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BZP.242.16.2019.AB 
Załącznik nr 9 do SIWZ 

 
UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO - WZÓR 

ZMIANA 

BZP………………….2019.        
 
UMOWA NR ………./2019/ 
Zawarta w dniu …………………….. 2019r. pomiędzy: 
Uniwersytetem Wrocławskim 
z siedziba we 50-137 Wrocławiu, pl. Uniwersytecki 1, 
nr identyfikacyjny NIP: 896-000-54-08, REGON 000001301 
reprezentowanym 
przez: …………………………………………. – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, 
zwanym w dalszej części „Zamawiającym” 
a zarejestrowaną w KRS prowadzonego przez 
…………………………………………….……...w………………….., ................................................, pod 
numerem KRS ………………………….. z siedzibą w…………………………………………………………….. 
nr identyfikacyjny NIP:………………………………..,REGON ………………………………………….. , 
reprezentowaną przez: …………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 

Umowa została zawarta wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843): w trybie przetargu nieograniczonego, 
postępowanie nr……………………………………….. na podstawie Art. 39 ustawy PZP. Zawarcie 
umowy nie narusza art. 7, 30 i 32 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 1. Przedmiot Umowy 
1. Stworzenie aplikacji mobilnej dla studentów anglojęzycznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego wraz z niezbędnymi komponentami i usługami związanymi z wdrożeniem 
aplikacji. 

2. Przeprowadzenie szkoleń oraz wykonanie innych zobowiązań w zakresie określonym dla 
każdej ze Stron Umową. System, na którym oparte zostanie Oprogramowanie, 
Wykonawca dostarczy w aktualnej dostępnej na rynku wersji (aktualizacji).  

3. Umowa zobowiązuje Wykonawcę do realizacji następujących działań:  

ETAP I: 

1) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej mającej na celu doprecyzowanie 
wymagań Zamawiającego określonych w Formularzu wymagań funkcjonalnych 
(Załącznik nr 2 do Umowy), w tym wzajemnych powiązań funkcjonalnych 
poszczególnych obszarów Aplikacji mobilnej. 

ETAP II: 

1) dostawa, przygotowanie i uruchomienie testowego Aplikacji mobilnej w celu 
przeprowadzania testów, na platformie IOS i Android; 
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2) uruchomienie w środowisku produkcyjnym aplikacji mobilnej w zakresie 
funkcjonalnym opisanym w opisie przedmiotu zamówienia na platformie IOS i 
Android; 

3) przeprowadzenie szkoleń dla administratorów aplikacji; 

4) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, licencji Aplikacji mobilnej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy określony w niniejszym 

paragrafie, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Prace należy wykonać 

zgodnie z Harmonogramem (uwzględniającym podział na Etapy) uzgodnionym 

ostatecznie z Zamawiającym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się przedstawić projekt harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia 

zawarcia Umowy do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych 

od dnia przekazania mu projektu Harmonogramu, zaakceptuje albo zgłosi uwagi do 

Harmonogramu. Jeśli Zamawiający zgłosi uwagi, Wykonawca zobowiązany jest w 

terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania mu na piśmie uwag, odnieść się do uwag 

Zamawiającego i przedstawić gotowy harmonogram Zamawiającemu w celu 

ostatecznego uzgodnienia. Ostatecznie uzgodniony Harmonogram wymaga akceptacji 

wszystkich stron umowy i podpisania przez obie strony Umowy.  

 
§ 2. Ogólne zasady wykonywania zobowiązań Stron 

1. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot zawodowo wykonujący prace związane z 
wdrożeniami oraz aktualizacją i rozszerzeniem aplikacji mobilnych, dołoży najwyższej 
staranności dla prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy oraz że 
realizacja prac objętych przedmiotem Umowy będzie odbywała się przy wykorzystaniu 
całej posiadanej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, z uwzględnieniem obowiązującego 
w Rzeczpospolitej Polskiej systemu prawnego. 

2. Wykonawca oświadcza, że świadczenie przez niego usług objętych Umową nie będzie 
naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich do Aplikacji mobilnej oraz 
do oprogramowania Osób Trzecich. 

3. Zamawiający oświadcza, że wiadomym mu jest, że należyte wykonanie Umowy 
uzależnione jest od współdziałania ze strony Zamawiającego oraz zapewnienia 
Wykonawcy odpowiednich warunków, w tym zapewnienia: 

a. odpowiednich warunków w lokalizacjach, w których prowadzone będą prace w 
ramach Wdrożenia; 

b. informacji oraz danych wymaganych przez Wykonawcę, w szczególności informacji 
dotyczących wymagań Zamawiającego w zakresie funkcjonalności Aplikacji mobilnej. 

4. W toku realizacji prac objętych przedmiotem Umowy, Strony zobowiązane są na bieżąco 
informować się wzajemnie o wszelkich znanych im zagrożeniach, trudnościach czy 
przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także znanych Wykonawcy 
okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mają wpływ na jakość, termin 
wykonania bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane na piśmie 
Kierownikom Projektu Stron. 
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§ 3. Organizacja Wdrożenia  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań 

związanych z realizacją Umowy, w celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej 

realizacji prac z zastrzeżeniem, iż koordynacja działań związanych z realizacją Umowy 

zależnych wyłącznie od Zamawiającego spoczywa na Zamawiającym. 

2. Dla celów zarządzania Wdrożeniem Strony powołują osoby odpowiedzialne za wdrożenie 
aplikacji. Kierownikami Projektu są osoby wyznaczone przez każdą ze Stron na podstawie 
Umowy, upoważnione do działania w imieniu danej Strony w związku z realizacją 
Umowy, w szczególności upoważnione do dokonywania Odbiorów, do bieżącego 
kierowania procesem Wdrożenia oraz do rozwiązywania bieżących problemów 
związanych z realizacją Umowy.  

3. Decyzje podejmowane są przez poszczególne osoby odpowiedzialne za wdrożenie. 
Wdrożenia nie mogą być sprzeczne z Umową. 

 

 
§ 4. Odbiór prac 

1. W terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru, Zamawiający 
przeprowadzi testy weryfikujące poprawność wykonania prac.  

2. Wykonawca dokona żądanych przez Zamawiającego zmian w terminie do 10 dni 
roboczych od daty ich otrzymania i ponownie przedstawi etap do odbioru. Ponowna 
procedura przyjęcia etapu następować będzie przy odpowiednim zastosowaniu ust. 3-5. 

3. W terminie do 3 dni roboczych od zakończenia testów weryfikujących poprawność 
wykonania prac, Kierownik Projektu Zamawiającego oświadczy, czy wykonany system 
przyjmuje i czy akceptuje jego zgodność z wymaganiami SIWZ, czy też uzależnia jego 
przyjęcie od wprowadzenia określonych zmian, wynikających z niezgodność wykonanych 
prac z wymaganiami SIWZ. Oświadczenie o przyjęciu lub uzależnieniu jego przyjęcia od 
wprowadzenia określonych zmian składane jest na piśmie przez Kierownika Projektu 
Zamawiającego Kierownikowi Projektu Wykonawcy. 

4. Wykonawca dokona żądanych przez Zamawiającego zmian w terminie do 7 dni 
roboczych od daty ich otrzymania i ponownie przedstawi aplikację do odbioru. 

5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od daty przyjęcia 
aplikacji, Strony sporządzą w dwóch egzemplarzach Protokół Odbioru Końcowego 
zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy. Protokół Odbioru 
Końcowego sporządzany jest w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 
Protokół Odbioru Końcowego podpisywany jest przez wszystkie osoby upoważnione.  

6. Najpóźniej na moment odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody 
źródłowe do wszystkich utworów wytworzonych w ramach wdrożonego Aplikacji 
mobilnej. Przekazanie Dokumentacji nastąpi w formie elektronicznej, w języku polskim, 
w formatach źródłowych (np. doc, docx, rtf, pdf, itp.).  Kody źródłowe wraz z kompletem 
narzędzi programistycznych, bibliotekami i innymi elementami niezbędnymi do 
doprowadzenia Kodu Źródłowego do formy wykonywalnej, zostaną przekazane w formie 
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umożliwiającej dokonywanie przez Zamawiającego zmian i modyfikacji dotyczących 
procesów i skryptów (w zakresie Funkcjonalności Aplikacji mobilnej) w ramach 
udzielonych licencji, o których mowa w § 5.   

7. Odbiór Końcowy nastąpi w terminie do 7 dni roboczych po dokonaniu – zgodnie z 
procedurą określoną powyżej – po przeprowadzeniu przez Zamawiającego procesu 
sprawdzenia obejmującego wszelkie niezbędne testy i próby funkcjonowania Aplikacji 
mobilnej. Odbiór Końcowy nastąpi z chwilą podpisania przez Zamawiającego (z 
zachowaniem zasad reprezentacji tego podmiotu przy składaniu oświadczeń woli), 
zawierającego stwierdzenie, że Zamawiający przyjmuje Oprogramowanie bez zastrzeżeń. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w zakresie 
przekazywania informacji o budowie dostarczanego Aplikacji mobilnej. 

9. Licencja udzielona Zamawiającemu na zasadach określonych w § 5, obejmuje również 
prawo do zezwalania na wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych w 
odniesieniu do Kodów Źródłowych na polach eksploatacji wskazanych w § 5. 

10. Przechowywanie kodów źródłowych odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, 
kody zdeponowane zostaną w kasie pancernej wraz z hasłem dostępowym do 
rozkodowania wersji źródłowej. 

§ 5. Przeniesienie praw autorskich 

1. Wykonawca w ramach i na podstawie umowy przenosi na Zamawiającego w całości 

autorskie prawa majątkowe i pokrewne do przedmiotu zamówienia, w tym aplikacji 

mobilnej, sekwencji kodów, programu, oprogramowania, które w świetle prawa 

autorskiego oraz wszelkiej dokumentacji, która powstała w związku realizacją umowy.  

2. Zgoda na przeniesienie praw autorskich oraz prawa do udzielania dalszych zgód na 

rozporządzanie, korzystanie oraz realizację prawa i praw zależnych, obejmuje następców 

prawnych Zamawiającego oraz osoby, na które zostaną przeniesione autorskie prawa 

majątkowe w całości lub w części. Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową 

zgodę na przenoszenie przez Zamawiającego na osoby trzecie autorskich praw 

majątkowych oraz praw zależnych w całości lub części oraz na udzielenie licencji.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej, obejmuje 

wszelkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Prawa Autorskiego, w szczególności: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - trwałe lub czasowe 

zwielokrotnianie aplikacji, w tym oprogramowania, w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, jak i zwielokrotnianie w zakresie, 

w którym jest to niezbędne do wprowadzenia, wyświetlania, dostosowania, 

przechowywania oprogramowania dla własnych potrzeb Zamawiającego, zgodnie 

z jego charakterem i przeznaczeniem, w tym prawo do zainstalowania, 

uruchamiania, przechowywania i używania aplikacji oraz sporządzania jego kopii 

w celu zgodnego z przeznaczeniem używania aplikacji, w celach archiwalnych, w 

celu wymiany wadliwej kopii lub w celu zweryfikowania błędów w aplikacji.  
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b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -

Zamawiający może rozpowszechniać sporządzone przez siebie kopie 

Dokumentacji Oprogramowania lub ich fragmentów wyłącznie dla swojego użytku 

jak również udostępniać je w całości lub części w sieciach komputerowych, w tym 

w Internecie, 

c. w zakresie zmian i rozpowszechniania utworu -inne niż określone powyżej. 

4. Wykonawca wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych przeniesie na 

Zamawiającego prawo własności do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy 

nośników i Dokumentacji Oprogramowania, co nastąpi na mocy Umowy z momentem ich 

wydania Zamawiającemu bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów lub 

dokonywania innych czynności oraz bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8, obejmuje przeniesienie praw autorskich i praw 

pokrewnych wraz z prawami zależnymi, w tym do wykonywania zmian i modyfikacji w 

całości lub w części oraz udzielnie ewentualnej licencji. Wykonawcy nie przysługuje 

z tego tytułu odrębne wynagrodzenie. 

6. Wykonawca zapewni, że oprogramowanie będzie posiadać kody i numery identyfikacyjne 

Licencjodawcy uprawnionego do udzielenia Licencji. 

7. W odniesieniu do wchodzącego w skład oprogramowania Wykonawcy, Wykonawca 

udzieli Zamawiającemu stosownych Licencji na zasadach wskazanych w Umowie. 

8. Wykonawca w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie doprowadzi do naruszenia 

jakichkolwiek autorskich praw osobistych lub majątkowych, w tym praw patentowych, 

praw autorskich i praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej. 

9. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie w prawomocnym orzeczeniu uznany za 

naruszającego autorskie prawa osobiste lub majątkowe, Wykonawca zwróci lub uiści za 

Zamawiającego kwoty należne danemu podmiotowi trzeciemu. 

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich za materiały w 

postaci plików audio i video, tekstów i innych elementów aplikacji, które zostaną 

przekazane przez Zamawiającego. 

11. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest 

również do udzielenia Zamawiającemu licencji (sublicencji) lub do zapewnienia 

pozyskania przez Zamawiającego licencji (sublicencji) na użytkowanie, w wymiarze, jaki 

umożliwia Zamawiającemu korzystanie z Aplikacji mobilnej w zakresie określonym 

Umową. Wszelkie licencje (sublicencje), jakie w ramach niniejszej Umowy uzyska 

Zamawiający, udzielone będą na czas nieokreślony, jak również nie mogą być 

wypowiedziane przez Wykonawcę ani przez osoby trzecie. Warunki ww. licencji powinny 

zapewnić nielimitowane prawo do równoczesnej pracy dowolnej liczby użytkowników z 

dostępem do wszystkich określonych niniejszą Umową modułów i Funkcjonalności 

Aplikacji mobilnej.  

12. W celu umożliwienia Zamawiającemu korzystania z prawa do dokonywania zmian i 

modyfikacji Rezultatów Prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kody źródłowe.  
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§ 6. Szkolenie 
Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego 
szkolenie dotyczące obsługi programu w wymiarze 4 godzin dla 4 pracowników 
Zamawiającego. 

 
§ 7. Gwarancja 

1. Wykonawca zobowiązuje się przez ………….. miesięczny okres gwarancji zgodny z złożoną 
ofertą nieodpłatnie usuwać wady programu, które nie zostały wykryte przed odbiorem 
programu, a które wynikają z wykonania programu niezgodnie ze Specyfikacją Wymagań 
Aplikacji mobilnej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o wadach w następujący sposób:  
w dni robocze w godz.: od 8:00 do 16:00,  sposób kontaktu - adres email,  faxu) 

……………………………………… 
3. Przyjęcie zgłoszenia musi być potwierdzone przez Wykonawcę w następujący sposób: 

e-mail zwrotny, potwierdzenie otrzymania faksu, natychmiast po otrzymania zgłoszenia.  
4. Serwis gwarancyjny realizowany będzie w siedzibie Zamawiającego i Wykonawcy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad najpóźniej 2 dni od 

otrzymania zgłoszenia (określenie maksymalnego czasu na usunięcie błędów). 
 

§ 8. Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie prac określonych w § 1 Wykonawca otrzyma kwotę brutto w wysokości 

……………………………………………..  (słownie: …………………………….……………..) złotych. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie poprzednim, płatne będzie w następujący 

sposób: 
1) 25% kwoty brutto oferty w wysokości ……….. zł płatna w terminie 30 dni od 

zakończenia etapu I prac (zgodnie z harmonogramem); 
2) 75% kwoty brutto oferty  w wysokości ………… zł płatna w terminie 30 dni od 

zakończenia etapu II prac (zgodnie z harmonogramem); 
3. Płatność następować będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.  

 
§ 9. Poufność 

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej 
strony, uzyskanych w trakcie realizowania postanowień niniejszej umowy (informacji 
handlowych, finansowych, technicznych, organizacyjnych). Wykorzystanie tych informacji 
może nastąpić jedynie w celu realizacji niniejszej umowy.  
 

§ 10. Odpowiedzialność Stron i kary umowne 
1. W przypadku niewykonania prac w ramach poszczególnych etapów w terminie, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umownej 
dzieła w danym etapie za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku niewykonania prac w ramach poszczególnych etapów w terminie 14 dni od 
upływu terminu ustalonego w harmonogramie prac, Zamawiający może odstąpić od 
umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania dzieła. 

3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sytuacji określonej w ustępie 2, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 10 000 zł. 
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§ 11 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny 
ofertowej brutto), o którym mowa w §8 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych 
..........................................) w formie ............................................................  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach: 

2. 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

3. 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął 
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

§ 12. Skutki działania Siły Wyższej 

1. Dla potrzeb Umowy, Siła Wyższa oznacza wydarzenie pozostające poza kontrolą Strony, 

występujące po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie lub należyte wykonanie 

przez tę Stronę jej obowiązków, nieprzewidywalne oraz takie, któremu Strona nie mogła 

zapobiec. 

2. Żadna ze Stron nie będzie ponosiła odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie swoich obowiązków umownych w przypadku wystąpienia Siły Wyższej. 

3. Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy przez Stronę, to: 

1) Strona ta niezwłocznie, najszybciej jak to będzie możliwe, zawiadomi drugą Stronę o 

powstaniu tego zdarzenia, a ponadto będzie informować drugą Stronę o istotnych 

faktach mających wpływ na przebieg takiego zdarzenia, w szczególności o 

przewidywanym terminie jego zakończenia i o przewidywanym terminie podjęcia 

wykonywania zobowiązań z Umowy oraz o zakończeniu tego zdarzenia, w miarę 

możliwości przedstawiając dokumentację w tym zakresie; 

2) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia; 

3) Strona ta niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia. 

§ 13. Zmiana Umowy 

1. Strony uzgadniają, że nie nastąpią istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że 
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w 
zakresie: 

1) funkcjonalności aplikacji mobilnej, które okażą się niezbędne do wprowadzenia w 
Przedmiocie Umowy, wskutek przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia, lub 
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gdy okażą się one korzystne dla Zamawiającego,  

2) nazewnictwa poszczególnych modułów, a także ich liczby pod warunkiem, że 
funkcjonalność określona w Załączniku nr 2 do Umowy Formularz wymagań 
funkcjonalnych, nie ulegnie zmianie, z zastrzeżeniem pkt 1, 

3) zmiany w Przedmiocie Umowy, gdy są korzystne dla Zamawiającego z punktu 
widzenia utrzymania lub użytkowania Aplikacji mobilnej, 

5) zmiany związane z wprowadzeniem nowych przepisów lub zmian w dotychczasowych 
przepisach, jeżeli powodują one konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w 
odniesieniu do zakresu Przedmiotu Umowy. 

6) zmiany są niezbędne do wprowadzenia na skutek działania Siły Wyższej,  

7) osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana nie wymaga 
zawarcia aneksu do Umowy. 

 
§ 14. Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie Umowy wymagają formy pisemnego 
aneksu pod rygorem nieważności, chyba że w Umowie zastrzeżono inaczej.  

2. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy nie mogą być cedowane lub w inny sposób 
przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa zamówień 
publicznych, kodeksu cywilnego oraz prawa autorskiego.  

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy lub odstąpienia od Umowy strony 
poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym – dla 
Wykonawcy i trzech – dla Zamawiającego  

7. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik 1 – Formularz ofertowy  

Załącznik 2 – Formularz wymagań funkcjonalnych 

Załącznik 3 – Harmonogram 

Załącznik 4 – Wzór Protokołu Odbioru Analizy przedwdrożeniowej / Odbioru Końcowego  

Załącznik 5 – Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
 

WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
…………………………………..       ……………………………….. 
(podpis)          (podpis) 

 

 



 

9 

 

 

 

Opracował: Karol Greinert 

 

 

 

Załącznik nr 2 
do Umowy Nr ………./……………………..2019 

 
- Formularz wymagań funkcjonalnych - 

 

 

 

 

  

Załącznik nr 3 
do Umowy Nr ………./……………………..2019 

 
- -Harmonogram- 
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Załącznik nr 4 
do Umowy Nr ………./……………………..2019 

 
- Wzór protokołu odbioru Etapu / Odbioru Końcowego / MODYFIKACJI 

 

 
ODBIÓR ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ* /ETAPU*/ODBIORU KOŃCOWEGO*/ 
MODYFIKACJI 
 
W dniu …………………..Wykonawca przekazał do odbioru następujące prace: 
 
........................................................................ ........................................................................ 
........................................................................ ........................................................................ 
........................................................................ ........................................................................ 
........................................................................ ........................................................................ 
........................................................................ ........................................................................ 
........................................................................ ........................................................................ 
........................................................................ ........................................................................ 
........................................................................ ........................................................................ 
........................................................................ ........................................................................ 
........................................................................ ........................................................................ 
 
 

 …………………………… 
Wykonawca 

 
 
W wyniku przeprowadzonego odbioru podjęta została następująca decyzja: 
 
........................................................................ ........................................................................ 
........................................................................ ........................................................................ 
........................................................................ ........................................................................ 
........................................................................ ........................................................................ 
........................................................................ ........................................................................ 
........................................................................ ........................................................................ 
 
 
W dniu ................................ Zamawiający potwierdza wykonanie przez Wykonawcę prac 
wymienionych powyżej.  
 
 

 …………………………… 
Zamawiający 
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* Niewłaściwe skreślić 


