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Załącznik nr 5 do SIWZ  - UMOWA nr .............../2018 

 

zawarta w dniu ................................ 2018 r. we Wrocławiu, zwana dalej „Umową” 

 pomiędzy: 

Uniwersytetem Wrocławskim, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, pl. 

Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, posiadającym numer identyfikacyjny NIP 896-000-54-08, 

reprezentowanym przez: 

...,  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

..., przy ..., NIP ..., nr REGON ..., zarejestrowaną 

w Sądzie Rejonowym ... w ..., ... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ..., 

reprezentowanym przez: 

... - ..., 

... - ...,  

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  

lub łącznie „Stronami” 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (...), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, o następującej treści: 

PREAMBUŁA 

Niniejsza Umowa stanowi wykonanie projektu o akronimie e-CODEX PLUS na podstawie 

umowy grantowej nr INEA/CEF/ICT/A2016/129S773 zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

The Innovation and Networks Executive Agency. Celem projektu jest wdrożenie pilotażowe 

oprogramowania integrującego system repetytoryjno-biurowy wykorzystywany w sądach z 

portalem eJustice, w trzech sądach powszechnych: Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-
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Śródmieście we Wrocławiu, Sądzie Okręgowym we Wrocławiu oraz Sądzie Apelacyjnym we 

Wrocławiu, 

§ 1. 

Definicje 

Ilekroć poniższe pojęcia użyte w Umowie (lub załącznikach do niej i dokumentach 

sporządzonych na podstawie Umowy – jeżeli nie zostały tam inaczej zdefiniowane) pisane są 

wielką literą Strony nadają im znaczenie wskazane w definicjach: 

 

Lp. Pojęcie Znaczenie 

1. Dni robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku (lub 

inne dni uznane za pracujące u Użytkowników 

końcowych lub u Zamawiającego), z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

oraz innych dni wolnych u Użytkowników 

końcowych lub u Zamawiającego. 

2. Dokumentacja stworzony przez Wykonawcę i dostarczony 

Zamawiającemu w ramach wykonania 

przedmiotu Umowy zbiór dokumentów 

specjalistycznych (analitycznych, 

technicznych, użytkowych, itp.). 

3. eJustice europejski portal e-sprawiedliwość dostępny na 

stronie internetowej https://eJustice.europa.eu  

4. Moduł Integracji eJustice modyfikacja Systemu Sędzia2 polegająca na 

integracji i konfiguracji tego systemu z eJustice 

oraz zapewnieniu Systemowi Sędzia2 

funkcjonalności wskazanych w Załączniku nr 1 

do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 

5.  Użytkownik 

końcowy/Użytkownicy końcowi 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieście 

we Wrocławiu, Sąd Okręgowy we Wrocławiu 
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lub Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.  

6. System Sędzia 2 system teleinformatyczny funkcjonujący u 

Użytkowników końcowych i opisany w 

Załączniku nr 1 Umowy – Opis przedmiotu 

zamówienia 

 

§ 2. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę Modułu Integracji eJustice 

wraz z przeprowadzeniem testów oprogramowania oraz usługami gwarancyjnymi 

(Gwarancja) na okres 12 miesięcy. 

2. W szczególności Przedmiot Umowy obejmuje: 

1) wykonanie interfejsu oprogramowania aplikacji Systemu Sędzia 2 eJustice wraz z 

testami oprogramowania oraz innymi czynnościami wskazanymi w pkt V ppkt 1- 6 

Załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 

2) świadczenie Gwarancji przez okres 12 miesięcy. 

3. Szczegółowe określenie przedmiotu Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Umowy – 

Opis przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonanie przedmiotu Umowy określonego w ust. 2 pkt 1) odbywa się etapami, 

zgodnie z pkt V Załącznika nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 

§ 3. 

Zarządzanie wykonaniem Umowy 

1. W celu sprawnego współdziałania w trakcie realizacji Umowy, w terminie do 7 dni 

od dnia zawarcia Umowy, Strony przekażą sobie dane (numery telefonów, adresy e-

mail) służące do kontaktów roboczych, wskażą pisemnie osoby upoważnione do 

współdziałania w ramach realizacji Umowy oraz zakresy ich upoważnień. 

2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy, w tym upoważnionymi do 

podpisywania protokołów odbioru, będą: 

1) po stronie Zamawiającego:  
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imię i nazwisko: Piotr Szyndlarewicz 

tel.: …,  

e-mail: …, 

2) po stronie Wykonawcy: 

imię i nazwisko: ..., 

tel.: …,  

e-mail: …, 

3) po stronie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu: 

imię i nazwisko: Krzysztof Kamiński 

tel.: …,  

e-mail: …. 

3. Każda zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy ze strony Wykonawcy 

wymaga formy pisemnej i uprzedniej zgody Zamawiającego. Zamawiający dokona 

akceptacji zmiany osób wskazanych do realizacji Umowy w ciągu 30 dni od 

zgłoszenia jej przez Wykonawcę.  

4. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1 oraz 2 nie stanowią zmian Umowy i nie 

wymaga zawarcia przez Strony aneksu. 

§ 4. 

Zadania i zakres odpowiedzialności Wykonawcy 

1. W zakresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do należytego 

zrealizowania przedmiotu Umowy, w szczególności do: 

1) zrealizowania przedmiotu Umowy w terminach w niej określonych; 

2) zrealizowania wszystkich usług, objętych przedmiotem Umowy oraz zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu 

zamówienia; 

3) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody, które Wykonawca lub działający 

na jego zlecenie podwykonawca lub inny podmiot działający na zlecenie Wykonawcy 

spowoduje podczas lub w związku z wykonywaniem usług będących przedmiotem 

Umowy, w tym w siedzibie Użytkownika końcowego, a także za odtwarzanie 
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utraconych, uszkodzonych lub zmienionych danych, powstałych w wyniku działania 

Wykonawcy lub działających na jego zlecenie podwykonawców lub innego podmiotu; 

4) przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz 

przepisów wewnętrznych o ochronie informacji udostępnionych przez Zamawiającego 

lub Użytkowników końcowych, w tym polityki bezpieczeństwa; 

5) informowania bez zbędnej zwłoki Zamawiającego, w formie pisemnej, o wszelkich 

zagrożeniach, przeszkodach czy utrudnieniach powstałych w toku wykonywania 

usług, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy, oraz do poinformowania o 

proponowanych sposobach obsługi tych ryzyk; 

6) aktualizowania Dokumentacji związanej z realizowaną Umową na zasadach 

określonych w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia; 

7) wykonywania Umowy z dołożeniem należytej staranności wymaganej od 

przedsiębiorstw świadczących usługi modyfikacji systemów teleinformatycznych, 

wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z 

postanowieniami Umowy, w tym Załączników do Umowy i dobrymi praktykami w 

realizacji przedmiotu Umowy; 

8) przedstawiania Zamawiającemu do uzgodnienia wszelkich rozwiązań związanych z 

realizacją przedmiotu; 

9) wykonywania Umowy przy zachowaniu zasad współczesnej i aktualnej wiedzy 

technicznej; 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno – 

organizacyjnym, personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzą i 

doświadczeniem pozwalającym na należytą realizację przedmiotu Umowy oraz 

zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z najwyższą starannością.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do dokonywania modyfikacji 

Systemu Sędzia2, którego właścicielem jest ZETO Świdnica Sp. z o. o. z siedzibą w 

Świdnicy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot Umowy w sposób niezakłócający 

normalnego funkcjonowania Użytkowników końcowych oraz pracy ich 

pracowników. W przypadku konieczności wstrzymania pracy Systemu Sędzia 2, 

wstrzymanie może nastąpić wyłącznie po uprzednim zawiadomieniu danego 
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Użytkownika końcowego nie później niż w terminie 3 (trzech) Dni roboczych przed 

planowanym wstrzymaniem pracy lub dokonaniem operacji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług, wchodzących w zakres 

przedmiotu Umowy oraz wykonania i dostarczenia Dokumentacji w języku polskim. 

W przypadku, gdy dla danego rodzaju dokumentów związanych z oprogramowaniem 

lub bibliotekami nie istnieją wersje w języku polskim, Zamawiający dopuszcza 

dostarczenie ww. dokumentów w języku angielskim. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkie hasła do zasobów 

informatycznych Zamawiającego lub Użytkownika końcowego, które będzie posiadał 

a których udostępnienie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, w 

terminie 3 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania Wykonawcy.  

7. W przypadku konieczności dostępu Wykonawcy do danych zawierających dane 

osobowe, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy osób 

skierowanych przez Wykonawcę do wykonania usług wymagających dostępu do 

danych osobowych, zawierającej dane niezbędne do jednoznacznej identyfikacji 

każdej z osób, która będzie miała dostęp do danych osobowych, z określeniem 

zakresu ich czynności oraz pisemnych oświadczeń tych osób, że nie toczy się 

przeciwko nim postępowanie, ani nie były one karane za przestępstwa związane z 

ochroną danych osobowych; 

b) Użytkownicy końcowi upoważnią wskazane przez Wykonawcę osoby do dostępu 

do tych danych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 

§ 5. 

Zadania i zakres odpowiedzialności Zamawiającego 

W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przedstawiania, na pisemne żądanie Wykonawcy, aktualnych wersji aktów prawnych i 

innych dokumentów, które będą stanowiły podstawę wykonania przedmiotu Umowy, 

w przypadku zmian powyższych aktów i dokumentów w trakcie realizacji Umowy, 

przedmiot Umowy będzie wykonany z uwzględnieniem tych zmian; 
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2) udzielania Wykonawcy niezbędnych informacji w przypadku wątpliwości 

dotyczących interpretacji przepisów prawa i procedur mających wpływ na 

wykonywany przedmiot Umowy; 

3) udostępnienia Wykonawcy posiadanych informacji niezbędnych do realizacji 

przedmiotu Umowy, o ile nie narusza to zasad związanych z ochroną tajemnicy 

państwowej lub służbowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa oraz przepisów 

wewnętrznych Zamawiającego; 

4) udostępnienia środowiska testowego; 

5) udzielenia wsparcia przy koordynacji współpracy niezbędnej do realizacji Umowy. 

 

§ 6. 

Terminy realizacji przedmiotu Umowy 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w §2 ust. 2 pkt 1) nastąpi 

w następujących terminach:  

1) Etap I: do 7 dni od podpisania umowy; 

2) Etap II: do 45 dni od podpisania umowy; 

3) Etapy III-V: zgodnie z ofertą Wykonawcy, tj. do dnia……… 

4) Etap VI: od 01.09.2018 r. do 31.10.2018 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Gwarancji w terminie 12 miesięcy od 

dnia odebrania danego produktu Umowy, co następuje podpisaniem odpowiednio: 

Protokołu odbioru etapu, dla produktów dostarczonych w ramach danego etapu. 

§ 7. 

Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Odbiór przedmiotu Umowy, o którym mowa w  §2 ust. 2 pkt 1)  następować będzie 

etapami, zgodnie z pkt V Załącznika nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia  

poprzez podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu odbioru odpowiedniego etapu (Załącznik 

nr 2). 
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2. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

określonych w §8 jest odpowiednia adnotacja w systemie zgłoszeniowym Redmine 

(https://redmine.wroclaw.sa.gov.pl). 

§ 8. 

Gwarancja 

1. W ramach Gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pracy i 

funkcjonowania  Modułu Integracji eJustice w sposób prawidłowy, ciągły, zgodny z 

przeznaczeniem i założeniem Zamawiającego oraz zachowanie przez Moduł Integracji 

eJustice właściwości wskazanych w Załączniku nr 1 – Opis przedmiot zamówienia,  

przez cały okres Gwarancji. 

2. Zobowiązanie gwarancyjne, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie produkty 

wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Serwis obejmuje wszystkie 

wykryte podczas eksploatacji przedmiotu Umowy błędy, tj. uszkodzenia, wady i 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu Modułu Integracji eJustice, modyfikacji Systemu 

Sędzia2 oraz innych produktów Umowy. 

3. Usługa Gwarancji będzie świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lub 

Użytkowników końcowych w ramach całkowitego wynagrodzenia brutto określonego 

w Umowie. 

4. W razie wątpliwości Strony przyjmują, iż w przypadku odstąpienia od Umowy w 

części, przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca będzie realizował świadczenie 

Gwarancji w stosunku do przedmiotu Umowy odebranego do czasu odstąpienia. 

5. Wykonawca udziela Gwarancji na wszystkie produkty Umowy na okres 12 miesięcy 

liczony od dnia odebrania danego produktu Umowy, w sposób wskazany w § 7 ust. 1.  

§ 9. 

Wynagrodzenie 

1. Za realizację Umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie w łącznej 

wysokości ... zł (słownie: ... złotych) brutto, w tym Strony ustalają: 

a) wynagrodzenie za  realizację etapów I-V, zgodnie z pkt V Załącznika nr 1 do 

Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w wysokości ………... (słownie: ...) 
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brutto, co stanowi; ….% wynagrodzenia całkowitego – zgodnie z ofertą 

Wykonawcy; 

b)  wynagrodzenie za  realizację czynności określonych dla etapu VI, zgodnie z pkt V 

Załącznika nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia w wysokości ... 

(słownie: ...) brutto, co stanowi ….% wynagrodzenia całkowitego – zgodnie 

z ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty  

i podatki, w tym podatek VAT oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich 

praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji do produktów dostarczonych w 

ramach realizacji przedmiotu Umowy i zostaje ustalone na cały okres obowiązywania 

Umowy. 

3. Podatek od towarów i usług VAT naliczany będzie zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.  

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie następowała na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym podstawą wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę jest: 

a) w przypadku wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lit a) – podpisane Protokoły 

odbioru etapów I- V (Załącznik nr 2); 

b) w przypadku wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 lit b) - podpisany Protokół 

odbioru etapu VI (Załącznik nr 2); 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, wystawionej 

prawidłowo i zgodnie z warunkami Umowy. 

6. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy. 

7. Płatnikiem Umowy jest Zamawiający. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że jakichkolwiek praw Wykonawcy związanych 

bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu 

wykonania Umowy i związanych z nimi należności ubocznych (m. in. odsetek), nie 

przeniesie na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody 
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Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca 

zobowiązuje się, że nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, 

której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby 

Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności 

przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. 

Wykonawca zobowiązuje się, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy nie 

udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie 

prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej 

niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. 

U. Nr 251, poz. 1885), tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną. 

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia 

wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego 

bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek 

Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy poprzez 

uregulowanie należności Wykonawcy w jakiejkolwiek formie na rzecz innych 

podmiotów niż bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za 

poprzedzającą to uregulowanie zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 10. 

Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po 

stronie Zamawiającego lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% sumy 

wynagrodzeń, o których mowa w §9 ust. 1. 

2. W przypadku opóźnienia w zawiadomieniu o planowanym wstrzymaniu prac Systemu 

Sędziego2 w terminie wskazanym w §4 ust. 4 lub braku zawiadomienia, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej w wysokości 0,1% sumy wynagrodzeń, o 
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których mowa w §9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień wstrzymania prac Systemu Sędzia2 

(chyba, że opóźnienie lub brak zawiadomienia nastąpiły z wyłącznej winy 

Zamawiającego). 

3. W przypadku opóźnienia w realizacji etapu V, o którym mowa w pkt V ppkt 5 Załącznika 

nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, w terminie wskazanym w §6 ust. 1 pkt 3, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1 lit. a) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

(chyba, że powstało z wyłącznej winy Zamawiającego). 

4. W przypadku opóźnienia w realizacji etapu VI, o którym mowa w pkt V ppkt 6 

Załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, w terminie wskazanym w §6 ust. 1 pkt 4, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1 lit. b) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 

(chyba, że powstało z wyłącznej winy Zamawiającego). 

5. Kary umowne naliczane są do daty dokonania przez Zamawiającego odbioru bez 

zastrzeżeń usług, objętych przedmiotem Umowy, ponownie dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

6. Niezależnie od zastosowanych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych do wartości poniesionej przez Zamawiającego szkody. 

7. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie mogą być naliczane niezależnie od 

siebie i podlegają sumowaniu w danym miesiącu. 

8. Zamawiający potrąci kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

§ 11. 

Licencja  

1. Wykonawca oświadcza, że powstałe w ramach przedmiotowej Umowy Moduł 

Integracji eJustice, inne modyfikacje Systemu Sędzia 2 oraz wszelka wytworzona w 

związku z tym Dokumentacja stanowią rozwiązania będące utworem w rozumieniu 

art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.), zwane dalej „Utworem”. 
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2. Z momentem wydania Zamawiającemu Utworu Wykonawca udziela Zamawiającemu 

niewyłącznej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na Utwór wraz z 

prawem do udzielenia przez Zamawiającego sublicencji The Innovation and Networks 

Executive Agency.  

3. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji na Utwór oraz że 

korzystanie z Utworu w zakresie określonym licencją nie narusza praw autorskich 

twórców Utworu i osób trzecich. Ponadto Wykonawca oświadcza, że Utwór 

dostarczony Zamawiającemu jest wolny od wad prawnych  i fizycznych oraz, że jest 

zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-

eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji poprzez podniesienie wersji licencji dla 

Systemu Sędzia2 posiadanych przez Użytkowników końcowych, w zakresie 

umożliwiającym korzystanie z Utworu na warunkach określonych w umowach 

licencyjnych Użytkowników końcowych. 

5. Pola eksploatacji obejmują prawo do: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzania określoną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Utworu w całości lub w części 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, także w zakresie, w którym 
dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i 
przechowywania Utworu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; 

c. wprowadzania Utworu do pamięci komputerów oraz systemów, którymi 
dysponuje Zamawiający lub Użytkownicy końcowi; 

6. Do chwili wydania Utworu Wykonawca zezwala Zamawiającemu oraz 

Użytkownikom końcowym na korzystanie z Utworów na polach eksploatacji, o 

których mowa w ust. 5.  

7. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu, Użytkownikowi 

końcowemu lub The Innovation and Networks Executive Agency  z roszczeniami z 

tytułu praw autorskich lub innych, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi 

Wykonawca, który w szczególności: 
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a. zwróci Zamawiającemu, Użytkownikowi końcowemu lub The Innovation and 
Networks Executive Agency wszelkie koszty i kwoty zasądzone wraz z 
ewentualnymi odsetkami z tego tytułu od Zamawiającego, Użytkownika 
końcowego lub The Innovation and Networks Executive Agency na rzecz osób 
trzecich. 

b. wstąpi do postępowania sądowego wszczętego przeciwko Zamawiającemu, 
Użytkownikowi końcowemu lub The Innovation and Networks Executive 
Agency, 

c. zapewni należytą ochronę interesów Zamawiającego, Użytkownika 
końcowego lub The Innovation and Networks Executive Agency,  

d. zwolni Zamawiającego, Użytkownika końcowego lub The Innovation and 
Networks Executive Agency z wszelkich zobowiązań z tytułu naruszenia praw 
osób trzecich poprzez ich wykonanie lub jeżeli Zamawiający, Użytkownik 
końcowy lub The Innovation and Networks Executive Agency zrealizowały 
obowiązki nałożone przez ww. organy zwróci Zamawiającemu, 
Użytkownikowi końcowemu lub The Innovation and Networks Executive 
Agency kwotę zapłaconych odszkodowań, kar lub innych należności,  

e. zwolni Zamawiającego, Użytkownika końcowego lub The Innovation and 
Networks Executive Agency od odpowiedzialności w stosunku do takich osób 
trzecich. 

§ 12. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od Umowy w przypadkach, gdy: 

a) Wykonawca przerwał wykonywanie przedmiotu Umowy i nie wykonuje go przez 

okres dłuższy niż 5 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego; 

b) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub rażąco naruszył 

obowiązujące przepisy w zakresie przedmiotu Umowy; 

c) Wykonawca naruszył którekolwiek ze swoich zobowiązań i nie zaprzestał naruszeń w 

terminie wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego. Wezwanie musi być 

dokonane w formie pisemnej i doręczone za pośrednictwem listu poleconego; 
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d) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy przez osoby nieposiadające wymaganych 

uprawnień; 

e) Wykonawca naraził Zamawiającego na szkodę i/lub utratę dobrego imienia. 

f) nastąpiła jakakolwiek zmiana organizacyjna powodująca zmianę osobowości prawnej 

lub formy organizacyjnej Wykonawcy, utrudniająca lub uniemożliwiająca wykonanie 

Umowy; 

g) wystąpił brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie po Umowy 

po stronie Wykonawcy; 

h) Wykonawca nie posiada uprawnień do dokonywania modyfikacji Systemu Sędzia2 

lub utracił uprawnienia, w sposób uniemożliwiający realizację Umowy; 

i) kary umowne, o których mowa w § 10 ust. 2-4 przekroczyły 50% łącznego 

wynagrodzenia wskazanego w §9 ust. 1. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy składając pisemne oświadczenie woli w 

terminie do 30 dni od daty powzięcia informacji o przyczynach odstąpienia. 

3. Wykonawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, w 

obecności przedstawicieli Zamawiającego sporządza sprawozdanie o stanie 

wykonania zadań. 

4. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznie działań prowadzących do 

szybkiego i uporządkowanego zakończenia zadań, jednak nie później niż w ciągu 30 

dni od odstąpienia od Umowy; w razie niepodjęcia przedmiotowych czynności 

Zamawiający będzie traktował zachowanie Wykonawcy jako działanie ze szkodą dla 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek dalszych płatności 

na rzecz Wykonawcy za usługi realizowane po odstąpieniu od Umowy przez 

Zamawiającego. Odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na uprawnienia 

Zamawiającego wynikające z Gwarancji, o których mowa w § 8 Umowy, oraz 

uprawnienia do naliczenia jakichkolwiek kar umownych, o których mowa w § 10 

Umowy. 
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6. Przypadki wskazane w ust. 1 uznawane są za przypadki odstąpienia przez 

Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i dają 

podstawę do naliczenia kar umownych, o których mowa w §10 ust. 1. 

§ 13. 

Zmiana Umowy 

1. Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych 

niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian opisanych 

poniżej: 

1) zmiany szczegółowych zasad wykonywania przedmiotu Umowy określonych 

w Załącznikach do Umowy, spowodowane zmianami organizacyjnymi u 

Zamawiającego lub Użytkowników końcowych; 

2) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy: 

a) uzasadnionego przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego; 

b) w przypadku wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa - w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku wprowadzenia z inicjatywy Zamawiającego lub 

Wykonawcy nowych rozwiązań technologicznych, np. z uwagi na 

wycofanie z rynku starych rozwiązań technologicznych - w 

zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 

3) zmiany zakresu realizacji przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia 

zmiany okoliczności powodującej, że: 

a) realizacja części przedmiotu Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

Umowy, 

b) realizacja części przedmiotu Umowy nie jest zasadna na skutek 

zmiany lub planowanej zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa,  
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c) realizacja części przedmiotu Umowy nie jest możliwa, z przyczyn 

nieleżących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,  

- przy odpowiednim zmniejszeniu w sposób proporcjonalny 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

4) wystąpienia siły wyższej  - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 

5) zmian uzasadnionych okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ Kodeksu 

cywilnego - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 

6) zmiany postanowień Umowy będące następstwem zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po 

wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają 

wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub 

zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy - w zakresie 

dostosowania Umowy do tych zmian; 

7) zmian wynikających ze zmian w strukturze organizacji Zamawiającego oraz 

Użytkowników końcowych - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian; 

8) zmian wywołanych okolicznościami, które nie były znane w momencie 

wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie 

wszczęcia postępowania lub w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia 

zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających bezpośredni 

związek z Umową lub maja wpływ na jej realizację, z tym, że wynagrodzenie 

Wykonawcy wskazane w Umowie nie ulegnie podwyższeniu - w zakresie 

dostosowania Umowy do tych zmian; 

9) zmian terminu realizacji Umowy z uwagi na zmiany innych terminów umów, 

których stroną jest Zamawiający, a które wykazują związek z niniejszą 

Umową lub mają wpływ na jej realizację - w zakresie dostosowania Umowy 

do tych zmian; 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1-9 powyżej, nie mogą spowodować 

zwiększenia łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością dokonania 

zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający każdorazowo 

niezwłocznie poinformuje o tym Wykonawcę w formie pisemnej.  
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5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z żądaniem zmiany 

Wynagrodzenia może wystąpić także Zamawiający – w takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany będzie do przedstawienia wskazanych w tym postanowieniu 

szczegółowych kalkulacji niezwłocznie po otrzymaniu żądania Zamawiającego. 

§ 14. 

Klauzula poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o 

Zamawiającym, w tym i o Użytkownikach końcowych, uzyskanych w związku z 

realizacją Umowy, w szczególności znajdujących się w systemach informatycznych u 

Zamawiającego lub Użytkowników końcowych. 

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych 

informacji; 

2) przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Zwolnienie z 

obowiązku zachowania tajemnicy jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

4. Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nośniki, oraz ich ewentualne kopie, jeśli były 

sporządzane, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego lub Użytkownicy 

końcowi w związku z realizacją Umowy pozostają własnością Zamawiającego lub 

Użytkowników końcowych i po wykonaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca ma 

obowiązek zwrócić je Zamawiającemu lub Użytkownikom końcowym za 

pokwitowaniem niezwłocznie po ich wykorzystaniu. 

5. Postanowienia o poufności, nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w 

ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego 

lub Użytkowników końcowych, jako informacja, która może zostać ujawniona lub 

należy do informacji powszechnie znanych. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków 

zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich 

pracowników i podwykonawców. 
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7. Jeżeli w związku z realizacją prac będących przedmiotem umowy zaistnieje 

konieczność uzyskania przez Wykonawcę informacji niejawnych, stanowiących 

tajemnicę służbową Zamawiającego lub Użytkowników końcowych, pracownicy 

Wykonawcy oraz jego podwykonawców spełnią wszystkie wymagania, wynikające z 

przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na ich podstawie regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego lub Użytkowników końcowych, niezbędne do 

uzyskania dostępu do tych informacji. 

§ 15. 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i maja 

postać aneksów. 

2. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralna część. 

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się z jakichkolwiek przyczyn 

nieważne lub nieskuteczne, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych 

postanowień Umowy 

4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z 

interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu 

rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze 

negocjacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie 

pisemnego wezwania do negocjacji w celu zakończenia sporu, spór taki Strony 

poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Niewykonanie przez Zamawiającego któregokolwiek z uprawnień przysługujących 

mu na podstawie Umowy nie może w żadnym razie być uważane za zrzeczenie się 

tego uprawnienia, ani zrzeczenie się innych uprawnień wynikających z postanowień 

Umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, którego prawa i obowiązki dotyczą. Zgoda w każdym przypadku 

powinna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. 
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7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz inne 

powszechnie obowiązujące przepisy związane z przedmiotem Umowy. Zmiana osoby 

uprawnionej do kontaktów nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonana w 

każdym czasie na podstawie pisemnego upoważnienia każdej ze Stron. 

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, tj. trzy 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

……………………………………… ……………………………………… 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

2. Załącznik nr 2 – Protokół Odbioru etapu 

3. Załącznik nr 3 – Protokół odbioru końcowego 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr ………. z dnia ………………. 

Opis przedmiotu zamówienia 

w osobnym pliku 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ………. z dnia ………………. 

PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU  

 

ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Wrocławski 

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1 

WYKONAWCA 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

W związku z realizacją Umowy nr ……………… z dnia………….. 

w dniu …………………………………………………. nastąpiło odebranie następujących 

produktów etapu ……………….. 

LP. 
NAZWA LICZBA/OPIS 

WYNIK ODBIORU ETAPU 

POZYTYWNY/NEGATYWNY 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

Etap …………………. został zrealizowany prawidłowo/nieprawidłowo*. 

Produkty etapu ………………. odebrane zostały w stanie kompletnym/niekompletnym*. 

Do realizacji etapu ………………….. nie zgłasza się żadnych zastrzeżeń/zgłasza się 

następujące zastrzeżenia*: 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

………………………………………  ………………………………………. 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

*niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr ………. z dnia ………………. 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO  

ZAMAWIAJĄCY 

Uniwersytet Wrocławski 

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1 

WYKONAWCA 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

W związku z realizacją Umowy nr ……………… z dnia………….. 

w dniu …………………………………………………. nastąpił odbiór końcowy 

produktów Umowy. 

LP. 

ETAP DATA ZAKOŃCZENIA 

WYNIK ZAKOŃCZENIA 

ETAPU 

POZYTYWNY/NEGATYWNY 

1. I   

2. II   

3. III   

4. IV   

5. V   

6. VI   

 

Strony uznają, że Umowa została wykonana należycie/nienależycie*. 

Do odbioru końcowego nie zgłasza się żadnych zastrzeżeń/zgłasza się następujące 

zastrzeżenia*: 

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………  ………………………………………. 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

*niepotrzebne skreślić. 

 
 


