.3.1. Obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych; 

2.3.2. Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, zwanego dalej w 

Umowie, Opisem przedmiotu zamówienia; 

2.3.3. Harmonogramu, o którym mowa w ust. 7.2; 

2.3.4.  Potwierdzenia wykonania Umowy stanowiącym Protokół odbioru końcowego; 

2.3.5. W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę Rozwiązanie nie pozwoli na 

spełnienie wymagań Zamawiającego, co spowoduje konieczność wprowadzenia zmian w zakresie 



 

 
architektury Systemu, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wprowadzenia w ramach Umowy, 

bez dodatkowego wynagrodzenia; 

2.3.6 Warunków świadczenia Asysty Technicznej, stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ, zwanych 

dalej w Umowie, Warunkami świadczenia Asysty Technicznej. 

 

§3. Ogólne warunki Dostawy i Odbioru 

3.1. Dostawa, instalacja i konfiguracja Rozwiązania będą realizowane przez Wykonawcę w 

terminach ustalonych z Zamawiającym. 

3.2. Wykonawca zapewni Dostawę i poniesie wszystkie koszty z dostarczeniem do miejsca 

realizacji Rozwiązania oraz uiści wszelkie niezbędne opłaty związane z dostawą, w tym w 

szczególności podatki, cła, ubezpieczenie opłaty licencyjne itd. 

3.3 Odbiór dostarczonych Produktów i wymaganej funkcjonalności Rozwiązania i Systemu 

przeprowadzany będzie przez Zamawiającego w oparciu o scenariusze tekstowe, także ścieżki 

negatywne przygotowane przez Wykonawcę, a zatwierdzone przez Zamawiającego przed 

rozpoczęciem Odbioru, z zastrzeżeniem ust. 3.5. 

3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy Odbioru,  również w przypadku, gdy na 

moment Odbioru stwierdzi, że Rozwiązanie nie realizuje lub realizuje w sposób niewłaściwy np. 

niezgodnie z zapisami Projektu Rozwiązania, Opisem przedmiotu zamówienia. 

3.5. Dodatkowo Zamawiający na etapie Odbioru, ma prawo do opracowania własnych 

scenariuszy tekstowych, w oparciu o które będzie dokonywał Odbioru, a także przeprowadzenie 

testów bez scenariuszy. 

3.6. W trakcie testów i Odbioru, pracownikom Zamawiającego asystować będą przedstawiciele 

Wykonawcy. 

3.7. Wykonawca w ramach Umowy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego 

zobowiązany jest dostarczyć i dostosować Rozwiązanie, w celu spełnienia wszystkich wymagań 

Zamawiającego wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

 

§ 4. Analiza Przedwdrożeniowa 

4.1. W ramach Analizy Przedwdrożeniowej Wykonawca we współpracy z Zamawiającym 

zobowiązany jest w szczególności do: 

4.1.1. przeprowadzenia analizy procesów objętych zakresem działania każdego Modułu pod 

kątem uszczegółowienia wymagań funkcjonalnych Rozwiązania; 

4.1.2. przygotowania szczegółowego Harmonogramu prac; 

4.2. Produktem prac, o których mowa w ust.4.1 będzie przyjęty przez Strony dokument „Projekt 

Rozwiązania”, który zawierał będzie wszystkie istotne dla realizacji przedmiotu Umowy ustalenia i 

informacje, a w szczególności: 



 

 
4.2.1. wyniki przeprowadzonych prac analitycznych, o których mowa powyżej; 

4.2.2. projekt techniczny i logiczny Rozwiązania; 

4.2.3. sposób katalogowania i działanie repozytorium plików cyfrowych; 

4.2.4. ustalenia dotyczące implementacji interfejsów wymiany danych; 

4.2.5. rodzaj stosowanych technologii w przypadku jej zmiany (np. silnik bazy danych). 

4.2.6. minimalne wymagania techniczne sprzętu i oprogramowania (serwerowego i klienckiego) 

4.3. W wyniku Analizy Przedwdrożeniowej, w ramach Projektu Rozwiązania Wykonawca ma 

obowiązek w odrębnym dokumencie (stanowiącym część Projektu Rozwiązania) wykazać 

wszelkie odstępstwa od wymagań Zamawiającego opisanych w Umowie i Opisie przedmiotu 

zamówienia. Niewykazanie w odrębnym dokumencie odstępstw oznacza, że Zamawiający ma 

prawo domagać się realizacji Umowy, poza zakresem opisanym w Projekcie Rozwiązania, także w 

zakresie opisanym w Umowie i Opisie przedmiotu zamówienia, a w razie sprzeczności wybrać 

zakres prac. 

4.4. Projekt Rozwiązania Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w formie 

elektronicznej i w jednym egzemplarzu w formie papierowej. 

4.4.1 Odbiór Projektu Rozwiązania nastąpi po przeprowadzeniu przez Zamawiającego weryfikacji 

zgodności przedstawionego Projektu Rozwiązania z oczekiwanymi funkcjonalnościami 

wskazanymi w Opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający w terminie do 14 dni dokona 

weryfikacji założeń Projektu Rozwiązania. Z czynności Odbioru sporządzony zostanie Protokół 

odbioru. 

4.5 . Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w  ust.14.1.1 wraz z odbiorem 

Projektu Rozwiązania, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli w formie 

pisemnej, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i zależne do Projektu 

Rozwiązania, w tym  na polach eksploatacji wymienionych w art.50 Prawa Autorskiego, w 

szczególności w zakresie: 

4.5.1. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania jakąkolwiek techniką,w tym 

wprowadzenia do pamięci komputera,udostępniania Projektu Rozwiązania. 

4.5.2.prawo do obrotu oryginałem albo egzemplarzami na których Projekt Rozwiązania 

utrwalono. 

4.5.3. prawa do rozpowszechniania Projektu Rozwiązania w taki sposób aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w sieci teleinformatycznej. 

4.6. Wykonawca przenosi na  Zamawiającego prawo do modyfikacji Projektu Rozwiązania , w tym  

rozporządzania i korzystania z Rozwiązania Projektu, w szczególności do dokonywania 

przystosownia, przeróbek, adaptacji lub jakichkolwiek innych zmian Projektu Rozwiązania. 

Wykonawca w szczególności wyraża zgodę na dokonywanie zmian i przeróbek w przekazanym 

Projekcie Rozwiązania, wynikających z potrzeby zmian rozwiązań projektowych, materiałów, 

ograniczenia wydatków, wprowadzania , zwielokrotniania  w postaci cyfrowej jak również 



 

 
udostępniania osobom trzecim w celu wykonania lub nadzoru nad wykonaniem prac na 

podstawie przekazanego Projektu Rozwiązania. 

4.7.Wykonawca zezwala Zamawiającemu na sporządzenie opracownaia oraz rozporządzanie i 

korzystanie  z Projektu Rozwiązania, który wykonany w ramach Umowy może być 

wykorzystywany przez Zmawiającego bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych dla 

dalszych prac związanych z realizacją Rozwiązania. 

4.8. Przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i zezwolenia na wykonywanie 

praw zależnych , o których mowa powyżej następuje z momentem odbioru Projektu Rozwiązania 

przez Zamawiającego bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w formie pisemnej. 

4.9. Po odbiorze Projektu Rozwiązania Zamawiający może skorzystać z umownego prawa 

odstąpienia od Umowy. Prawo to może zostać wykonane do 4 tygodni od daty Odbioru Projektu 

Rozwiązania. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości  1.000 zł   za wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej. 

 

§ 5. Instalacja Rozwiązania i Konfiguracja. 

5.1. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest do Dostawy Rozwiązania, Instalacji w 

Systemie i Konfiguracji Rozwiązania w terminach wynikających z Harmonogramu. 

5.2 Wykonawca po Instalacji Rozwiązania w Systemie wykona Konfigurację Rozwiązania w 

ramach niezbędnych ustawień systemowych, konfiguracji i dostosowań koniecznych do 

prawidłowego działania Rozwiązania. 

5.3. Wykonawca w ramach konfiguracji dokona także uzupełnienia słowników, danych 

konfiguracyjnych oraz przeprowadzi analizę bezpieczeństwa systemu pod kątem ewentualnych 

podatności zastosowanych rozwiazań.  

5.4. O zakończeniu prac, o których mowa w ust. 5.1, 5.2, i 5.3 Wykonawca powiadomi pisemnie 

Zamawiającego. 

5.5. Wszelkie prace w środowisku Zmawiającego Wykonawca zaplanuje i przeprowadzi w 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5.6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego oraz usług 

serwisowych w ciągu całego procesu testowania i wdrażania Rozwiązania w zakresie nie 

mniejszym niż przewidzianym  w §12 Umowy. 

 

§ 6. Zobowiązania Stron 

6.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością wymaganą 

od profesjonalisty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, w 

tym programistycznej oraz warunkami określonymi Umową. 

6.2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do 

wykonania przedmiotu Umowy. 



 

 
6.3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności doprzeprowadzenia wszystkich prac 

wdrożeniowych, w których muszą uczestniczyć pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za 

infrastrukturę informatyczną w godzinach pracy Zamawiającego tj. godz. od 8-16 od poniedziałku 

do piątku. Jedynie za zgodą Zamawiającego niektóre prace ze względu na konieczność 

zachowania ciągłości będą realizowane poza godzinami pracy Zamawiającego. 

6.4. Jeśli Modyfikacje i Zmiany w Systemie lub/i Rozwiązaniu nie wynikają bezpośrednio ze 

zgłoszeń Zmawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o 

Modyfikacjach i Zmianach oraz skutkach ich wprowadzenia. Skutki uboczne i szkody tych 

Modyfikacji i Zmian będą usuwane, naprawiane przez Wykonawcę bez dodatkowego 

wynagrodzenia lub na koszt Wykonawcy. 

6.5. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich Wad  oraz skutków 

ich wystąpienia (w tym poprawy danych), zgłoszonych w okresie obowiązywania Umowy, na 

zasadach i terminach określonych wWarunkach świadczenia Asysty Technicznej  nawet jeśli 

termin usunięcia Wady wykroczy poza termin obowiązywania Umowy. 

6.6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust.14.1 Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania Modyfikacji z zachowaniem zasad profesjonalnego świadczenia usług i w terminach 

umożliwiających Zamawiającemu realizację jego zadań. Termin Odbioru i uruchomienie 

funkcjonalności objętej Modyfikacją każdorazowo ustalane będą przez Strony. 

6.7. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć niezbędnych starań zmierzających do umożliwienia 

Wykonawcy sprawnego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności do: 

6.7.1. wyznaczenia do współpracy z Wykonawcą odpowiednią liczbę kompetentnych 

pracowników; 

6.7.2. dostarczenia Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji i danych oraz dokumentacji, 

jeżeli wymienione nie są ogólnie dostępne, niezbędnych do wykonania prac. 

6.7.3. zapewnienia Wykonawcy zdalnego lub bezpośredniego dostępu do infrastruktury 

informatycznej, na której zainstalowano System w zakresie potrzebnym do wykonania 

obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy lub ustalonych przez Strony. 

6.8. W przypadku niewykonania w terminie zobowiązań przez Zamawiającego terminy na 

wykonanie poszczególnych zobowiązań Wykonawcy ulegają automatycznemu przesunięciu o 

liczbę dni roboczych opóźnienia Zamawiającego, chyba że Strony ustalą inaczej. Jeżeli terminy 

wykonania zobowiązań Zamawiającego nie są określone w Umowie, przyjmuje się, iż 

Zamawiający wykona je niezwłocznie po wezwaniu przez Wykonawcę. W przypadku 

niewyznaczenia przez Wykonawcę dłuższego terminu przyjmuje się, że termin w którym 

Zamawiający zobowiązany jest wykonać swoje zobowiązanie wynosi 3 dni robocze. 

6.9. Strony wyznaczają do bieżącego nadzoru i kontaktów związanych z realizacją Umowy: 

6.9.1. Ze strony Zamawiającego: 

Imię, nazwisko……… mail ……..  tel……. 

Imię, nazwisko …….. mail…… tel……. 



 

 
6.9.2.  Ze strony Wykonawcy: 

Imię nazwisko…….. mail ……. tel…….. 

 

§7. Terminy i Harmonogram 

7.1. Przedmiot Umowy wykonywany będzie etapami. Oprogramowanie na poszczególnych 

etapach musi obsługiwać co najmniej następującą funkcjonalność (wraz z funkcjonalnościami 

wszystkich wcześniejszych etapów): 

7.1.1. Etap I – Analiza Przedwdrożeniowa – termin zakończenia nie później niż 2 tygodnie od dnia 

podpisania Umowy. 

7.1.2. Etap II – Przygotowanie szkieletu systemu z interfejsem użytkownika pozwalającym 

przechodzić do poszczególnych modułów (mechanizm pozwalający podpinać poszczególne 

moduły). Działający moduł administracyjny (zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami). 

7.1.3. Etap III – Integracja z kopią obecnej bazy danych lub jej nową wersją z danymi 

zaimportowanymi z obecnej bazy danych. 

7.1.4. Etap IV – Działające moduły: do zarządzania kolekcją zbiorów muzealnych, do zarządzania 

archiwum zbiorów muzealnych, do zarządzania dziełami w depozycie, do zarządzania danymi 

artystów, do zarządzania danymi wystaw, do zarządzania danymi kontaktów, do zarządzania 

informacjami o przyjęciach obiektów. 

7.1.5. Etap V – Działający moduł raportów. 

7.1.6. Etap VI – Dodatkowy moduł prezentacyjny. Programistyczny interfejs API (obsługa 

protokołu OAI PMH v. 2.0). 

7.1.7. Etap VII – Dostarczenie dokumentacji, testy końcowe, odbiór całości Systemu 

7.2. Uzgodniony i zatwierdzony przez Strony Harmonogram wiąże Wykonawcę co do terminów 

realizacji. Czas realizacji poszczególnych etapów projektu zostanie określony w harmonogramie  

przedstawionym Zamawiającemu przed przystąpieniem do rozpoczęcia prac.  

7.3.Przewidywany czas realizacji jednego etapu projektu nie powinien być dłuższy niż  90 dni, a 

czas realizacji całego przedmiotu Umowy nie powinien przekraczać 12 miesięcy. 

7.4.. Nie później niż 7 dni przed terminem zakończenia danego Etapu Wykonawca winien 

przedstawić Zamawiającemu aktualną wersję oprogramowania na spotkaniu w siedzibie 

Zamawiającego i zainstalować aktualną wersję na serwerze testowym Zamawiającego. 

7.5. Odbiór każdego z Etapów odbywać się będzie na podstawie testów oprogramowania 

przeprowadzonych na zainstalowanym u Zamawiającego oprogramowaniu trwających nie dłużej 

niż 5 dni roboczych. 

7.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Harmonogramie, o którym 

mowa w ust. 7.2. w uzgodnieniu z Wykonawcą. 



 

 
7.7. Harmonogram nie może zmieniać terminów, o których mowa w ust.7.2. z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w ust.16.1. Umowy 

7.8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot  Umowy w terminie do  12 m-cy od dnia 

podpisania Umowy, jednak nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2018 r. 

 

§ 8. Dokumentacja 

8.1. Wykonawca w ramach realizacji Umowy dostarczy Zamawiającemu Dokumentację: 

8.1.1. Podręcznik użytkownika i administratora Systemu w języku polskim dostępny z poziomu 

systemu w wersji elektronicznej; 

8.1.2. Dokumentację projektową Systemu zawierającą: opis koncepcji Systemu (w tym projekt 

architektury logicznej Systemu), opis przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, dokumentację 

struktury bazy danych, zestawienie wszystkich składników planowanego Systemu (w tym ich 

parametrów technicznych, sposobów instalacji, wymaganych licencji). 

8.1.3. Dokumentację powykonawczą Systemu (w tym opis wykonanych instalacji technicznych, 

instrukcje techniczno-instalacyjne, opis sposobów konfigurowania i serwisowania Systemu). 

8.2. Dokumentacja podlega akceptacji Zamawiającego. 

8.3. Dostarczenie przez Wykonawcę  aktualnej Dokumentacji jest warunkiem koniecznym dla 

podpisania przez Zamawiającego Końcowego Protokołu Odbioru. 

8.4. Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim, chyba że dotyczy oprogramowania 

obcego pochodzenia, wykorzystywanego w Rozwiązaniu, dla którego nie ma dokumentacji w 

języku polskim, w takim przypadku Dokumentacja może zostać przekazania w języku angielskim. 

 

§ 9. Szkolenia  

9.1. W przypadku konieczności Szkolenia w zakresie funkcjonlaności Rozwiązania lub/i Systemu 

zostanie ono przeprowadzone przez Wykonawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia,w terminach 

ustalonych przez Strony. 

9.2 Wykonawca zapewni, aby szkolenie przeprowadzone zostało przez wykwalifikowaną kadrę 

szkoleniową posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przedmiotu szkolenia. 

 

 

§ 10. Depozyt Kodu Źródłowego 

10.1. Wykonawca zdeponuje Kod Źródłowy każdego z Modułów, Interfejsu API, Rozwiązania i 

Systemu. Kod Źródłowy będzie opatrzony komentarzami zawierającymi krótki opis jego działania, 

definicje użytych zmiennych oraz numer wersji, w której dokonano ostatnich modyfikacji. 

Depozyt Kodu Źródłowego będzie się składał ze zbiorów Kodów Źródłowych, elementów 

tworzących każdy z modułów, silnikaback-end oraz interfejsu front-end.W skład tego zbioru 



 

 
wchodzą: formularze, menu, raporty, biblioteki, elementy graficzne, biblioteki i inne jednostki 

programowe oraz skrypty tworzące strukturę baz danych np. tabele, perspektywy, wyzwalacze, 

więzy, indeksy, role. 

10.2. Częścią depozytu Kodu Źródłowego jest dokument w standardzie MS-Word o nazwie DESC 

zawierający wyszczególnienie tych elementów Rozwiązania i Systemu, których stan po kompilacji 

może być różny od poprawnego. 

10.3. Integralną częścią depozytu Kodu Źródłowego jest zrzut baz danych (dump). Zrzut ten 

winien wykonać Zamawiający bezpośrednio po instalacji Rozwiązania w obecności 

przedstawiciela Wykonawcy, który podpisze protokół stwierdzający poprawność zrzutu bazy 

danych. Zrzut ten stanowi część depozytu Kodu Źródłowego i podlega takim samym rygorom jak 

część depozytu przekazana przez Wykonawcę. Zrzut ten jest niezbędny dla wykazania 

kompletności i poprawności przekazanego przez Wykonawcę depozytu. 

10.4. Zdeponowany Kod Źródłowy i materiały dotyczące Rozwiązania będą aktualizowane z 

zachowaniem zasad z ust. 10.6. i 10.7 oraz będą w stanie umożliwiającym pełną kompilację 

każdego z Modułów, Interfejsu API, Systemu i Rozwiązania. Kod Źródłowy powinien umożliwiać 

odtworzenie kompletnego każdego z Modułów, Intefejsu API, Systemu i Rozwiązania bez 

konieczności angażowania Wykonawcy. Do Kodów Źródłowych musi być dołączona szczegółowa 

procedura kompilacji oraz aktualna Dokumentacja powykonawcza. 

10.5. Strony zgodnie oświadczają, że w celu zapewnienia kompletności i potwierdzenia jakości 

złożonych Kodów Źródłowych i materiałów dotyczących każdego z Modułów, Interfejsu API, 

Systemu i Rozwiązania, Zamawiający uprawniony będzie do przeprowadzenia z udziałem 

Wykonawcy próbnej kompilacji. 

10.6. Dodatkowo po wprowadzeniu zmian i Modyfikacji w Systemie, nie częściej jednak niż raz w 

roku, Wykonawca zobowiązany jest do zdeponowania aktualnego i kompletnego Kodu 

Źródłowego. 

10.7. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zdeponowania Kodu Źródłowego w innych 

terminach niż w ust. 10.6, nie częściej jednak niż dwa razy w roku. 

10.8. Po otrzymaniu wezwania Wykonawca zobowiązany jest do zdeponowania aktualnego Kodu 

Źródłowego w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wezwania. 

10.9.Kody Źródłowe zostaną zdeponowane u Zamawiającego. Złożenie do depozytu koperty z 

Kodami Źródłowymi,zapisanymi na nośniku elektronicznym,nastąpi w obecności przedstawiciela 

Zamawiającego. Z czynności złożenia Kodów Źródłowych do depozytu sporządzony zostanie 

protokół podpisany przez Strony. 

10.10. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust.14.1 upoważnia 

Zamawiającego do pobrania i wykorzystania Kodów Źródłowych oraz udziela, z chwilą zawarcia 

Umowy, nie limitowanej co do terytorium licencji niewyłącznej na korzystanie ze zdeponowanych 

Kodów Źródłowych: 

10.10.1.  w przypadku powzięcia wiadomości o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy albo 

wykreśleniu Wykonawcy z właściwego rejestru lub też zaprzestania lub zawieszenia prowadzenia 

przez Wykonawcę działalności gospodarczej; 



 

 
10.10.2. w przypadku odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w Umowie , a także w 

przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, jak również odstąpienia od Umowy w 

przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego; 

10.10.3. w innych przypadkach, po przedstawieniu pisemnego żądania skierowanego do 

Wykonawcy (lub jego następcy prawnego)  za pocztowym zwrotnym potwierdzeniem odbioru , w 

sytuacji gdy Wykonawca (lub jego następca prawny) odmówi lub nie wykonana prac 

gwarancyjnych lub asysty technicznej lub odmówi lub nie wykona Modyfikacji albo Zmiany, 

aktualizacji lub rozszerzenia zgodnie z postanowieniami Umowy w ciągu 14 dni od otrzymania na 

piśmie żądania wykonania prac gwarancyjnych, asysty technicznej, Modyfikacji albo Zmiany; 

10.10.4. zaprzestania rozwijania Systemu przez Wykonawcę (lub jego następcę prawnego); 

10.10.5. w przypadku nie usuwania lub wadliwego usuwania Wad Systemu i Rozwiązania; 

10.10.5. przeniesienie autorskich praw majątkowych do Kodów Źródłowych na inny podmiot na 

podstawie jakiejkolwiek czynności prawnej; 

10.10.6. w przypadku potrzeby Zamawiającego wstawienia własnego kodu w języku w którym 

napisany został Moduł, Interfejs API, Rozwiązanie lub/i System.  

10.11. Powyższe postanowienia mają zastosowanie także do wszelkich aktualizacji (update i 

upgrade) dla każdego z Modułów, Interfejsu API, Systemu i Rozwiązania. 

10.12. Licencja, o której mowa w ust. 10.10. Umowy jest udzielona na rzecz Zamawiającego  na 

następujących polach eksploatacji: 

10.12.1. zmiany Systemu i Rozwiązania w celu jego łączenia z innym oprogramowaniem 

komputerowym, przystosowywania, zmiany układu wykonania lub jakichkolwiek zmian w każdym 

z Modułów, Interfejsie API, Systemie i Rozwiązaniu; 

10.12.2. prawo do powierzania czynności związanych ze świadczeniem Asysty Technicznej oraz 

wprowadzania Zmian , eksploatacją, utrzymaniem, aktualizacją, rozbudową i rozwojem Systemu i 

Rozwiązania łącznie z prawem dekompilacji/użycia/modyfikacji/ wykorzystania Kodu Źródłowego 

i struktur baz danych, podmiotowi trzeciemu. 

10.12.3. prawo do udostępniania i udzielenia sublicencji do Kodów Źródłowych w celu 

powierzenia czynności związanych z eksploatacją , utrzymaniem ( w tym usuwanie wad) 

aktualizacją, rozwojem i rozbudową Systemu łącznie z prawem do dekompilacji/użycia/ 

modyfikacji/ wykorzystania Kodów Źródłowych i struktur każdego z Modułów, Interfejsu API, 

Systemu oraz sktrutkur baz danych podmiotowi trzeciemu. 

10.12.4. prawo do opublikowania i udostępnienia Kodów Źródłowych uczestnikom postępowania 

o udzielenie zamówienia na utrzymanie i rozwój Systemu. 

10.13. Licencji, o której mowa w ust. 10.10 udziela się na okres 30 lat z  5 letnim terminem 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Przy czym Wykonawca zrzeka się 

prawa jej wypowiedzenia przez okres 10 lat licząc od dnia Protokołu Odbioru Końcowego. 

10.14. W ramach korzystania z uprawnień, o których mowa w ust.10.10. Zmawiający ma prawo 

przekazać Kody Źródłowe Systemu osobom trzecim, którym powierza wykonywanie czynności w 



 

 
ramach wykonywania praw zależnych do Sytemu przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca 

udostępni na każde żądanie Zamawiającego właściwe, aktualne Kody Źródłowe Systemu. W 

przypadku niedostarczenia Kodów Źródłowych przez Wykonawcę w ciągu 7dni  od żądania 

Zamawiającego lub odmowy ich przekazania albo braku odpowiedzi Zamawiający ma prawo 

pobrać Kody Źródłowe każdego z Modułów, Interfejsu API, Systemu znajdujące się w depozycie i 

może od Umowy odstąpić. 

10.15. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zdeponowany kompletny Kod Źródłowy umożliwi 

odtworzenie każdego z Modułów, Interfejsu API, Systemu i Systemu Źródłowego bez 

konieczności angażowania udziału Wykonawcy. 

10.16. Wykonawca gwarantuje, że Kody Źródłowe nie są obciążone prawami osób trzecich i że 

Zamawiający korzystając z tych Kodów Źródłowych na warunkach określonych w Umowie nie 

naruszy w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej osób trzecich w tym praw 

autorskich. 

10.17. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec 

Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej, w tym  

praw autorskich i powstałymi w wyniku korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu Umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich działań prawnych 

zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami, a w szczególności 

zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości – 

przystąpić po stronnie Zamawiającego do wszelkich takich postępowań toczących się przeciwko 

Zamawiającemu. W przypadku wydania orzeczenia zakazującego korzystania przez Zmawiającego 

z któregokolwiek z Modułów, Interfejsu API, Rozwiązania lub/i Systemu lub/i  Systemu 

Źródłowego, Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia 

na własny koszt zainstaluje u Zmawiającego Moduły, Interfejs API, Rozwiązanie lub/i System lub/i  

System Źródłowy o funkcjach równoważnych i zapewni Zmawiającemu swobodne i legalne z nich 

korzystanie m.in. na podstawie licencji, sublicencji, cesji praw, najmu. Jeżeli  Produkty 

dostarczone przez Wykonawcę uznane zostaną za naruszające prawo ochronne patentów, inne 

prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, Wykonawca na swój koszt i wg. swojego 

wyboru uzyska dla Zamawiającego prawo do kontynuowania używania Kodów Źródłowych pod 

rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.  

 

§11. Licencje/ prawa autorskie 

11.1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 14.1 dla dostarczonego 

każdego z Modułów, Interfejsu API, Rozwiązania i Systemu zobowiązuje się do zakupu, 

przekazania lub udzielenia Zamawiającemu licencji lub sublicencji na warunkach określonych 

przez producenta, które to licencje i sublicencje będą wymienione i szczegółowo opisane w 

Dokumentacji powykonawczej. 

11.2. Z chwilą Odbioru każdego z Modułu i interfejsu API, a począwszy od dnia podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca, bez konieczności składania odrębnego pisemnego 

oświadczenia, udziela Zamawiającemu na korzystanie z każdego Modułu i interfesju API oraz z 

całości Rozwiązania lub/iSystemu lub na poszczególne, wyodrębnione części Sytemu ,  licencji 

niewyłącznej nie limitowanej co do terytorium, z prawem udzielania sublicencji. 



 

 
11.3. Licencji, o której mowa w ust.11.2. udziela się na okres 30 lat z 5 letnim terminem 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Przy czym Wykonawca zrzeka się 

prawa jej wypowiedzenia przez okres 10 lat licząc od dnia Protokołu Odbioru Końcowego. 

11.4. Licencja, o której mowa w ust.11.3 udzielona jest na następujących polach eksploatacji 

obejmujących uprawnienia do: 

11.4.1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części, w celu wprowadzenia do 

pamięci komputera, uruchamiania, stosowania lub przechowywania i wyświetlania; 

11.4.2. udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym w tym w sieci teleinformatycznej, Internecie; 

11.4.3. łączenia z innym oprogramowaniem; 

11.4.4. przystosowania, zmiany układu wykonania lub jakichkolwiek modyfikacji lub/i 

jakichkolwiek innych zmian; 

11.4.5. powierzenia czynności związanych z eksploatacją, utrzymaniem, aktualizacją, rozbudową i 

rozwojem łącznie z prawem dekompilacji/użycia/modyfikacji/wykorzystania Kodu Źródłowego i 

struktur baz danych osobie trzeciej, w tymdo wykorzystania w zakresie opisanym w 11.4.5. w 

następstwie realizacji przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w 10.14 lub realizacji 

wykonania zastępczego; 

11.4.6. uzyskiwania dostępu, wprowadzania danych, aktualizacji danych, kasowania danych, 

dokonywania eksportu danych. 

11.5.  Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa,w tym na  

rozporządzanie i korzystanie z tego prawa do każdego z Modułów, Interfejsu API, Rozwiązania 

lub/i Systemu.Zezwolenie to jest nieodwołalne, nielimitowane co do czasu i terytorium. 

11.6. Począwszy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca, bez 

konieczności składania odrębnego oświadczenia w formie pisemnej, przenosi na Zamawiającego 

majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji Powykonawczej,  lub na poszczególne, 

wyodrębnione części Dokumentacji stanowiące odrębny utwór na polach eksploatacji, o których 

mowa w ust.11.4. 

11.7. Uprawnienia i prawa, o których mowa w ust. 11.4. i 11.5 dotyczą również kolejnych 

aktualizacji, modyfikacji i rozbudowy odpowiednio każdego z Modułów, Intefejsu API, 

Rozwiązania lub/i Systemu, Dokumentacji. 

11.8. Wykonawca gwarantuje, że Dokumentacja, każdy z Modułów, Interfejs API, Rozwiązanie 

lub/i System będące przedmiotem Umowy nie są obciążone prawami osób trzecich i że 

przeniesienie praw autorskichoraz udzielenie licencji lub sublicencji Zamawiającemu nie narusza 

w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Postanowienia ust. 10.17. 

stosuje się odpowiednio. 

11.8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

Dokumentacji, każdego z Modułów, Interfejsu API, Rozwiązania lub/i Systemu, a w szczególności 

za ewentualne roszczenia osób trzecich. 



 

 
11.9. Strony zgodnie oświadczają, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

Dokumentacji, Rozwiązania lub/i Systemu biegną od daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego. 

 

§ 12. Asysta techniczna i Gwarancja 

12.1. Wykonawca w ramach Umowy i wynagrodzenia, o którym mowa w ust.14.1  zobowiązuje 

się do zapewnienia asysty technicznej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – Warunki 

świadczenia Asysty Technicznej. 

12.2. Wykonawca oświadcza, że Rozwiązanie lub/i System są kompletne i spełniają wymagania 

Zamawiającego. 

12.3. Wykonawca udziela gwarancji na poprawne działanie Rozwiązania lub/i Systemu i na okres 

………miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego i zobowiązuje się do wsparcia 

technicznego przez taki sam okres. 

 

 

 

§ 13. Odpowiedzialność i kary umowne 

13.1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy w następujących przypadkach: 

13.1.1. z tytułu niewykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

nienależytego wykonania Umowy  w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, określonego w 

ust.14.1., 

13.1.2 z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których 

mowa  w ust.15.12.4w wysokości 20 % wynagrodzenia netto, określonego w ust.14.1,  

13.1.3. z tytułu odstąpienia od  Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 20 % wynagrodzenia netto, określonego w ust. 14.1, 

13.1.4. za opóźnienie w zdeponowaniu Kodu Źródłowego w wysokości 0,4 % wynagrodzenia 

netto, określonego w ust.14.1., za każdy dzień roboczy opóźnienia, 

13.1.5. za opóźnienie w dostarczeniu Dokumentacji w wysokości 0,4% wynagrodzenia netto, 

określonego w ust.14.1. , za każdy dzień roboczy opóźnienia, 

13.1.6.opóźnienie w wykonaniu konsultacji, w stosunku do terminu uzgodnionego przez Strony, 

w wysokości 0,4% wynagrodzenia netto, określonego w ust.14.1., za każdy dzień roboczy 

opóźnienia, 

13.1.7.opóźnienie w realizacji usługi świadczenia asysty technicznej  w wysokości 0,4% 

wynagrodzenia netto, określonego w ust.14.1., za każdy dzień roboczy opóźnienia, 

 



 

 
13.1.8.opóźnienie w dostarczeniu Modyfikacji  w wysokości 0,20% wynagrodzenia netto, 

określonego w ust.14.1 , za każdy dzień roboczy opóźnienia. 

13.1.10. za opóżnienie w dostarczeniu informacji i danych, o którym mowa w pkt 4 Warunków 

świadczenia Asysty Technicznej w wysokości 0,4 % wynagrodzenia netto, określonego w 

ust.14.1., za każdy dzień opóżnienia. 

13.1.11.za nie wykonanie obowiązku i nie przedstawienie w terminie informacji, o których mowa 

w ust.15.2. do 15.5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 000,00 zł 

brutto za każdy taki przypadek. Kwota, podlega potrąceniu z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie Umowy. W przypadku trzykrotnego nie wywiązania się przez 

Wykonawcę  z powyższego obowiązku Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy i naliczyć kary 

umowne w wysokości 20% wynagrodzenia netto, określonego w ust.14.1 Kara podlega zapłacie w 

terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o 

odstąpieniu od umowy. 

13.2. Zamawiąjący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych wg kodeksu cywilnego oraz prawo do naliczania kar umownych także po 

odstąpieniu od Umowy. 

13.3. W przypadku, gdy łączna wartość kar umownych naliczonych w trakcie realizacji Umowy, w 

przypadkach określonych w ust.13.1 , przekroczyłaby poziom 30% wynagrodzenia netto, o 

którym mowa w  ust.14.1. Zamawiający może od Umowy odstąpić z przyczyn zależnych od  

Wykonawcy. Zamawiający ma prawo naliczenia Wykonawcy kary z tytułu takiego odstąpienia w 

wysokości 20% wynagrodzenia netto, o kreślonego w ust.14.1. i dochodzenia jej także po 

odstąpieniu od umowy. 

13.4. Oświadczenie o odstąpieniu z przyczyn, o których mowa w ust. 13.3 Zamawiający złoży na 

piśmie wraz z uzasadnieniem o przyczynie stanowiącej przyczynę odstąpienia. 

 

§ 14. Wynagrodzenie 

14.1. Za realizację przedmiotu Umowy, w tym przeniesienia praw i udzielenia licencji/sublicencji 

oraz asysty technicznej i serwisu gwarancyjnego Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w łącznej wysokości ……. netto plus należny podatek VAT co stanowi kwotę brutto…………….., w 

tym: 

14.1.1. Etap I i Etap II: 10% wartości oferty tj. …………. zł brutto, 

14.1.2 Etap III: 10% wartości oferty tj. …………. zł brutto, 

14.1.3 Etap IV; 30 % wartości oferty tj. ……. zł brutto 

14.1.4. Etap V: 10% wartości oferty tj. ….. zł brutto, 

14.1.5. Etap VI: 10% wartości oferty tj….. zł brutto, 

14.1.6. Etap VII: 30 % wartości oferty tj….. zł brutto 



 

 
14.2. Płatności z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 14.1.będą 

realizowane na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę najpóźniej w terminie 7 

dni od daty odbioru każdego z Etapów.  

14.3. Płatności dokonywane będą w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

14.5. Nominalna wartość zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy w roku 2018 nie 

przekroczy kwoty…… i zostanie ujęta w planie finansowym Zamawiającego na rok 2018. 

 

§ 15. Pracownicy Wykonawcy ⃰ 

15.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę co 
najmniej jednej osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na: 
pisanie oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia wraz z wdrożeniem  

⃰nie dotyczy Wykonawcy wykonującego przedmiot zamówienia osobiście na zasadzie samo 
zatrudnienia   

15.2. Wykonawca, w dniu podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemuwykaz pracowników 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 15.1. na podstawie umowy o pracę. 
 

15.3.Wykonawca w terminie do 10 dni od podpisania Umowy będzie zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób, o 
których mowa w ust. 15.2. przedstawiając potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów  
tych pracowników, z ich anonimizowanymi danymi osobowymi, zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz 
zestawieniem wynagrodzeń tych pracowników  uwzględniającym  minimalne wynagrodzenia za 
pracę ustalone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę oraz wymiar etatu (częścietatu)w jakim są zatrudnieniu bezpośrednio 
przy realizacji czynności, o których mowa w ust.15.1. 
 
15.4.W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania na to miejsce innej osoby i w terminie 
do 2 dni, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, przedstawiając w tym celu stosowny 
wykaz. Zmiana osób, nie jest zmianą istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 
w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
15.5.W przypadku zmian, w okresie realizacji Umowy, w wykazie pracowników, o których mowa 
w ust.15.2. postanowienia ust.15.4 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 16. Zmiana lub odstąpienie od Umowy. 

16.1. Zamawiający, zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje 

możliwość zmiany treści zawartej Umowy w przypadku: 

16.1.1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy  

zaproponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli zmiany te są korzystne dla 



 

 
Zamwiającego, z zastrzeżeniem że zmiana sposobu wykonania nie może wykraczać poza określony 

przedmiot Umowy 

16.1.2.zmiany terminu realizacji umowy, wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

potwierdzonych przez Zamawiającego pisemną informacją przekazaną Wykonawcy - wówczas 

termin wykonania Umowy ulegnie odpowiedniemu przesunięciu, 

16.1.3.zamiany wskaźników określonych w art.142 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych w 

zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania 

Umowy przez Wykonawcę w części niezrealizowanej, od dnia wejścia zmiany. Strony zobowiązują 

się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w  ust.14.1. 

Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 

16.1.3.1.zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

16.1.3.2.zmiany wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

16.1.3.3.zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości składki na ubezpieczenia społecznie lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

16.2.Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 
o której mowa w ust. 16.1.3.1. będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 
zrealizowanej, zgodnie z Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 
od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie 
zmiana stawki podatku od towarów i usług (tj. rozliczanego w trakcie obowiązywania nowej stawki 
podatku od towarów i usług). 
16.2.1.W przypadku zmiany, o której mowa w ust.16.1.3.1, wartość wynagrodzenia netto nie 
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
 
16.3.Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 
16.1.3.2 lub ust. 16.1.3.3. będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 
minimalnego 
wynagrodzenia albo minimalnej stawki wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
składki na ubezpieczenia społecznie lub zdrowotne. 
16.4.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 16.1.3.2., wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości 
wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji przedmiotu 
Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
minimalnej stawki wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem obciążeń publicznoprawnych do 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki wynagrodzenia za 
pracę.  
 



 

 
16.5.W przypadku zmiany, o której mowa w ust.16.1.3.3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 
wynagrodzenia dla pracowników Wykonawcy bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji 
przedmiotu Umowy. 
 
16.6.W celu zwarcia aneksu, o którym mowa w ust.16.1.4. każda ze stron może wystąpić do drugiej 
strony w wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z 
uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 
Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła lub nastąpi zmiana 
wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 
 
16.7.W przypadku zmian, o których mowa w 16.1.3.2 lub ust. 16.1.3.3., jeżeli z wnioskiem 
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 
wynikać w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszt wykonania umowy, w szczególności: 
16.7.1.pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji przedmiotu Umowy- w przypadku zmiany, o której 
mowa w ust. 16.1.3.2, lub 
16.7.2.pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wraz z kwotami składek 
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 
części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu(części etatu), w jakim wykonują oni 
prace związane z realizacją Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającemu temu zakresowi- 
w przypadku zmiany, o której mowa w ust.16.1.3.3. 
 
16.8.W przypadku zmiany, o której mowa w ust.16.1.3.3. jeżeli z wnioskiem występuje 
Zamawiający jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym 
terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim 
zakresie zmiana ta miała wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia 
wynagrodzeń, o których mowa w ust.16.7.2. 
 
16.9.W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.16.6. strona 
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie w jakim zatwierdza 
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, 
albo informację o niezatwierdzeniu wniosku ze wskazaniem przyczyn. 
 
16.10.W przypadku otrzymania przez drugą stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku 
lubczęściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ponownie może wystąpić z wnioskiem, o którym 
mowa w ust.16.6.  
16.11.Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie do 14 dni roboczych od dnia 
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 
16.12. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części: 
16.12.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim 
przypadkuZamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach, 
16.12.2.w sytuacji, jeżeli Zamawiający nie otrzyma dofinansowania za realizację zadania pn. 
„Cyfryzacja bezcennej kolekcji materiałów fotograficznych Muzeum Sztuki Współczesnej w 



 

 
Krakowie MOCAK dla e-kultury i e-edukacji”, na potrzeby którego realizowana jest Umowa lub 
otrzyma tylko częściowe dofinansowanie. 
16.12.3. w przypadku negatywnego zweryfikowania dokumentacji przetargowej przez Instytucję 
Zarządzającą w związku z realizacją zadania, o którym mowa w ust.16.12.2., w tym nałożenia 
korekty finansowej. 
16.12.4. jeżeli Wykonawca pomimo pisemenego wezwania Zamawiającego, określającego termin 
usunięcia stwierdzonych naruszeń nie wykonuje Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 
16.13.Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku: 
16.13.1 wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na 
rzecz wierzycieli; 
16.13.2.przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, zawieszenia działalności przez 
Wykonawcę, również w razie likwidacji firmy w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 
16.14. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którą kolwiek ze Stron Wykonawca 
zobowiązany jest do: 
16.14.1. sporządzenia, przy udziale Zamawiającego, szczegółowego protokołu inwentaryzacji 
dostaw/prac według stanu na dzień odstąpienia w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty 
odstąpienia od Umowy 
16.14.2. sporządzenia, wraz z Zamawiającym, wykazu niezbędnych praw, licencji/sublicencji, które 
Zamawiający będzie mógł wykorzystać z zachowaniem warunków opisanych w Umowie. 
16.15. W przypadkach, o których mowa w ust. 16.12.2 i 16.12.3 Wykonawcy nie przysługują z tego 
tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

 
 

      § 17. Poufność, ochrona i przetwarzanie danych osobowych 
 

17.1. Wykonawca  zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich 
informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy, także po zakończeniu realizacji Umowy. 
Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy 
obowiązek publikacji lub która stanowi informację jawną, publiczną opublikowaną przez 
Zamawiającego. 
 
17.2.W przypadku naruszenia postanowienia ust. 17.1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę 
ze skutkiem natychmiastowym. 
 
17.3.  Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu 
prawidłowego wykonania Umowy. 
 
17.4. Szczegółowy zakres danych osobowych i warunki ich przetwarzania i ochrony zawiera 
załącznik – Zakres przetwarzania danych osobowych 
 
 

§ 18. Postanowienia końcowe. 

 

18.1. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

18.2 Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

18.3. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obydwie strony  



 

 
18.4.Zamawiający  wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuje, że:  

1) Administratorem danych jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ul. Lipowa 4, 
30-702 Kraków, 

2) Dane osobowe (tj. imię nazwisko, adres e-mail) zbierane są przez Muzeum wyłącznie w celu 
realizacji Umowy, 

3) Dane te nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o 
ochronie danych osobowych, 

4) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość 
ich poprawiania, 

5) Podanie danych jest konieczne dla zawarcia i realizacji niniejszej umowy, w tym spełnienia 
niniejszego obowiązku prawnego. 
 

 18.5. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 
a) Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, 
b) ……………………… 

18.6. O każdej zmianie adresu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
Zamawiającego w formie pisemnej – pod rygorem uznania za prawidłowo doręczoną 
korespondencję kierowaną na adres wymieniony w niniejszej umowie. 
 

18.7.W sprawach  nieuregulowanych Umową , będą miały zastosowanie w szczególności przepisy 

ustawy Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

18.8.Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu Umowy strony zgodnie poddają sądowi 

miejscowo właściwemu dla Zamawiającego. 

18.9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy.  

 

Wykaz załączników do Umowy : 

Opis przedmiotu zamówienia  - załącznik nr 4 do SIWZ 

Warunki świadczenia Asysty Technicznej – załącznik nr 5 do SIWZ 

Zakres przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

 


