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Załącznik nr  7 do SIWZ Istotne 
postanowienia umowy 

 
UMOWA nr ………….2012 
 
zawarta w dniu ......................................................... w  Lublinie  pomiędzy:  

SPÓŁKĄ PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Jana Hempla 6, 20-008 

Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS 92480, posiadającą numer REGON 431227336 oraz NIP 712-256-65-74, o kapitale 

zakładowym w wysokości 164.438.500 PLN opłaconym w całości,  

 
…………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………..  
a  
………………………….. z siedzibą w ………………….., ul. …………………, wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
………………………. …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: ………………………., posiadającą numer NIP ………………… oraz numer 
REGON ………………….. i kapitał zakładowy w wysokości: ……………………… zł (należy 
podać w przypadku spółek kapitałowych)., opłacony w całości (dotyczy spółek akcyjnych),  
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/reprezentowanym przez:  
………………………………………………….  
lub  
.................................................. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
......................................................, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającym numer 
NIP: .......................................... oraz numer REGON: .........................................................., 
zwanym dalej „Wykonawcą”  
zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną”  
Niniejsza umowa, zwana dalej Umową, została zawarta w wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 113 
z 2010 r. poz. 759 ze zm.) - nr postępowania ………………………………………………….  
 
§ 1 
Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, dostarczyć, 
zainstalować i uruchomić systemy AWOS (Automatic Weather Observing Systems), 
zwane dalej „Systemami”, na potrzeby osłony meteorologicznej lotniska cywilnego w  
Lublinie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),złożoną 
ofertą  oraz niniejszą Umową.  

2.  Przedmiot Umowy obejmuje:  
2.1. Zaprojektowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie systemu AWOS 

(Automatic Weather Observing Systems) na potrzeby osłony meteorologicznej 
lotniska cywilnego w  Lublinie  

2.2. dostawę oprogramowania (dalej „Oprogramowanie”) i urządzeń Systemów, zgodnie 
ze Specyfikacją Techniczną, stanowiącą Załącznik nr …… do SIWZ,  
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2.3.  instalację Oprogramowania i urządzeń Systemów  na lotnisku Lublin, w tym 
wykonanie prac instalacyjnych mających na celu dostosowanie istniejącej 
infrastruktury teletechnicznej do wymagań dostarczonych Systemów,  

2.4. uruchomienie Systemów,  
2.5. dostarczenie dokumentacji, o której mowa w pkt III i VI SIWZ 
2.6. przeszkolenie personelu Zamawiającego,  

 
3. Wykonawca oświadcza, iż zawiera Umowę po zapoznaniu się z danymi 

przekazanymi przez Zamawiającego, w szczególności z SIWZ. oraz na podstawie 
informacji i danych udostępnionych Wykonawcy.  

4.  Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z 
obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej i obowiązującymi 
przepisami prawa oraz SIWZ i postanowieniami Umowy.  

5. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu Umowy, zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy i współdziałania z Wykonawcą w zakresie 
określonym w Umowie.  

 
§ 2 
Termin i miejsce realizacji 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 
1 ust. 1 i 2, w terminie …………………., zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa 
w ust. 3.  

2.  W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje i przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji Projekt, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy. 
Akceptacja Projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą procedurą:  
a) Zamawiający w ciągu 3 dni od dnia otrzymania Projektu zobowiązany jest do 

zaakceptowania go na piśmie lub powiadomienia Wykonawcy na piśmie o 
wszelkich wadach i zastrzeżeniach,  

b) Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń do 
przedstawienia pisemnej odpowiedzi,  

c) Zamawiający w ciągu 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na zastrzeżenia może 
pisemnie zaakceptować odpowiedź i Projekt lub zgłosić zastrzeżenia, wskazując 
wady Projektu. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 3 dni 
liczonych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego,  

d)  w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Strony mogą przystąpić do negocjacji 
spornych kwestii lub Wykonawca, po wprowadzeniu poprawek, ponownie 
przedstawi Projekt do akceptacji. W takim przypadku opisaną powyżej procedurę 
powtarza się.  
 
Wykonawca może przystąpić do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa 
w § 1 ust. 2 pkt 2,1-2.6 po uzyskaniu pisemnej akceptacji Projektu, o której mowa 
powyżej. Czas trwania procedury akceptacji Projektu nie wpływa na termin 
wykonania przedmiotu Umowy.  

 
3. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram wykonania przedmiotu Umowy, o 
których mowa w § 1 ust. 2. Zmiany Harmonogramu niepowodujące zmiany terminu  
wykonania określonego w ust. 1 nie stanowią zmiany Umowy i wymagają jedynie  
pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami.  
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4. Termin wykonania Umowy może zostać wydłużony o okres działania siły wyższej 
zdefiniowanej w § 14 Umowy.  

5.  Miejscem wykonania przedmiotu Umowy jest lotnisko w  Lublinie. 
6.  Oprogramowanie i urządzenia Systemów dostarczone zostaną na warunkach DDP 

(według Incoterms 2010) na lotnisko w Lublinie.  
 
§ 3 
Zakres prac 
 

1. W ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do:  
1.1. opracowania projektu Systemu dla  lotniska w Lublinie, z uwzględnieniem 

wymagań operacyjnych  lotniska oraz wymagań SIWZ,  
1.2. dostarczenia wraz z opracowanym projektu Systemu kart katalogowych 

urządzeń kompletującej system AWOS, 
1.3. przeprowadzenia w obecności 5 przedstawicieli Zamawiającego 5-dniowych 

testów fabrycznych Systemów (Factory Acceptance Tests – FAT), 
potwierdzających zgodność Systemów w wymaganiami SIWZ i Umowy,  

1.4. dostarczenia Oprogramowania i urządzeń Systemów, o których mowa            
w § 1 ust. 2 pkt 2.1, na lotnisko Lublin ,  

1.5. zainstalowania Oprogramowania i urządzeń Systemów , w tym wykonania 
prac instalacyjnych, polegających na dostosowaniu istniejącej infrastruktury 
teletechnicznej (kable zasilające i sygnałowe, podstawy betonowe, maszty 
wiatromierzy, uziemienie, sieć LAN) dla potrzeb instalacji Systemów, zgodnie 
z zakresem prac określonym w ofercie Wykonawcy, stanowiącej integralną 
część Umowy,  

1.6.  uruchomienia Systemów i zintegrowania ich z urządzeniami lub systemami 
pracującymi na terenie lotniska Lublin (czas UTC, ATIS), 

1.7.  przeprowadzenia trwających 3 dni testów akceptacyjnych (Site Acceptance 
Tests – SAT)  Systemu, mających na celu sprawdzenie poprawności pracy  
Systemu oraz zgodności Systemu z wymaganiami określonymi w SIWZ.  Po 
pomyślnym zakończeniu testów , Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
Raport z testów akceptacyjnych (Site Acceptance Tests Report).  

1.8. przeprowadzenia następujących szkoleń dla pracowników Zamawiającego w 
języku polskim lub angielskim:  
a) szkolenie liderów Systemu w zakresie obsługi i konfiguracji 

Oprogramowania Systemu – dla 2-osób, trwające 3 dni, w siedzibie 
Zamawiającego,  

b) szkolenie inżynierów serwisu podstawowe w zakresie konserwacji i 
diagnostyki urządzeń Systemów– dla 4-osób, trwające 3 dni, w siedzibie 
Zamawiającego,  

c) szkolenie inżynierów serwisu zaawansowane w zakresie diagnostyki i 
napraw urządzeń oraz konfiguracji Oprogramowania Systemu - dla 4-
osób, trwające 5 dni, w siedzibie Wykonawcy, koszty podróży personelu 
Zamawiającego z siedziby Zamawiającego do zakładu Wykonawcy i z 
powrotem, transport lokalny, noclegi, całodobowy dostęp do Internetu, 
wyżywienie oraz diety – ____PLN/1 dzień) pokrywa Wykonawca,  

d) szkolenie techników serwisu w zakresie utrzymania i konserwacji 
Systemów - dla 4-osobób, trwające 2 dni, w siedzibie Zamawiającego,  

e) Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały szkoleniowe w języku 
angielskim dla każdego uczestnika szkolenia oraz wręczy każdemu 
uczestnikowi szkolenia imienny certyfikat potwierdzający udział w 
szkoleniu, 

  
2. dostarczenia Zamawiającemu następującej dokumentacji:  
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2.1. instrukcje obsługi urządzeń Systemów wraz z wymaganiami dotyczącymi 
przeglądów i konserwacji oraz wzorcowania/kalibracji mierników - 1komplet w 
wersji papierowej oraz 1 komplet w wersji elektronicznej na CD/DVD w języku 
polskim lub angielskim,  

2.2. karty gwarancyjne urządzeń Systemu,  
2.3. opis i instrukcje obsługi Oprogramowania Systemu- 1 komplet w wersji 

papierowej oraz 1 komplet w wersji elektronicznej na CD/DVD w języku 
polskim lub angielskim,  

2.4. dokumentacja z testu fabrycznego  Factory Acceptance Tests - 1 komplet w 
wersji papierowej oraz 1 komplet w wersji elektronicznej na CD/DVD w języku 
polskim lub angielskim,  

2.5. dokumentacja z testu akceptacyjnego Site Acceptance Tests Systemu – 1 
komplet w wersji papierowej oraz 1 komplet w wersji elektronicznej na 
CD/DVD w języku polskim lub angielskim,  

2.6. dokumentacja szkoleniowa - dla każdego uczestnika szkolenia, w formie 
papierowej i elektronicznej na CD/DVD w języku angielskim. Dokumentacja ta 
zostanie przekazana Zamawiającemu co najmniej na 5 dni przed dniem 
rozpoczęcia szkolenia,  

2.7. oświadczenie Wykonawcy o zgodności dostarczonego i zainstalowanego 
Systemu z wymaganiami ICAO i wytycznymi WMO,  

2.8. deklaracja zgodności CE,  
2.9. deklaracja zgodności z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 482/2008 z dnia 30 

maja 2008 r.,  
2.10. certyfikat zgodności urządzeń i czujników z normami europejskimi oraz 

Certyfikat Interoperacyjności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 552/2004 z dnia 10 marca 2004 r.  

 
§ 4 
Prawa i obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej 
staranności, zgodnie z postanowieniami Umowy. Ujawnione w toku wykonywania Umowy 
wady będą usuwane przez Wykonawcę niezwłocznie.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowość realizacji prac.  

3. Wykonawca na własny koszt i ryzyko oraz własnym staraniem zabezpieczy wszelki sprzęt, 
materiały i urządzenia zgromadzone w miejscu prowadzenia prac przed kradzieżą, atakami 
wandalizmu i innymi zdarzeniami losowymi przez cały okres realizacji Umowy.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowność i bezpieczeństwo wszelkich 
działań związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, wszystkich metod pracy oraz 
wszystkich prac, niezależnie od jakiegokolwiek zatwierdzenia czy wyrażenia zgody przez 
Zamawiającego.  

5. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wyrządzenie szkód osobom 
trzecim, spowodowane działaniem Wykonawcy oraz osób lub podmiotów, za które ponosi 
odpowiedzialność (w szczególności podwykonawców). W takim przypadku Wykonawca 
będzie miał obowiązek zaspokoić uzasadnione roszczenia takich osób trzecich, zwalniając 
jednocześnie Zamawiającego z wszelkiej z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku 
kierowania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, które wiążą się z 
wykonaniem niniejszej Umowy przez Wykonawcę, ten ostatni przejmie na siebie takie 
roszczenia oraz obowiązek ich zaspokojenia.  
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6. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych, ponosi odpowiedzialność z tego tytułu oraz jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez siebie działalności.  

7. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
kontraktowej (OC).  

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia 
Umowy potwierdzoną za zgodność przez osobę odpowiedzialną u Wykonawcy kopię polisy 
ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 7, wraz z dowodem uiszczenia składki.  

9. Do wykonania prac na lotnisku Lublin zostaną dopuszczeni pracownicy Wykonawcy 
spełniający warunki określone przez Zarządzającego danym Portem Lotniczym, przy czym 
Zarządzający ma prawo do odmowy wydania przepustki bez podania uzasadnienia. 
Wykonawca ponosi koszty uzyskania przepustek osobowych i samochodowych 
uprawniających do wstępu na teren  lotniska oraz koszt odbycia przez pracowników 
Wykonawcy szkolenia ze świadomości ochrony lotnictwa, zorganizowanego przez 
Zarządzającego  Portem Lotniczym.  
 
§ 5 
Prawa i obowiązki Zamawiającego 
 
1. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia posiadanych informacji, materiałów i 
dokumentacji na wniosek Wykonawcy, w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu 
Umowy.  
2. Zamawiający zapewni współpracę swoich pracowników z przedstawicielami Wykonawcy w 
okresie realizacji przedmiotu Umowy.  
3. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego ustosunkowywania się do problemów 
zgłaszanych przez Wykonawcę.  
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na 
terenie prac.  
5. Zamawiający ma prawo wzięcia udziału w testach fabrycznych Systemu, o którym mowa 
w § 3 ust. 2 Umowy. W tym celu Wykonawca ma obowiązek zawiadomienia Zamawiającego 
o terminie testów z 5-dniowym wyprzedzeniem. Koszty udziału dwóch przedstawicieli 
Zamawiającego w testach fabrycznych (koszty podróży z siedziby Zamawiającego do 
zakładu Wykonawcy i z powrotem, transport lokalny, noclegi, całodobowy dostęp do 
Internetu, wyżywienie oraz diety – _________PLN/1 dzień) pokrywa Wykonawca.  
 
§ 6 
Podwykonawcy 
 
1. Wykonawca może zlecić wykonanie prac będących przedmiotem Umowy 
podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje do ich 
wykonania oraz uzyskają akceptację Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności.  
2. Wykonywanie prac przy pomocy podwykonawców może odbywać się jedynie za zgodą 
Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zaakceptowany przez siebie projekt umowy z 
podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w 
umowie. W celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów. 
Każdorazowa zgoda na powierzenie danego zakresu prac podwykonawcy będzie wyrażana 
przez Zamawiającego na piśmie.  
3. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu dane o firmach podwykonawców, 
którzy będą uczestniczyć w realizacji prac objętych Umową najpóźniej w dniu podpisania 
Umowy.  
4. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek 
dołączenia do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu oświadczeń, iż dokonał 
stosownej zapłaty na rzecz podwykonawców za wykonane prace, oraz oświadczeń 
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podwykonawców, że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń 
finansowych do Wykonawcy.  
5. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu zaakceptowany przez siebie projekt umowy podwykonawcy z dalszym 
podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w 
umowie lub projekcie. W celu wyrażenia zgody Zamawiający może żądać dodatkowych 
dokumentów.  
6. Umowy Wykonawcy z podwykonawcą i podwykonawcy z dalszym podwykonawcą 
powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
7. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac.  
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i 
zaniedbania dostawców oraz podwykonawców i ich pracowników oraz osób działających na 
ich zlecenie (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, 
zaniechanie działań, uchybienia, względnie zaniedbania jego własne.  
9. Na prace wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.  
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z kwoty jego 
wynagrodzenia kwot należnych i wymagalnych, a nie zapłaconych przez Wykonawcę 
podwykonawcom, w przypadku powierzenia im wykonania przez Wykonawcę części prac 
objętych Umową, zaś zapłata całkowitego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie 
dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę stosownego rozliczenia z podwykonawcami.  
W takim przypadku Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odsetek za opóźnienie 
w zapłacie należności.  
 
§ 7 
Odbiór przedmiotu Umowy 

 
1. Wykonawca przedstawi przedmiot Umowy w zakresie opisanym w § 1 ust. 2 pkt 2.1. – 2.5. 
do odbioru   końcowego.  
2. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie dokonany zgodnie z poniższą procedurą:  
 
2.1. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 
powyżej, zgłosi gotowość do odbioru i przedstawi Zamawiającemu podpisany przez swojego 
przedstawiciela Protokół Odbioru Końcowego, sporządzony zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy,  
2.2. Zamawiający w ciągu 3 dni od dnia otrzymania Protokołu Odbioru Końcowego podpisuje 
go lub powiadamia Wykonawcę na piśmie o wszelkich wadach i zastrzeżeniach do 
przedmiotu umowy,  
2.3. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń do 
przedstawienia pisemnej odpowiedzi,  
2.4.Zamawiający w ciągu 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na zastrzeżenia może 
zaakceptować odpowiedź i prace Wykonawcy, podpisując Protokół Odbioru Końcowego lub 
zgłosić zastrzeżenia, wskazując wady wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 3 dni liczonych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń 
przez Zamawiającego,  
2.5.w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Strony mogą przystąpić do negocjacji spornych 
kwestii lub Wykonawca po dokonaniu poprawek ponownie zgłosi gotowość do odbioru. W 
takim przypadku opisaną powyżej procedurę powtarza się.  
 
3. Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi szkolenia w zakresie 
opisanym w § 3 ust. 1 pkt 1.7. Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie szkolenia 
będzie Protokół Szkolenia sporządzony przez Wykonawcę, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 3 do Umowy i podpisany przez obie Strony.  
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4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie Umowy będzie Protokół Odbioru Końcowego  
Protokół Szkolenia sporządzony przez Wykonawcę, zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Umowy i podpisany przez obie Strony.  
 
§ 8 
Prawa własności intelektualnej 
 
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do projektu 
Systemu, Oprogramowania i dokumentacji Oprogramowania oraz dokumentacji Systemów, 
powstałej w związku z realizacją Umowy. Wykonawca gwarantuje, że nie są one obciążone 
roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.  
2. W terminie 5 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu kompletne kody źródłowe Oprogramowania.  
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu w ramach umówionego wynagrodzenia, z dniem 
odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, bezterminowej, niewyłącznej, 
niezbywalnej i licencji na korzystanie z Oprogramowania Systemu na warunkach 
określonych w licencji, stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy, obejmującej prawo do:  
1) dostępu, uzyskania, pobrania, zainstalowania i użytkowania Oprogramowania w celu 
zarządzania, zbierania i rozpowszechniania danych z Systemu,  
2) posiadania jednej kopii Oprogramowania dla celów archiwalnych,  
3) wprowadzania zmian do Oprogramowania.  
4. Wykonawca przenosi, w ramach umówionego wynagrodzenia na Zamawiającego 
własność projektu wraz z majątkowymi prawami autorskimi na następujących polach 
eksploatacji:  
4.1.  udostępnianie przez Zamawiającego dokumentacji osobom trzecim,  
4.2.utrwalanie techniką cyfrową lub drukarską,  
4.3.nanoszenie zmian,  
4.4.wykorzystanie do realizacji na jego podstawie inwestycji realizowanej przez 
Zamawiającego.  

 
5. Z chwilą odbioru przedmiotu Umowy następuje nabycie przez Zamawiającego własności 
wydanych mu egzemplarzy dokumentacji Oprogramowania i Systemu.  
6. Postanowienia ust. 4.1 do 4.4 powyżej nie mają zastosowania do oprogramowania 
komercyjnego zainstalowanego na komputerach dostarczonych przez Wykonawcę w ramach 
realizacji przedmiotu Umowy. Oprogramowanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, 
podlega licencji producenta. Licencja ta będzie licencją bezterminową, niewyłączną, 
niezbywalną, odpłatną i będzie obejmowała prawo do: wprowadzenia do pamięci 
komputerów, trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 
stosowania, przekazywania i przechowywania oprogramowania niezbędne jest jego 
zwielokrotnienie.  
 
§ 9 
Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne 
wynagrodzenie netto …………….. złotych (słownie: ………….. złotych), zgodnie ze 
Specyfikacją Cen stanowiącą Załącznik nr 5 do Umowy, w tym:  
 

1.1. za wykonanie przedmioty umowy o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1. – 2.5 Umowy w 
kwocie ___________________ netto (słownie: _______________) powiększone o należny 
podatek VAT, tj. ___________________ brutto (słownie: _______________) 
 
Wynagrodzenie to uwzględnia: 
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a. wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z wykonaniem 
przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w Umowie, łącznie z 
kosztami opracowania projektu Systemu, kosztami udzielenia 
licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz przeniesienia 
majątkowych praw autorskich do projektu oraz dokumentacji 
Oprogramowania i Systemu, kosztami przeprowadzenia testów 
akceptacyjnych, kosztami pracy specjalistów Wykonawcy oraz 
kosztami pobytu specjalistów Wykonawcy w Polsce (koszty 
podróży tam i z powrotem, noclegi, wyżywienie, diety), kosztami 
wyposażenia serwisowego, kosztami części zamiennych, kosztami 
transportu i ubezpieczenia urządzeń Systemu, opłatami celnymi 
oraz kosztami sporządzenia i dostarczenia dokumentacji,  

b. wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie koszty i opłaty ponoszone 
w związku z przeprowadzeniem testów fabrycznych w terminie 
wskazanym w Umowie, łącznie z kosztami udziału przedstawicieli 
Zamawiającego w testach fabrycznych (koszty podróży z siedziby 
Zamawiającego do zakładu Wykonawcy i z powrotem, transport 
lokalny, noclegi, całodobowy dostęp do Internetu, wyżywienie oraz 
diety).  

 
   1.2.  za przeprowadzenie szkoleń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.6. Umowy – 
……………… zł netto (słownie: ………………………….. złotych) powiększone o należny 
podatek VAT, tj. ___________________ brutto (słownie: _______________) 
 
 
Wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z 
przeprowadzeniem szkoleń personelu w terminie wskazanym w Umowie, łącznie z kosztami 
pracy pracowników Wykonawcy, kosztami dojazdów do Polski i z powrotem, noclegów, diet i 
wyżywienia pracowników Wykonawcy, kosztami podróży personelu Zamawiającego z 
siedziby Zamawiającego do zakładu Wykonawcy i z powrotem, kosztami transportu 
lokalnego, noclegów, całodobowego dostępu do Internetu, wyżywienia oraz diet personelu 
Zamawiającego (w przypadku szkoleń odbywających się w siedzibie Wykonawcy), kosztami 
przygotowania i dostarczenia materiałów szkoleniowych oraz kosztami wydania certyfikatów 
uczestnikom szkoleń.  
 
 
2. Podstawą wystawienia faktur, jest:  
1) odpowiednio Protokół Końcowy i Protokół Szkoleń   
2) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podwykonawców oraz oświadczenia 
podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy należnych im kwot wynagrodzenia za 
wykonane prace.  
3. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury. Doręczenie błędnie wystawionej faktury powoduje, że termin zapłaty nie 
biegnie do czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.  
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 
§ 10 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
 
1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca złoży zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy w wysokości 5 wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy w formie: 
pieniężnej, poręczenia bankowego, nieodwołalnej gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej.  
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2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego 
zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z Umową wykonania przedmiotu 
Umowy.  
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi w terminach i wysokościach 
jak niżej:  
1) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia przekazania 
przez Wykonawcę prac i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych, w 
przypadku wystąpienia wad w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 
usunięcia wad,  
2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od 
dnia upływu okresu rękojmi za wady, nie wcześniej jednakże niż w terminie 15 dni od dnia 
usunięcia wad.  
4. W przypadku niezłożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 
określonym w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy z winy 
Wykonawcy.  
5. Zamawiający ma prawo do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
kar umownych i wszelkich należności wynikających z Umowy, w tym kosztów zastępczego 
wykonania napraw.  
 
§ 11 
Gwarancja 
 

1. Wykonawca gwarantuje, iż System dostarczony na podstawie Umowy jest wolny od wad 
prawnych oraz od wad fizycznych, produkcyjnych, bądź wynikających z jakiegokolwiek 
działania lub zaniechania Wykonawcy.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony i 
zainstalowany System, począwszy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez 
Zamawiającego  , o którym mowa w § 7 Umowy..  

3. Jeżeli gwarancja producenta na zamontowane urządzenia będzie dłuższa niż 24 
miesiące, obowiązywać będzie gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia Zamawiającemu wraz z urządzeniami oryginalnych gwarancji producenta na 
zamontowane urządzenia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytuły rękojmi, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji przez okres 24 miesięcy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę Oprogramowania stwierdzoną w okresie 
gwarancji poprzez aktualizację Oprogramowania lub nowe wersje Oprogramowania do 
zainstalowania przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt i ryzyko wszelkich wad, 
jakie wystąpią w przedmiocie Umowy, które ujawnią się w czasie trwania okresu 
gwarancyjnego i rękojmi.  

7. Ustalenie wad, ich ilość i rozmiar odbywać się będą zawsze przy udziale Wykonawcy na 
wniosek Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia powiadomienia 
Wykonawcy w formie telefonicznej, pisemnej lub faksem.  

8. Strony ustaliły następujący tryb postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę wad 
ujawnionych w okresie gwarancji:  
1) w terminie 48 godzin, po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego, usuwane 
będą:  
a) awarie uniemożliwiające eksploatację przedmiotu Umowy,  
b) wady stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,  
2) pozostałe ujawnione wady usuwane będą w terminie 7 dni, w uzasadnionych technicznie 
przypadkach w terminie ustalonym wspólnie przez Strony.  
9. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie wad, Zamawiający może je 
usunąć w jego zastępstwie i na jego koszt, z zastrzeżeniem, że uprawnienie to aktywuje się 
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wyłącznie w sytuacji, gdy Zamawiający uprzednio poinformował pisemnie Wykonawcę o 
takiej okoliczności, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy 4-dniowy termin na usunięcie wad.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania zgłoszeń problemów i nieprawidłowości 
w pracy Systemów przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (7/24) telefonicznie pod 
numerem …………………………………… oraz drogą elektroniczną pod adresem 
……………………………………….  
11. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości. 
§ 12 
Kary umowne 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych:  

1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn leżących po jego stronie - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego 
netto, o którym mowa w § 9 Umowy.  

2) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego 
części przewidzianych w Harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy  – w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za wykonanie  przedmiotu Umowy,  

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych, w tym   w okresie gwarancji i rękojmi – w 
wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego netto, za wykonanie przedmiotu 
Umowy,. 
2. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu 
Umowy ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy.  
3. Termin płatności kary umownej wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę wezwania do zapłaty.  
4. Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez potrącenie przez Zamawiającego kwoty 
kary umownej z kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W takim przypadku ust. 3 nie 
ma zastosowania.  
5. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Strony Umowy mogą dochodzić naprawienia 
szkody na zasadach ogólnych określonych w polskim kodeksie cywilnym.  
 
§ 13 
Zasady reprezentacji 
 
1. Zamawiający oświadcza, że upoważnioną przez niego osobą do kontaktu z Wykonawcą, 
w tym do dokonania odbioru przedmiotu Umowy jest:  
p ………………, tel. …………….., faks ……………., e-mail: ………………….. (sprawy 
techniczne)  
oraz p. ………………, tel. ………………., faks ……………., e-mail: ................................ 
(sprawy handlowe).  
2. Wykonawca oświadcza, że upoważnioną przez niego osobą do kontaktu z Zamawiającym 
jest:  
 
p. ……………….., tel. ………………., faks, e-mail: (sprawy techniczne);  
oraz p., tel.………………., faks ……………….., e-mail: ............................ (sprawy handlowe).  
3. Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są upoważnione przez daną ze 
Stron do dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie są 
natomiast uprawnione do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie wykazu osób do 
współpracy nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia 
złożonego drugiej Stronie.  
 
§ 14 
Rozwiązanie umowy 
 
1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy lub nienależytego 
wykonywania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający wyznaczy mu na piśmie dodatkowy 
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termin na należyte wykonanie Umowy, a po jego bezskutecznym upływie Zamawiający może 
odstąpić od Umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych oraz prawo 
dochodzenia naprawienia szkody przewyższającej karę umowną na zasadach ogólnych 
określonych w polskim kodeksie cywilnym.  
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie Zamawiającego lub w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie wykonanej części Umowy, 
stanowiącej integralną całość.  
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie wykonanej części Umowy, 
stanowiącej integralną całość.  
 
§ 15 
Siła wyższa 
 
1. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań 
zawartych w Umowie, jeżeli siła wyższa będzie stanowiła przeszkodę w ich wypełnieniu. Do 
okoliczności tych zaliczają się w szczególności: wojna, powódź, huragan.  
 
2. Strona może powołać się na okoliczności wskazane w ust. 1 tylko wtedy, gdy poinformuje 
ona o tym pisemnie drugą Stronę w terminie dwóch dni roboczych od powstania tych 
okoliczności.  
3. Zaistnienie okoliczności wskazanych w ust. 1 musi zostać udowodnione przez Stronę, 
która się na nie powołuje.  
4. Jeżeli działanie siły wyższej trwa nieprzerwanie przez okres powyżej 3 miesięcy, strona 
dotknięta zdarzeniem siły wyższej ma możliwość rozwiązania Umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, przy czym takie rozwiązanie Umowy nie ma wpływu na prawa i obowiązki 
stron, będących stronami Umowy na dzień, w którym działanie siły wyższej się rozpoczęło.  
 
§ 16 
Zmiany umowy 
 

1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:  

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:  

a) gdy wykonanie przedmiotu umowy  w określonym pierwotnie terminie nie leży w 
interesie Zamawiającego,  

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy w 
określonym pierwotnie terminie,  

c) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 
wzajemnych powiązań,  

2) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym 
zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, 
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2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących 
warunkach:  

- ad pkt. 1) -zmiana terminu realizacji umowy:  

lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,  

lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania,  

lit. c) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w wykonaniu przedmiotu umowy,  

-ad pkt 2) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego 
interesu Zamawiającego, 

3. Wykonawca bez pisemnej pod rygorem nieważności  zgody Zamawiającego nie może 
przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy zarówno w całości, 
jak i w części.  
 
 
§ 17 
Poufność 

 
1. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej. Strony zobowiążą się do przestrzegania przy realizacji 
przedmiotu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach 
prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także z ochroną informacji poufnych 
oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie 
znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących 
przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych 
lub organów kontrolnych.  
2. Nie będą uznawane za niejawne informacje, które:  
1) staną się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu 
bezprawnego, lub  
2) są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody, lub  
3) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron, 
lub  
4) zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną nie będącą stroną Umowy 
zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień Umowy.  
3. Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub 
korzystaniu przez osoby trzecie z informacji niejawnych drugiej Strony. Każda ze Stron 
zobowiązuje się zapewnić dostęp do informacji niejawnych wyłącznie tym pracownikom lub 
współpracownikom Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania czynności na 
rzecz drugiej Strony, i którzy wykonują obowiązki wynikające z Umowy.  
4. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do wykorzystywania dokumentów, danych i 
innych materiałów otrzymanych od drugiej Strony wyłącznie w celu wykonania Umowy.  
5. Wykonawca i Zamawiający, zobowiązani są chronić tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej 
Strony, w posiadanie której weszli w ramach wykonywania Umowy i przedsięwziąć kroki 
zmierzające do zapewnienia ochrony tajemnicy drugiej Strony, co najmniej takie jakie 
przedsięwzięli do ochrony tajemnicy swojego przedsiębiorstwa, a w szczególności, 
zobowiązani są przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby dostęp do poufnych informacji miały 
jedynie osoby bezpośrednio zaangażowane w działania na rzecz Zamawiającego po 
złożeniu na piśmie stosownych oświadczeń o zachowaniu poufności.  
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6. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług osoby trzeciej przy działaniu na rzecz 
Zmawiającego, Wykonawca może ujawnić poufną informację tylko w niezbędnym zakresie, 
uzyskawszy uprzednio od niej pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności lub zawarłszy 
pisemną umowę o zachowaniu poufności.  
7. W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych 
druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń i 
usunięcia ich skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno być 
wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej.  
 
§ 18 
Postanowienia końcowe 
. 
1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.  
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2. Językiem Umowy jest język polski.  
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy polskiego kodeksu 
cywilnego, oraz polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla 
siedziby Zamawiającego rzeczowo i miejscowo Sąd Powszechny  
5. Integralnymi składnikami Umowy są:  
1) oferta z dnia …………………………………..,  
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  
3) Załączniki do Umowy:  
a) Załącznik nr 1 – Lokalizacje,  
b) Załącznik nr 2 – Protokół Szkolenia (wzór)  
c) Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru Końcowego(wzór),  
d) Załącznik nr 4 – licencja,  
e) Załącznik nr 5 – Specyfikacja Cen.  
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i  
jeden egzemplarz dla Wykonawcy . 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA 

 

 

…………………………………                                                                                   

…………………………………. 


