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UMOWA DOSTAWY [PROJEKT] 
 

Zawarta w dniu                          .2019 r. roku pomiędzy: 
Powiatem Poznańskim z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18  
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu  w imieniu którego działają: 
1. ……………………………………………….., 
2. ………………………………………………… 
przy kontrasygnacie …………………………... 
zwanym dalej Zamawiającym 
a  
……………………………………………………………………. 
zwanym dalej Dostawcą 
 
Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  
( Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm. ) 
 
Definicje: 
Ilekroć w umowie oraz jej załącznikach, bez bliższego określenia, jest mowa o: 
 

1) Aktualizacji Systemu – należy przez to rozumieć uaktualnianie Zasobów Systemu do aktualnie 
obowiązującego stanu prawnego; 

2) Błędzie Systemu – należy przez to rozumieć problem uniemożliwiający pracę Systemu, 
powodujący niepoprawne funkcjonowanie Systemu tzn. takie, które powoduje przerwanie 
bądź zawieszenie pracy aplikacji lub uniemożliwia wykonanie przez Użytkownika Systemu 
określonej funkcji, którą System powinien zapewniać; jako błąd należy traktować również brak 
codziennej Aktualizacji Systemu lub wadę wynikającą z braku spełnienia w całości lub w jakimś 
zakresie funkcji zawartych w Opisie wymagań dla Systemu Informacji Prawnej zawartym w 
załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 

3) Dniu – należy przez to rozumieć dzień kalendarzowy – w przypadku gdy wskazany termin w 
umowie przypada w dzień wolny od pracy, za właściwy termin przyjmuje się pierwszy dzień 
roboczy po wskazanym terminie; 

4) Dokumencie – należy przez to rozumieć jednostkę Zasobów Systemu będącą w szczególności 
aktem prawnym, orzeczeniem lub opracowaniem prawniczym; 

5) Dostępie do Systemu – należy przez to rozumieć możliwość dostępu (24 godziny na dobę/  
7 dni w tygodniu) on-line poprzez Sieć Internetową (https) do Systemu przez Użytkowników 
Systemu oraz możliwość korzystania z Zasobów Systemu; 

6) Grupie Liderów – należy przez to rozumieć zespół osób powołany przez Zamawiającego, 
odpowiedzialny za ocenę jakościową Systemu i jego odbiór, który zostanie przez Dostawcę 
przeszkolony w pierwszej kolejności; 

7) Sieci Internetowej – należy przez to rozumieć publiczną  sieć telekomunikacyjną w rozumieniu 
ustawy z dnia 16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne; 

8) Siedzibie Zamawiającego – należy przez to rozumieć budynek Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18; 

9) Systemie – należy przez to rozumieć System Informacji Prawnej, którego dostawa, aktualizacja 
i korzystanie jest przedmiotem niniejszej umowy; Opis wymagań dla Systemu Informacji 
Prawnej został określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 

10) Typie Dokumentu – należy przez to rozumieć grupę Dokumentów o określonej zawartości, np. 
akty prawne, orzecznictwo, monografie, komentarze; 

11) Użytkowniku Systemu  - należy przez to rozumieć osobę korzystającą z Systemu, niezależnie 
od sposobu dostępu; 

12) Wdrożeniu Systemu - należy przez to rozumieć udostępnienie Systemu poprzez Sieć 
Internetową oraz przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie 
Użytkowania Systemu; 
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13) Zasobach Systemu – należy przez to rozumieć ogół informacji prawnych zgromadzonych w 
bazie Systemu, które będą wyszukiwać i przeglądać Użytkownicy Systemu; wymagany zakres 
merytoryczny względem Zasobów Systemu został określony Opisie wymagań dla Systemu 
Informacji Prawnej zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 1. 

1. Na mocy niniejszej umowy, Dostawca zobowiązuje się przez okres 36 miesięcy od daty 
zakończenia Wdrożenia Systemu, o którym mowa w § 4 ust. 3, do świadczenia usługi Dostępu do 
Systemu: 
1) dla wskazanych przez Zamawiającego adresów IP, w wersji sieciowej, bez limitu 

Użytkowników Systemu i bez konieczności ich uwierzytelniania oraz w technologii WWW; 
2) dla nazwanych Użytkowników Systemu bez przypisanego adresu IP, bez limitu 

Użytkowników Systemu oraz w technologii WWW. 
2. Aktualizacja Systemu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym będzie realizowania codziennie 

(dni robocze). 
3. System musi zezwalać na to, aby identyfikatorem logowania nazwanego Użytkownika Systemu 

był jego służbowy adres email. 
4. System musi zapewniać możliwość zmiany oraz odzyskania hasła poprzez wygenerowanie 

indywidualnego maila na adres wskazany dla użytkownika, który będzie się odnosił do zmian 
hasła dostępu.  
 

§ 2. 
1. Zamawiający na potrzeby Wdrożenia Systemu przekaże Dostawcy w terminie 5 dni od daty 

podpisania umowy listę adresów IP oraz listę nazwanych Użytkowników Systemu wraz z ich 
służbowymi adresami email. 

2. Przez cały okres obowiązywania umowy Dostęp do Systemu, dla wskazanych przez 
Zamawiającego adresów IP lub nazwanych Użytkowników Systemu, będzie uruchamiany przez 
Dostawcę w terminie 1 dnia od przekazania przez Zamawiającego informacji na adres poczty 
elektronicznej: …………….………………. 

3. Dostawca będzie zwolniony z obowiązku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, pod 
warunkiem udostępnienia Zamawiającemu modułu administracyjnego pozwalającego na 
samodzielną aktualizacje danych dotyczących adresów IP oraz nazwanych Użytkowników 
Systemu. 

§ 3 
1. Starosta Poznański na potrzeby niniejszego paragrafu zwany „Administratorem danych” powierza 

Dostawcy, na potrzeby niniejszego rozdziału zwanego „Podmiotem przetwarzającym” w trybie 
art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) zwanego w dalszej części 
„Rozporządzeniem”, dane osobowe określone w ust. 4 , na zasadach i w celu określonym 
w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 
z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującymi, chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 
Rozporządzenia. 

4. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie niniejszej umowy dane: 
a. Dane pracowników Administratora : 

i. Imię Nazwisko 
ii. Adres e-mail 

iii. Login domenowy  
b. A także innych danych osobowych związanych z realizacją umowy 
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5. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy. 

6.  Podmiot przetwarzający, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych zobowiązany jest: 
a) zabezpieczyć dane, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku 
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

b) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
c) nadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
d) zapewnić zachowanie tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 lit. b Rozporządzenia, 

przetwarzane dane przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w celu 
realizacji niniejszej umowy zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 
przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

7. Podmiot przetwarzający, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 
powierzonych danych osobowych w zależności od decyzji Administratora, jest zobowiązany do 
trwałego usunięcia lub zwrotu wszelkich powierzonych mu danych osobowych oraz usunięcia 
wszelkich ich istniejących kopii, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują 
przechowywanie tych danych osobowych lub ich części. Na żądanie Administratora Podmiot 
przetwarzający zobowiązany jest do udokumentowania wykonania czynności o których mowa w 
zdaniu pierwszym.    

8. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych w niezbędnym 
zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

9. Podmiot przetwarzający, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je Administratorowi danych w ciągu 24 godzin. 

10. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 
danych osobowych spełniają postanowienia umowy. 

11. Do prowadzenia kontroli w sposób opisany w niniejszym paragrafie ze strony Administratora, 
uprawnionym będzie osoba wskazana imiennie i pisemnie upoważniona przez Administratora. 
Z tym zastrzeżeniem, że osobą taką nie może być osoba będąca pracownikiem lub 
współpracownikiem w jakimkolwiek zakresie podmiotu prowadzącego w sposób pośredni lub 
bezpośredni działalność konkurencyjną wobec Podmiotu przetwarzającego.  

12. Administrator danych poinformuje Podmiot przetwarzający o planowanej kontroli na minimum 
7 dni przed planowanym terminem dokonania kontroli. 

13. Jeżeli z ważnych powodów, w ocenie Podmiotu Przetwarzającego, kontrola nie może zostać 
przeprowadzona we wskazanym terminie Podmiot przetwarzający powinien poinformować o 
tym fakcie Administratora drogą elektroniczną (przesyłając informację na adres e-mail) 
wskazując uzasadnienie dla takiej oceny. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy 
termin kontroli. 

14. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uzasadnionych uchybień stwierdzonych 
podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

15. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

16. Podmiot przetwarzający, może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, po uzyskaniu uprzednio 
pisemnej zgody Administratora danych. Administrator wyraża niniejszym zgodę na powierzenie 
przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową podmiotom udostępniającym 
serwery, za pomocą których Podmiot przetwarzający świadczy usługi objęte Umową oraz 
współpracownikom Podmiotu przetwarzającego, którzy realizują usługi wsparcia technicznego w 
zakresie objętym umową lub są podwykonawcami Podmiotu przetwarzającego w innym 
zakresie.  
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17. Podmiot przetwarzający może powierzyć wykonania zadań wynikających z Umowy osobie 
trzeciej, która współpracuje z Podmiotem powierzającym w oparciu o umowę współpracy 
związaną z wykonywaniem Zlecenia lub Umowy. 

18. Przekazanie powierzonych danych do Państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 
polecenie Administratora danych, chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający 
prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. 
W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania, Podmiot przetwarzający informuje 
Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej 
informacji z uwagi na ważny interes publiczny.  

19. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 14 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie 
zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 

20. Podmiot przetwarzający, ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za 
niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

21. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 
osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

22. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 
danych tj. w przeciągu 24 godzin, o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności 
administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający 
danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 
orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu 
przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, i o ile są wiadome, lub realizowanych 
kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych 
osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych 
powierzonych przez Administratora danych. 

23. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i 
od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony 
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane niejawne”). 

24. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę w zakresie § 3 ze skutkiem 
natychmiastowym, gdy Podmiot przetwarzający: 
a) pomimo zobowiązania do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich 

w wyznaczonym terminie, 
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową, 
c) przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.  

§ 4. 
1. Na mocy niniejszej umowy, Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia Grupy 

Liderów oraz Użytkowników Systemu, zgodnie z wytycznymi dla szkoleń, opisanymi w załączniku 
nr 4 do niniejszej umowy. 

2. Dostawca, po zakończeniu szkolenia Grupy Liderów, zgłosi w formie pisemnej na adres poczty 
elektronicznej: wi@powiat.poznan.pl, gotowość Systemu do odbioru. Zamawiający rozpocznie 
wówczas procedurę odbioru Systemu, zgodnie z opisem umieszczonym w załączniku nr 2 do 
niniejszej umowy. 

3. Łączne podpisanie bez zastrzeżeń przez Strony protokołów Protokołu Odbioru Systemu (załącznik 
nr 3) oraz Protokołu Odbioru Szkoleń (załącznik nr 5) stanowi zakończenie Wdrożenia Systemu. 

§ 5. 
1. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy, w tym do podpisania 

protokołów odbioru,  Zamawiający upoważnia następujące osoby: 
 w zakresie szkoleń – Dyrektor Wydziału Kadr lub upoważniona przez niego osoba; 
 w pozostałym zakresie – Dyrektor Wydziału Informatyki lub upoważniona przez niego osoba. 

2. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy, w tym do podpisania 
protokołów odbioru, Dostawca upoważnia następujące osoby: 
 ………………..…………………………..tel. ……………..……………………….  
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 ………………………………….……….. tel. ………………………………………. 
3. Zmiana osób lub numerów telefonów wskazanych w ust. 1 i ust. 2 przez Stronę, która je wskazała 

nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga dla swej ważności notyfikacji drugiej Stronie i jest 
skuteczna z datą doręczenia takiej notyfikacji. 

§ 6. 
1. Przez okres trwania niniejszej umowy, w przypadku wystąpienia Błędu Systemu, jak również 

w przypadku wystąpienia przerwy w dostępie on-line do Systemu poprzez Sieć Internet, 
Dostawca zobowiązuje się usunąć Błąd Systemu lub przywrócić dostęp do Systemu w terminie 
1 dnia roboczego od momentu zgłoszenia Błędu Systemu lub zgłoszenia utraty Dostępu do 
Systemu przez Zamawiającego. 

2. Zgłoszenie o którym mowa w ustępie poprzedzającym, będzie następowało za pomocą faksu na 
numer ……………………………. lub za pomocą poczty elektronicznej na adres ……………………………….….. 

3. Dostawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość konsultacji telefonicznych lub 
mailowych w zakresie działania Systemu, w dni robocze od 8:00 do 16:00 

§ 7. 
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie w łącznej 

wysokości ………………………. zł (słownie: ………………………………………………..………………./100) brutto,  
które dzieli się na sześć (6) równych półrocznych rat, każda w wysokości ……………………… zł  
(słownie: ………….………………………………………./100 ) brutto. 

2. Zamawiający zastrzega, że pierwsza rata zostanie zapłacona z góry za I półrocze działania 
systemu, po jego wdrożeniu, na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT 
na: Powiat Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, NIP 781-18-40-766, w terminie  
do 21 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, przy czy Dostawca zobowiązuje się doręczyć 
Zamawiającemu ww. fakturę VAT niezwłocznie po Wdrożeniu Systemu. 

3. Pozostałe pięć rat będzie płatne z dołu, do 10 dnia ostatniego miesiąca okresu półrocznego 
świadczenia usług, na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT na: Powiat 
Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, NIP 781-18-40-766, w terminie  
do 21 dni, od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. Dostawca zobowiązuje się doręczać    
Zamawiającemu ww. faktury VAT w takim terminie, aby przy uwzględnieniu ich terminu płatności 
(21 dni) możliwa była ich zapłata do 10 dnia ostatniego miesiąca okresu półrocznego świadczenia 
usług, przy czym wiążąca dla Zamawiającego jest data doręczenia faktury VAT.  

§ 8. 
1. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,25% wartości umowy 

brutto, określonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w przypadku nie wywiązania się przez 
Dostawcę z terminów realizacji umowy. 

2. W przypadku  zwłoki w usunięciu Błędu Systemu lub przywróceniu dostępu do Systemu, 
przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez 
konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu.  

3. W przypadku określonym w ust. 2, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej 
w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1. 

4. Kary umowne naliczane są niezależnie i podlegają kumulacji. 
5. Naliczone kary umowne mogą podlegać potrąceniu z kwoty faktury VAT, zabezpieczenia o którym 

mowa w § 12 Umowy albo Dostawca zapłaci je w terminie do 14 dni od daty otrzymania 
wezwania do zapłaty lub noty księgowej. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń wynikających 
z naliczonych kar umownych należy do Zamawiającego. Zamawiający informuje Dostawcę drogą 
elektroniczną (e-mail) lub pisemną o zamiarze naliczenia kary umownej i o przyczynie jej 
naliczenia 

6. Jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość naliczonych kar umownych 
Zamawiający ma prawa dochodzenia jej naprawy na zasadach ogólnych.  

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Dostawca ma prawo 
żądać należnych odsetek ustawowych. 

§ 9. 
1. Dostawca oświadcza, że udostępniony System jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że 

w zakresie w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy 
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służą mu wyłączne prawa autorskie majątkowe do Systemu oraz, że prawa te nie są w żaden 
sposób ograniczone i obciążone prawami osób trzecich.. Ponadto, Dostawca oświadcza, że 
dostarczony System, a także rozporządzanie prawami do nich, nie narusza żadnych praw 
własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności praw patentowych, praw autorskich 
i praw do znaków towarowych, a także tajemnicy przedsiębiorstwa. Dostawca zobowiązuje się, 
że przed podpisaniem Protokołu Odbioru Systemu, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej 
umowy, nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi do Systemu, nie 
udzieli żadnych licencji wyłącznych na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń w ich 
wykonywaniu.  

2. Z dniem podpisania niniejszej umowy, na czas jej trwania, Dostawca udziela Zamawiającemu 
niewyłącznej, nieprzenoszalnej oraz nieograniczonej terytorialnie i liczebnie licencji na 
korzystanie z Systemu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji niniejszej umowy oraz 
ustawowych i zleconych Zamawiającemu zadań.  

3. Udzielenie licencji następuje w ramach łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, na 
polach eksploatacji wskazanych w art. 50 oraz 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, uprawniającej w szczególności do: 

1) stosowania, wyświetlania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu 
lub standardu, 

2) trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części, jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 
wprowadzania do pamięci komputera, wyświetlania na ekranie  komputerowym oraz 
trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to 
cytowanie, sporządzenie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

3) prawa do wykorzystywania dla celów edukacyjnych i szkoleniowych, 
4) sporządzania wersji obcojęzycznych, 
5) wykorzystania w utworach multimedialnych. 

§ 10. 
1. Zamawiający i Wykonawca mogą rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego 

terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąc kalendarzowego. Wypowiedzenie winno 
być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Dostawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli wystąpi co 
najmniej jedna z podanych niżej okoliczności: 
1) Zamawiający naruszył prawa autorskie do Systemu udostępnionego na mocy niniejszej 

umowy; 
2) Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia (jego części), a okres opóźnienia 

przekracza   31 dni. 
3. Przed realizacją uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu Dostawca jest 

zobowiązany wyznaczyć Zamawiającemu nie krótszy niż 14-dniowy termin na usunięcie 
naruszenia. 

§ 11. 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym 

zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów 
telefonów i adresów wskazanych w niniejszej umowie, zawiadamiając o tym pisemnie, we 
właściwym terminie, drugą Stronę, a także zastrzeżeniem § 5 ust. 3 Umowy. 

2. Zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: 
1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
2) wskutek wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawierania 

umowy, w szczególności w przypadku:  
a) zmian w infrastrukturze informatycznej Zamawiającego, uniemożliwiających lub 

znacząco utrudniających realizację umowy, 
b) zmiany sposobu dostarczania Systemu do Zamawiającego; 
c) w sytuacji gdy wystąpi konieczność zmian terminów określonych w umowie, których 

nie można było przewidzieć w dacie zawierania umowy; w takim przypadku terminy 
zostaną wydłużone o okres, w którym nie było możliwości realizacji umowy; 
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3. Zmiany treści umowy, o których mowa w ust. 2 nie mogą prowadzić do zwiększenia 
wynagrodzenia Dostawcy, określonego w § 7 ust. 1. 

4. Ponadto, Zamawiający przewiduje przeprowadzenie z Dostawcą przedmiocie podwyższenia 
lub obniżenia cen jednostkowych ze względu na zmianę: 
1) stawki podatku od towarów i usług; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. Negocjacje, o których mowa w ust. 4 będą przeprowadzane: 
1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1 zarówno z inicjatywy Zamawiającego, 

jak i na pisemny wniosek Dostawcy; 
2) w przypadku zmian, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 wyłącznie na pisemny wniosek 

Dostawcy i w celu podwyższenia cen jednostkowych. 
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1 podwyższenie lub obniżenie cen 

jednostkowych następuje jedynie w zakresie wartości należnego podatku od towarów 
i usług. Negocjacje nie będą obejmować zmiany ceny stanowiącej podstawę ustalenia 
wymiaru podatku od towarów i usług, czyli tzw. ceny netto.  

7. W przypadku, gdy podwyższenie cen jednostkowych, o którym mowa w ust. 4 spowoduje 
konieczność zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, a Zamawiający nie 
będzie miał możliwości zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację 
przedmiotu umowy, negocjacje dotyczyć będą również zmniejszenia zakresu przedmiotu 
zamówienia. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 i 3 Dostawca zobowiązany jest do 
załączenia do wniosków, o których mowa w ust. 5, następujących dokumentów: 

1) analizy wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 i 3 na koszty realizowanego 
zamówienia; 

2) struktury zatrudnienia z podaniem stanowisk pracy oraz wysokości zarobków 
z wyłączeniem danych osobowych pracowników. 

2. Zmiany cen jednostkowych, o których mowa w ust. 4 dotyczą wyłącznie niezrealizowanej części 
umowy. 

§ 12. 
1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Dostawca wniesie, najpóźniej na dzień przed jej 

podpisaniem, kwotę ..................................... zł, która stanowi 5% wartości umowy brutto określonej  
w § 7 ust. 1, w formie ........................................... 

2. Ustanowione zabezpieczenie musi zapewnić możliwość zaspokojenia należnych Zamawiającemu kar 
umownych. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji umowy, 
z zastrzeżeniem, że Dostawca zapłacił wszystkie należności wynikające z niniejszej umowy, w tym kary 
umowne, którymi został obciążony. 

§ 13. 
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom 
w pełnym zakresie, pod następującymi warunkami: 

1) w przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, Dostawca zobowiązuje 
się do koordynacji prac wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym 
odpowiedzialność za należyte ich wykonanie, jak również za dokonanie rozliczenia z tymi 
podmiotami oraz odpowiada za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, tak jak za 
działania własne. 

2) Dostawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 
Dostawcy. 

3) niewykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Dostawcy z jego 
zobowiązań wynikających z umowy. 
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§ 14. 
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi 

Powszechnemu właściwemu dla Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile 

ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje inaczej. 
3. Umowę sporządzono w  pięciu jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, cztery dla 

Zamawiającego i jeden dla Dostawcy. 
 

 
 
 
_________________________________                                     _________________________________ 
                       Zamawiający                                                                                          Dostawca 
 
 


