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Załącznik nr 4 do siwz 
Część I 

 
WZÓR UMOWY 

 
 

zawarta w dniu …………………………… 2020 roku, w Porębie Wielkiej, pomiędzy 
Gorczańskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Porębie Wielkiej 590, 34-735 Niedźwiedź, NIP: 
7372201299, REGON: 122461287, zwanym dalej w treści aneksu Zamawiającym,  
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
…………….  z siedzibą w ….., ……….., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym …………………, …. Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……., posiadającym REGON: ………. 
oraz NIP: ………….., reprezentowanym przez: 
 
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................  
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
zwanymi dalej „Stronami”, 
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, „Dostawa sprzętu komputerowego oraz 
specjalistycznego oprogramowania w ramach projektu pn: „Wykorzystanie nowoczesnych technologii 
teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza 
aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów”, a także w związku z wyłonieniem 
najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje: 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest „Dostawa sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego 

oprogramowania w ramach projektu pn: „Wykorzystanie nowoczesnych technologii 

teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz 

analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów” część I, zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia-Formularzem (OPZ-FC) cenowym stanowiącym zał. nr 1 do Umowy.  

2. W zakres zamówienia wchodzi również dostawa, wniesienie, montaż, uruchomienie i  przekazanie do 

użytku oraz wykonanie wszelkich czynności z tym związanych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania i sprawnego działania Przedmiotu umowy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W 

przypadku serwera i macierzy dyskowej zakres prac obejmuje montaż w szafie i uruchomienie. 
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Konfiguracja będzie dokonywana w ramach tworzenia systemu zarządzania danymi 

teledetekcyjnymi i jego integracji z istniejącym systemem GIS. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu wszelkich niezbędnych dokumentów i danych 

koniecznych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczy Przedmiot Umowy, spełniający wymagania Zamawiającego 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony sprzęt i oprogramowanie jest nowe, nie było wcześniej 

wykorzystywane, w tym nie było przedmiotem wystaw i prezentacji. Wykonawca oświadcza, że 

dostarczony sprzęt i oprogramowanie nie będzie posiadać wad fizycznych i prawnych oraz będzie 

gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.  

 

§ 2 

Termin i sposób realizacji Umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 najpóźniej 

w terminie do 4 tygodni  od daty zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni robocze wcześniej o 

planowanym terminie dostawy zamówionego sprzętu komputerowego 

3. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy do lokalizacji 

wskazanej przez Zamawiającego, tj. do siedziby Gorczańskiego Parku Narodowego, Poręba Wielka 

590, 34-735 Niedźwiedź. Odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu przedmiotu 

zamówienia ponosi Wykonawca. 

 

§ 3 

Przekazanie i odmowa odbioru Przedmiotu Umowy 

 

1. Przekazanie Przedmiotu Umowy Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi protokołem odbioru 

ilościowego, który będzie zawierać w szczególności: wyspecyfikowanie elementów przedmiotu 

umowy ze wskazaniem ilości. W terminie do 7 dni od daty przekazania Przedmiotu Umowy 

Wykonawca sporządzi protokół odbioru jakościowego. 

2. Przed podpisaniem protokołu odbioru jakościowego Zamawiający sprawdzi ogólny stan Przedmiotu 

Umowy i upewni się, że jego stan jest zgodny z dokonanym wyborem oraz że brak jest widocznych 

usterek. 

3. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy ma wady lub jest niezgodny z niniejszą Umową, lub gdy brak 

jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub gdy dokumenty nie zawierają wymaganej 

treści, Zamawiający odmówi odbioru Przedmiotu Umowy oraz wyznaczy Wykonawcy dodatkowy 

termin na usunięcie wad lub usunięcie braków.  

4. Do momentu wydania Przedmiotu Umowy (przekazania protokołem ilościowym) Zamawiającemu, 

Wykonawca ponosi ryzyko i odpowiedzialność związaną z dostawą Przedmiotu Umowy lub jego 

utratą. 
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5. Za datę odbioru Przedmiotu Umowy Strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia protokołu odbioru 

jakościowego bez zastrzeżeń. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wywiezienia odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 

umowy z terenu miejsca dostawy w ramach złożonej oferty bez dodatkowych opłat obciążających 

Zamawiającego. 

7. Ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru ilościowego i jakościowego uprawnione 

są osoby wskazane w § 8 ust. 1 pkt 1.  

 

§ 4 

Gwarancja, rękojmia 

1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady przez okres .. 
miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Do roszczeń z tytułu rękojmi mają zastosowanie 
wszystkie postanowienia niniejszej Umowy dotyczące gwarancji, z wyjątkiem przewidzianych w 
ust. 6 oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy. Szczegółowy zakres 

gwarancji oraz terminy jej obowiązywania znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na …………………………. miesięcy / uzależnione  od 

deklaracji wykonawcy złożonej w ofercie/ 

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane w wykonaniem obowiązków wynikających z 

gwarancji. 

4. Dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji wystarczające jest zgłoszenie Wykonawcy o 

istnieniu wady w okresie obowiązywania gwarancji.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń dotyczących konieczności dokonywania 

napraw gwarancyjnych i wykonywania obowiązków gwarancyjnych: na adres e-mail:

 …………………………………………….lub nr faksu: …………………………………………………. 

6. Okres gwarancji w odniesieniu do dostarczonego sprzętu przedłuża się każdorazowo o liczbę dni 

przestoju spowodowanego awarią sprzętu i okresu trwania jego naprawy. 

7. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji będzie każdorazowo potwierdzone 

protokołem naprawy. 

8. W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancji niż 

przewidziane powyżej mają one zastosowanie do niniejszej Umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji jakości 

oraz z rękojmi w sposób zapobiegający utracie danych przez Zamawiającego, do których będzie 

miał dostęp w trakcie wykonywania tych usług. W przypadku, gdy wykonanie usług z tytułu 

gwarancji jakości lub rękojmi wiąże się z jakimkolwiek ryzykiem utraty danych, Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do ich 

wykonywania oraz umożliwić wykonanie kopii zapasowych danych. W przypadku wymiany 

infrastruktury sprzętowej, wszelkie nośniki danych, w szczególności twarde dyski pozostają u 

Zamawiającego. 

10. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie może zobowiązywać Zamawiającego do 

przechowywania opakowań, instrukcji bądź innych elementów dostawy nie mających wpływu 

na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. 



 
 

 

 4 

§ 5  

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie w wysokości 

…………… PLN brutto (słownie:……………….), obejmujące należny podatek VAT wg stawki …….%, co 

stanowi kwotę………….. PLN netto (słownie: ……………..), obejmujące wszystkie koszty związane z 

wykonaniem Umowy. 

2. W wynagrodzeniu Wykonawcy, o której mowa w ust. 1, Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty 

niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, w tym koszty dostawy, ubezpieczenia, udzielenia 

lub przeniesienia licencji.  

3. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony bezusterkowy protokół odbioru 

jakościowego.  

4. Zamawiający nie uiszcza zaliczek / opłat wstępnych.  

5. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w 

terminie 30 dni od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego łącznie dokumentów, o których mowa 

w ust. 3 nin. paragrafu. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada Numer Identyfikacji 

Podatkowej: …... 

7. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień, w którym środki zostaną uznane na rachunku 

bankowym Wykonawcy. 

  

 

§ 6 

Kary umowne  

 

1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy stosowane będą kary 

umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w § 2 ust. 1, Wykonawca zostanie obciążony 

karą umowną w wysokości 0,2 % wysokości wynagrodzenie netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

nin. Umowy, za każdy dzień opóźnienia z tytułu okoliczności za które odpowiedzialności nie 

ponosi Zamawiający, 

2) w przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej, o której mowa w §4, Wykonawca 

zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,1 % wysokości wynagrodzenie netto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 nin. Umowy, za każdy dzień opóźnienia z tytułu okoliczności za które 

odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, 

3) w przypadku nienależytego wykonania umowy Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w 

wysokości 0,3 % wysokości wynagrodzenie netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 nin. Umowy, za 

każdy przypadek nienależytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z 

należnego mu wynagrodzenia. 

3.  Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 
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4.  Maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na podstawie nin. umowy nie może przekroczyć 

25% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

5. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia. 

 

§ 7  

Odstąpienie od Umowy 

 

1. Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień, może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z wydaniem Zamawiającemu Przedmiotu Umowy o ponad 20 dni w 

stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1; 

2) wydany Zamawiającemu Przedmiot Umowy nie spełnia wymagań określonych w Umowie, a 

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego dodatkowym terminie nie dostarczył 

Przedmiotu Umowy spełniającego te wymagania. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 prawo złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 

powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy. Odstąpienie od 

Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy przez 

którąkolwiek ze Stron na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy za 7 dniowym okresem 

wypowiedzenia, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 

któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli Wykonawca po wezwaniu go przez 

Zamawiającego do wykonania lub należytego wykonania Umowy, w dalszym ciągu jej nie wykonuje 

bądź wykonuje ją nienależycie. 

5.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie 

służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części Umowy. 

 

 

§ 8 

Przedstawiciele Stron  

 

1. Nadzór i koordynację nad prawidłową realizacją Umowy oraz odbiorem Przedmiotu Umowy będą 

sprawować: 

1) ze Strony Zamawiającego:  

 a) ……………….. tel. …………………….….., e-mail:  ………………………………..… 

 b) ……………….. tel. …………………….….., e-mail:  ………………………………..… 

2)    ze Strony  Wykonawcy: 

a) ………….….… tel. …………………….….,  e-mail:  ……………………………..…… 

b) ……………….. tel. …………………….….., e-mail:  ………………………………..… 

mailto:krzysztof.pulkiewicz@bcmlogic.com
mailto:anna.ciesielska@bcmlogic.com


 
 

 

 6 

2. Strony mają prawo do zmiany oraz uzupełniania w czasie obowiązywania Umowy składu osób, o 

których mowa w ust. 1, informując o tym drugą Stronę na piśmie, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub faksu, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.  

3. Wszelkie ustalenia dotyczące realizacji Umowy dokonywane są za pośrednictwem wyznaczonych do 

kontaktów przedstawicieli Stron. 

 

§ 9 

Forma porozumiewania 

 

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia 

dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień Umowy winny być dokonywane wyłącznie w 

formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną.  

2. Zawiadomienia i oświadczenia dokonane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani 

faktycznych.  

3. Korespondencję dotyczącą realizacji Umowy Wykonawca będzie kierował do: …………, z 

wyłączeniem faktury, którą Wykonawca prześle zgodnie z § 5 ust. 5. 

4. Korespondencję dotyczącą realizacji Umowy Zamawiający będzie kierował do Wykonawcy: na adres 

…………………, e-mail:……………………., fax……………………  

5. Strony zgodnie oświadczają, iż celem zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej  Umowy 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości ….  złotych w formie ……. 

6. Zwrot 100 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi w terminie 30 dni od  

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

 

§ 10 

Siła wyższa 

 

1. Strony nie odpowiadają względem siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, a w szczególności opóźnienia w realizacji, jeżeli nastąpiło to z powodu działania siły 

wyższej. 

2. Za okoliczności siły wyższej uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające 

nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć oraz którym nie można było zapobiec. W 

szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych  lub nadzwyczajne zaburzenia 

życia zbiorowego. 

3. Nie uznaje się za siłę wyższą w szczególności: 

1) strajków pracowników Stron, 

2) trudności w pozyskaniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zobowiązania. 

4. W przypadku, gdy działanie siły wyższej może wpłynąć na realizację przedmiotu Umowy, Strony – 

pod rygorem utraty uprawnień – obowiązane są informować się wzajemnie o wystąpieniu 

okoliczności stanowiących siłę wyższą w terminie trzech dni od dnia powzięcia informacji o 

wystąpieniu siły wyższej bądź od dnia, w którym z zachowaniem należytej staranności Strony winny 

stwierdzić wystąpienie siły wyższej. 
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§ 11 

Zmiany Umowy  

 

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego 

aneksu z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: 

1) zmiany terminu polegającej na przedłużeniu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach; 

b) zawieszenia lub wstrzymania przez Zamawiającego wykonania dostaw z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy; 

c) działań osób/podmiotów trzecich uniemożliwiających, utrudniających wykonanie dostawy, 

które to działania nie są zawinione przez którąkolwiek ze Stron umowy; 

d) zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego lub  umowy o dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w 

zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza 

aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów”, a także w przypadku wystąpienia 

konieczności przedłużenia wykonywania zadań wynikających z innych umów zawartych w 

związku z realizacją ww zadania inwestycyjnego; 

e) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i skutkujących niemożnością 

dotrzymania wskazanego terminu, tj. takich okoliczności, dla których możliwe jest 

przedstawienie obiektywnego dowodu, że Wykonawca nie miał wpływu zarówno na 

możliwość ich wystąpienia jak i zapobieżenia ich oddziaływaniu, w tym związanych z 

działaniami podmiotów trzecich mającymi wpływ na wykonywanie przez Wykonawcę 

czynności objętych Przedmiotem Umowy.. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww okoliczności Strony doliczą niezbędny,  możliwie 
najkrótszy termin do terminu/-ów wskazanych w § 2 nin. Umowy. Zmiana terminu wykonania 
Przedmiotu Umowy lub dostawy Sprzętu nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 

2) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub techniczny, w tym wycofanie z 

obrotu urządzeń, sprzętu lub jego komponentów, zaprzestanie produkcji i zastąpienia innym 

Sprzętem, z tym zastrzeżeniem że sprzęt alternatywny musi spełniać wymogi OPZ i być 

urządzeniem lepszym lub równoważnym lub zastąpienia innym oprogramowaniem lub 

oprogramowaniem wyższej wersji o ile oferowane w ofercie nie będzie już dostępne lub 

wspierane przez Producenta lub też dostępna będzie nowsza wersja oprogramowania, 

3) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy lub wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy: 

a) przyjęte w ofercie materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane  z 

produkcji a zastąpienie ich innymi materiałami lub urządzenia nie doprowadzi do osiągnięcia 

celu któremu służy wykonanie Przedmiotu Umowy – w takim przypadku wynagrodzenie 
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Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane do rzeczywiście wykonanego zakresu 

dostaw. 

 

§ 12 

 

Licencje 

1. W ramach wykonania niniejszej Umowy oraz w ramach wynagrodzenia nią przewidzianego, 

Wykonawca udziela Zamawiającemu na czas nieoznaczony i nieograniczonych terytorialnie 

niezbędnych licencji na użytkowanie elementów dostarczonych Zamawiającemu, w ramach 

niniejszej umowy, oprogramowania na polach eksploatacji uprawniających Zamawiającego do: 

1) instalowania Oprogramowania na komputerach posiadanych bądź wskazanych przez 

Zamawiającego, 

2) korzystania zgodnie z opisem określonym w Załączniku nr 1 z Oprogramowania w celu 

przetwarzania wszelkich danych dla potrzeb prowadzonej przez Zamawiających działalności, 

przez pracowników Zamawiających lub osób działających na zlecenie Zamawiających. 

3) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania Pakietów Oprogramowania w 

całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, 

systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałego lub 

czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich 

kopii, oraz kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu 

komputerowego; kopia ta może być używana równocześnie z programem komputerowym; 

2. Udzielenie bądź przeniesienie praw licencyjnych, o której mowa w ust. 1, nastąpi z chwilą 

odbioru. 

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że z chwilą zainstalowania oprogramowania u 

Zamawiającego, Zamawiający uzyskuje licencje od producenta na korzystanie z oprogramowań 

wskazanych w ust. 1. 

4. Wykonawca oświadcza, że licencje na korzystanie z oprogramowań, umożliwiają korzystanie z 

nich w sposób odpowiedni i wystarczający dla korzystania ze Sprzętu.  

5. W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak 

certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i 

licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu Zamawiający może zwrócić się do 

przedstawicieli producenta danego oprogramowania z wnioskiem o weryfikację czy oferowane 

oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji 

nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym 

podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet 

należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od 

daty dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu 

wszczęcia stosownych postępowań. 

6. Udzielenie licencji obejmuje pola eksploatacyjne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 

Przedmiotu umowy. 
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§ 13 

Tajemnica informacji poufnych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych 
oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

2. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od formy ich 
przekazania przez Zamawiającego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu na 
komputerowym nośniku informacji). 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji poufnych: 
a) których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 
b) które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez Zamawiającego 
lub za jego zezwoleniem. 

4. Wykonawca nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych, z wyjątkiem kopii niezbędnych do 
realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako należące do 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji poufnych, 
innych aniżeli udostępnione przez Zamawiającego, w celu realizacji Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca może ujawnić informacje poufne osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej 
zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie.  

7. Wykonawca, z dniem podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy i przekazania go 
Zamawiającemu zobowiązany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiającemu, w tym 
sporządzonych kopii informacji poufnych. 

8. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy także w ciągu 10 
lat po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony.  

9. Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu wymaga od Wykonawcy 
zachowania należytej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter jego działania. 

 

§ 14 

 

Postanowienia końcowe  

 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w 

szczególności Ustawy Pzp i Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2016 poz. 380). 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

zmian co do których postanowienia Umowy przewidują inna formę zmiany. 

3. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji postanowień Umowy, Strony podejmą się 

rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, będą one 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowa została sporządzona w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

przeznaczone są dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy może nastąpić jedynie za zgodą 
Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 



 
 

 

 10 

6. Wykonawca nie będzie przekazywał żadnych informacji do mediów (np. prasa, radio, telewizja, 
media elektroniczne) dotyczących realizacji Umowy, bez wcześniejszej pisemnej zgody i akceptacji 
treści informacji przez Zamawiającego. 

7. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część. 

8. Wykaz załączników: 

1) Załącznik nr 1 – …………………….. 

 

Wykonawca       Zamawiający 


