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UMOWA  

nr ……………. 

(dalej: „Umowa”) 

zawarta ………………...2021 w Warszawie 

pomiędzy: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz, z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Żelaznej 87, 00-879 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod nr KRS 0000860814, posługującym się numerami NIP 5250008293 oraz REGON 387143432, 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

 

a 

 

…………………………………………………, reprezentowana przez: 

……………………………………………………………., 

zwana dalej:  Wykonawcą 

 

[Preambuła] 

Niniejsza umowa (dalej: Umowa), zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego  

w trybie poza ustawą z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1129, z późn. zm.), w zgodzie z postanowieniami art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. 

 

§ 1 [Przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wdrożenie Systemu księgowo-kadrowego (dalej: System) dla Sieci 

Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” wraz z 

udzieleniem licencji oraz świadczenie usług utrzymania i administrowania serwera obsługującego 

wdrożony System. 

2. Szczegółowy opis, zasady i warunki wykonania przedmiotu Umowy, zostały zawarte w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia(dalej: OPZ), który  stanowi załącznik nr 1 do Umowy; Oferta Wykonawcy 

stanowi załącznik nr 2. Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy zgodnie z OPZ oraz ze złożoną 

Ofertą. 

 

§ 2 [Terminy realizacji umowy] 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy poczynając od daty udzielenia licencji zgodnie 

z treścią OPZ. 

2. Terminy wykonania poszczególnych etapów składających się na przedmiot Umowy zostaną 

szczegółowo określone w Harmonogramie Prac sporządzonym przez Wykonawcę w terminie 2 dni 

roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy, przy czym Harmonogram Prac musi zostać 

zaakceptowany przez Zamawiającego oraz musi uwzględniać określone w OPZ terminy wdrożenia 

poszczególnych modułów Systemu. 

3. W ostatnim dniu obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

wszelkie dane zgromadzone w Systemie w formie kopii bazy danych oraz zapewni Zamawiającemu 
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możliwość ich nieodpłatnego przeglądania, drukowania oraz generowania i przekazywania JPK 

wymaganych przepisami prawa przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

mowa wygasła lub uległa rozwiązaniu. 

 

§ 3 [Ogólne zasady współpracy] 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada wszelkie niezbędne kwalifikacje, w szczególności wiedzę, uprawnienia, umiejętności, 

doświadczenie i środki techniczno-organizacyjne niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy; 

2) wykona przedmiot Umowy dochowując najwyższej możliwej staranności wynikającej z 

profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest: 

1) do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu Umowy; 

2) podporządkować się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu realizacji przedmiotu 

Umowy. Wskazówki nie mogą być sprzeczne z umową, mogą jednak doprecyzowywać jej 

postanowienia; 

3) zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wskazówki dotyczące sposobu realizacji przedmiotu 

Umowy w zakresie, w jakim postanowienia umowy lub OPZ nie są wystarczająco precyzyjne; 

4) niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących utrudnić 

realizację przedmiotu Umowy, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te okoliczności 

przy ostatecznym rozliczeniu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych przez niego 

w związku z zawarciem i realizacją Umowy, jak również wersji roboczych produktów i wszystkich 

materiałów pomocniczych, które powstaną w trakcie prac. Za zachowanie poufności Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.  

§ 4 [Wynagrodzenie wykonawcy] 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 

łącznej nie większej niż ……………………………. zł brutto, w tym …………………… zł VAT, z czego: 

a) kwota …………… stanowi wynagrodzenie za wdrożenie Systemu,  

b) kwota …………… stanowi wynagrodzenie za udzielenie licencji, 

c) kwota …………… stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług w zakresie utrzymania i 

administrowania serwera. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 lit. a), będzie płatna zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego 

Harmonogramem Prac, z tym że: 

a) za wykonanie Etapów I i II Wykonawca otrzyma 10 % tej kwoty, 

b) za wykonanie Etapów od III do VIII Wykonawca otrzyma 60 % tej kwoty,  

c) pozostałe 30 % tej kwoty Wykonawca otrzyma po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego. 

3. Kwoty, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), będą płatne w dwunastu miesięcznych równych częściach 

na podstawie wystawianych przez  Wykonawcę faktur VAT. Wykonawca wystawia fakturę na koniec 

każdego miesiąca. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Kwoty, o których mowa w ust. 2 będą płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury będą 

odpowiednio protokoły odbioru poszczególnych Etapów oraz Protokół Odbioru Końcowego. 
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5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi całość należnego Wykonawcy wynagrodzenia w 

związku z realizacją przedmiotu Umowy i wobec czego Wykonawcy nie przysługują w stosunku do 

Zamawiającego żadne inne roszczenia, w szczególności o zwrot wydatków poniesionych w związku z 

realizacją Umowy. 

6. W ramach kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 lit. a), Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów, które powstaną w toku 

wdrażania Systemu, a będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§ 5 [Odbiór przedmiotu umowy – etapów wdrażania Systemu] 

1. Z czynności odbioru poszczególnych etapów wdrażania Systemu, szczegółowo opisanych w OPZ, 

Strony sporządzą każdorazowo protokół odbioru. Jeżeli podczas odbioru ujawnią się wady w etapach 

będących przedmiotem odbioru, Strony wpisują te wady do protokołu, a Wykonawca jest zobowiązany 

je usunąć w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Etap uważa się za odebrany z momentem sporządzenia 

bezusterkowego protokołu odbioru. 

2. Po odbiorze ostatniego z etapów wdrażania Systemu Strony sporządzą Protokół Odbioru Końcowego. 

Treść ust. 1 zdanie 2 i 3 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 6 [Licencja] 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu niewyłącznej i niezbywalnej 

licencji na oprogramowanie do obsługi wdrażanego Systemu.  

2. Licencja zostanie udzielona na okres, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że oprogramowanie, na które zostanie udzielona licencja, jest legalne oraz, że 

Wykonawca jest uprawniony do dystrybucji jego wersji licencyjnych zgodnie z wymogami i na zasadach 

określonych przez producentów oprogramowania.  

4. Wykonawca oświadcza, że oprogramowanie dostarczone Zamawiającemu będzie wolne od wad 

prawnych, w tym roszczeń ze strony podmiotów trzecich a także wolne od wad fizycznych oraz, że 

będzie zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

5. Przez datę udzielenia licencji rozumie się dzień dostarczenia dokumentu licencji lub odnośnika 

umożliwiającego jego pobranie/korzystanie z oprogramowania. 

 

 § 7 [ Utrzymanie i administrowanie serwera] 

1. Przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić utrzymanie i 

administrowanie serwera obsługującego System. 

2. W razie awarii serwera uniemożliwiającej normalnie korzystanie z Systemu Zamawiający informuje 

Wykonawcę o fakcie wystąpienia awarii. Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię i przywrócić 

prawidłowe działanie serwera oraz Systemu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jednak nie 

dłuższym niż 24 godziny. 

3. Treść ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku niewłaściwego działania Systemu wynikającego z 

innych przyczyn niż określone w ust. 2. 

 

 

 

 



 

4 

 

§ 8 [Prawa autorskie] 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów 

(dalej również „utworu”), które powstaną w tracie wdrażania Systemu, a będą utworem w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dalej również „prawa 

autorskiego”, w tym do baz danych, które podlegają ochronie jak utwory.  

2. Przejście autorskich praw majątkowych do utworu, następuje z chwilą wydania jego materialnych 

nośników Zamawiającemu lub z chwilą wprowadzenia utworu do środka komunikacji elektronicznej w 

taki sposób, że Zamawiający mógł się z nim zapoznać. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje następujące pola eksploatacji: 

1) wytwarzanie nieograniczonej ilości egzemplarzy utworu z zastosowaniem technik: 

poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, cyfrowych, na nośnikach 

optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu magnetycznego, audiowizualnych lub 

multimedialnych; 

2) wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy, najem lub użyczenie oryginału albo 

egzemplarzy, na których utwór utrwalono - bez ograniczeń przedmiotowych, terytorialnych 

i czasowych, bez względu na przeznaczenie; 

3) wprowadzenie do pamięci komputera i Systemów operacyjnych; 

4) rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie, w 

taki sposób aby dostęp do utworu przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu 

i czasie; 

5) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, 

w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych; 

6) wydawanie całości lub fragmentów utworu w publikacjach zbiorowych w postaci książkowej 

(albumy, katalogi, leksykony), wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach 

z utworami innych podmiotów; 

7) rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na 

wprowadzaniu śródtytułów, podtytułów, opisów; 

8) wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy;  

9) nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy; 

10) opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu części, 

przemontowaniu utworu. 

4. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot Umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich 

i przekaże utwór w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

5. Wykonawca zapewnia, że żaden z ewentualnych twórców ani współtwórców utworu nie będzie 

wykonywał osobistych praw majątkowych wynikających z autorstwa utworu. 

6. Zamawiający uprawniony jest do anonimowego rozpowszechniania utworu, ale nie jest zobowiązany 

do jego rozpowszechniania. 

7. Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania utworu, 

ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone na inne podmioty 

bez żadnych ograniczeń.  

8. Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich 

lub praw z utworu. 

9. Wykonawca oświadcza, że przed przejściem praw autorskich na Zamawiającego, Zamawiający jest 

uprawniony do nieodpłatnego korzystania z wszelkich utworów powstałych w związku realizacją 

przedmiotu Umowy, a udostępnionych mu przez Wykonawcę. 
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10. W okresie realizacji przedmiotu Umowy, w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji 

Wykonawcy przysługuje niewyłączna licencja na posługiwanie się i ewentualne dalsze opracowywanie 

utworu przekazanych już Zamawiającemu. 

11. Treść ust. 1-10 nie dotyczy praw autorskich do oprogramowania, na które zgodnie z niniejszą Umową 

Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji.  

 

§ 9 [Nienależyte wykonanie Umowy] 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie Umowy na zasadach ogólnych. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za 

wszelkie wady przekazanych produktów, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 

z naruszenia ich praw, w szczególności praw autorskich.  

2. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w wysokości: 

1) 1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy, za każdy dzień opóźnienia w 

przekazaniu poszczególnych etapów wdrażania Systemu w stosunku do terminów wynikających 

z Harmonogramu Prac, 

2) 1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 

wad stwierdzonych podczas odbioru poszczególnych etapów wdrażania Systemu  

3) 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 lit. c) Umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 

awarii serwera, 

4) 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 lit. c ) Umowy za każdy dzień opóźnienia w 

przywróceniu prawidłowego działania Systemu w razie wystąpienia przyczyn innych niż 

określone w § 7 ust. 2, 

5) 20 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od 

umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

6) 20 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy w przypadku naruszenia przez 

Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy. 

3. Nałożenie kary umownej następuje na podstawie stosownego oświadczenia Zamawiającego.  

4. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość 

nałożonych kar umownych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość 

nałożonej kary umownej. 

5. Oświadczenie o nałożeniu kary umownej może być złożone Wykonawcy przez Zamawiającego także 

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia 

uprawniającego Zamawiającego do nałożenia na Wykonawcę kary umownej. 

6. Nałożona kara umowna zmniejsza wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający ma 

także prawo dokonać jej potrącenia, bez wzywania Wykonawcy do jej zapłaty, na co ten ostatni 

wyraża zgodę. 

 

§ 10 [Osoby uprawnione do wzajemnych kontaktów] 

1. Strony postanawiają, że obok innych osób dysponujących stosownymi pełnomocnictwami, osobami 

upoważnionymi do składania oświadczeń związanych z realizacją Umowy, w tym podpisaniem 

protokołów są: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………………….,  

2) ze strony Wykonawcy: …………………………………., 

2. Każda ze Stron może dokonać zmian reprezentujących jej osób, o których mowa w ust. 1. Zmiana 

następuje na podstawie pisemnego zawiadomienia drugiej Strony i nie stanowi zmiany Umowy. 
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§11  [Dane osobowe] 

W przypadku przekazywania i przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę, te kwestie będą 

regulowane odrębną umową.  

 

§ 12 [Postanowienia końcowe] 

1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie może przenosić swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób 

trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia (w tym protokoły) Strony składają sobie na 

piśmie lub za pośrednictwem teleinformatycznych środków przekazu (faksem, poczta email).  

4. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. Nieważność któregokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy. W 

przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy zostanie prawomocnie uznane za nieważne, w 

jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis prawa powszechnego.  

6. Strony zobowiązują się informować wzajemnie na piśmie o wszelkich pojawiających się zmianach 

danych teleadresowych, a korespondencja przesyłana zgodnie z zadeklarowanymi danymi, jest 

uważana za doręczoną właściwie. 

7. Wysłanie pisma na adres Strony, w przypadku jego niepodjęcia, wywołuje skutek doręczenia z dniem 

upływu powtórnej awizacji pisma. 

8. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

9. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących zaistnieć w związku z Umową jest Sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2) Oferta Wykonawcy; 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

 


