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Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy   

 

 

UMOWA                            

WIM…………….2017 
 

dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie  

z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego  

na  dostawy pn. : 

 

 ,,Przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu telewizji przemysłowej budynku 

terminala lotniczego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury” 

 

o  wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  

Dz. U. 2017 r. poz. 1579)  

 

 

W dniu .......................... w Szymanach,   

 

„Warmia i Mazury” Sp. z o.o. z siedzibą w Szymanach (12-100 Szczytno), wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  w 

Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  

0000399439, o numerze identyfikacji podatkowej: NIP 7451842294, REGON: 281345971 i 

kapitale zakładowym w wysokości 84 856 000,00 zł, reprezentowana przez:  

……………………………… 

w dalszej części umowy zwana Zamawiającym albo Stroną 

 

zawiera z: 

 

....................................... 

reprezentowanym przez : 

 .................................... 

 

w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą  albo Stroną, umowę, której treść jest następująca  

 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest przebudowa i rozbudowa istniejącego systemu telewizji 

przemysłowej budynku Terminala Lotniczego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. 

2. Zakres prac obejmuje min.: 
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 wykonanie dokumentacji projektowej– w języku polskim, 

 dostawa, montaż, konfiguracja, parametryzacje i oprogramowanie urządzeń, 

 zaimplementowanie oprogramowania do istniejącego systemu 

 wykonanie podłączenia oprogramowania do istniejącej instalacji,  

 Przeniesienie kamer - 4 szt. 

 Zamontowanie nowych kamer wewnętrznych stacjonarnych - 4 szt. 

 Zamontowanie nowych kamer zewnętrznych stacjonarnych - 2 szt. 

 Zamontowanie nowych kamer zewnętrznych ruchomych - 3 szt. 

 Dostawa macierzy dyskowej - 1 szt. 

 Dostawa stacji operatora - 1 szt.  

 wykonanie dokumentacji powykonawczej  

 Wszystkie dokumenty, dokumentacja, instrukcje itp. przekazane będą w języku polskim. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera: SIWZ wraz z wszelkimi załącznikami, które to 

dokumenty stanowią  integralną cześć niniejszej umowy bez potrzeby ich dodatkowego 

załączania.    

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, przyjętą ofertą oraz z zachowaniem zawodowej staranności,  zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego 

(przydatnego do celu któremu służyć) działania wszelkiego wytworzonego oprogramowania 

oraz pozostałych elementów przedmiotu umowy.  

5. Dokumentacja projektowa opracowana zostanie w wersji papierowej i elektronicznej. 

6. Dokumentacja musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. W tym 

celu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wymagany zakres dokumentacji,  

w 2 egzemplarzach wersji papierowej oraz kompletną dokumentację w formie elektronicznej 

na CD w formacie pdf oraz doc., rysunki techniczne w formacie pdf i formacie programu 

AutoCad (np. dwg.) – 1 egz.. 

7. Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana w wersji edytowalnej  

w 3 egzemplarzach (w  formie papierowej oraz elektronicznej na CD) 

8. Prace wykonywane będą na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiązek koordynacji 

przebiegu poszczególnych robót ze służbami Zamawiającego. 

9. Odpady Wykonawca odbiera/wywozi z terenu  Zamawiającego we własnym zakresie. 

10. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zagospodarowania  powstających odpadów,  

na swój koszt, zgodnie z  obowiązującą  ustawą  o  odpadach. 

11. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom 

trzecim  w trakcie wykonywania prac.  

12. Pracownicy Wykonawcy będą prowadzić wszelkie prace w ubiorach pozwalających na 

identyfikację Firmy. 
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                                                             §2 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy 

opisanego w §1, na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie ze złożoną ofertą, 

wszelkimi aktualnie obowiązującymi w stosownym zakresie przepisami oraz normami.  

2. Wraz z przedmiotem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu co najmniej 

następującą dokumentację:  

a) instrukcję obsługi i konserwacji przedmiotu umowy w języku polskim; 

b) kartę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej 

umowy;  

c) wszelkie inne specjalistyczne dokumenty niezbędne dla prawidłowego użytkowania 

przedmiotu umowy, oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa, w szczególności: 

atesty, certyfikaty, licencje,   świadectwa zgodności. 

3.Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu umowy, zobowiązany jest ponieść wszelkie 

koszty przeglądów serwisowych (gwarancyjnych), jeżeli takie są wymagane, w okresie 

udzielonej gwarancji jakości, w tym koszty użytych do nich materiałów i części, oraz napraw 

gwarancyjnych w tym użytych do nich materiałów i części. Wykonawca oświadcza, że wszelkie 

koszty tytułu realizacji tych obowiązków zostały uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym 

z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wszelkie prace na terenie Portu Lotniczego będą odbywały się zgodnie z przepisami 

bezpieczeństwa obowiązującymi dla Portu Lotniczego. Terminy wyłączania istniejącego 

systemu CCTV  z eksploatacji należy uzgadniać z Zespołem ds. Obsługi Systemów 

Terminalowych. Terminy wyłączeń systemu CCTV zależą od aktualnego rozkładu lotów  

w czasie odpraw pasażerskich. 

5. Wykonawca w czasie realizacji prac zobowiązany jest do:  

a)utrzymania terenu prac w stanie umożliwiającym dojazd do wszystkich znajdujących się na  

terenie obiektów (wolnym od przeszkód komunikacyjnych); 

b)bieżącego usuwania  wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów,  

6. odpadów i śmieci. 

7. Po zakończeniu realizacji prac, Wykonawca zobowiązany  jest uporządkować teren  

prac. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, posiadać dokumenty 

dopuszczające je do stosowania w Polsce, a także spełniać wymagania  norm, przepisów, w tym 

w zakresie bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń oraz efektywności energetycznej. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości prac i materiałów użytych przez 

Wykonawcę do realizacji umowy.    

   

§3 

Obowiązki Zamawiającego 
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1. Obowiązkiem Zamawiającego jest odebranie przedmiotu umowy i zapłacenie Wykonawcy 

ceny, z chwilą zaistnienia ku temu przesłanek wynikających z niniejszej umowy i na warunkach 

w niej opisanych.    

 

§4 

Odbiór i wydanie przedmiotu umowy oraz szkolenie z obsługi, odbiór pogwarancyjny 

 

1. Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o dacie, od której przedmiot umowy 

będzie gotowy do odbioru.  

2. Zamawiający przystąpi do odbioru  w terminie 3 dni od daty zawiadomienia. Zawiadomienie 

należy skierować zgodnie z danymi Zamawiającego wskazanymi w niniejszej umowie. 

3. Protokół odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony w formie pisemnej  

w 2 egzemplarzach.  

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu umowy, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a. jeżeli wady nadają się do usunięcia i mają charakter istotny, może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad z wyznaczeniem odpowiedniego terminu na ich usunięcie.  

W takim przypadku, Zamawiający ma prawo przerwać czynności odbioru dokonując 

stosownej adnotacji w protokole odbioru. Po usunięciu wad istotnych Wykonawca jest 

zobowiązany ponownie przedstawić przedmiot umowy do odbioru techniczno-

jakościowo, na zasadach określonych  

b.  jeżeli wady nadają się do usunięcia, mają charakter nieistotny, Zamawiający może 

dokonać odbioru z wyznaczeniem odpowiedniego termin na ich usunięcie; 

5. Wszelkie postanowienia niniejszego paragrafu w żaden sposób nie naruszają i nie wyłączają 

uprawnień Zamawiającego wynikających w szczególności z pozostałych postanowień 

umownych oraz kodeksu cywilnego, w tym dotyczących kar umownych, odstąpienia od umowy 

oraz rękojmi za wady a także nie powodują zmiany terminu realizacji obowiązków umownych 

przez Wykonawcę. 

6. Wszelkie czynności związane z odbiorem przedmiotu zamówienia wymagają zachowania 

formy pisemnej. 

7.  Wszelkie niezbędne do dokonania odbiorów urządzenia oraz dokumentacja techniczna, 

dane produkcyjne, a także pomoc ze strony Wykonawcy niezbędna do dokonania odbioru, 

będą dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę na czas trwania odbioru, bez 

dodatkowych kosztów.  

8. Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w całości, jeśli nie 

będzie on choćby w części odpowiadał opisowi przedmiotu zamówienia oraz w złożonej ofercie 

wraz z załącznikami. 

9. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w siedzibie Zamawiającego szkolenie dla 5 osób 

w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu umowy oraz w zakresie serwisu podstawowego.  
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10. Szkolenie to zostanie przeprowadzone i zakończone w terminie 21 dni od dnia odbioru 

przez Zamawiającego przedmiotu umowy. Z przeprowadzonego szkolenia zostanie 

sporządzony protokół w 2 egzemplarzach wraz z wykazem imiennym osób przeszkolonych. 

11. Wykonawca wystawi dla uczestników szkolenia imienne zaświadczenia o odbytym 

przeszkoleniu. 

12. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni na każde żądanie Zamawiającego konsultacje 

techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację przedmiotu 

umowy.  

13. Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przed upływem okresu 

gwarancyjnego określonego w § 11 będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad 

stwierdzonych po odbiorze przedmiotu zamówienia i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

Jeżeli wady takie nadal będą istniały Zamawiający wyznaczy Wykonawcy ostateczny termin 

usunięcia tych wad. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad 

stwierdzonych podczas odbioru pogwarancyjnego oraz wyznaczyć odpowiedni termin na 

ponowny odbiór.   

14. W przypadku nieusunięcia wad w terminie wyznaczonym w trakcie odbioru 

pogwarancyjnego Zamawiający niezależnie od pozostałych przysługujących mu uprawnień, 

może obciążyć Wykonawcę kosztami ich usunięcia. 

 

   §5 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31 grudnia 2017. 

 

§6 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Z tytułu całkowitego i prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie   ................. netto (słownie: 

...........................................) powiększone o podatek od towarów i usług wg. aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa podatkowego. 

2. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość wynika z treści oferty złożonej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, które zawiera wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie 

niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wynagrodzenie obejmuje  pełny  zakres, o którym mowa w  § 1, opracowanie dokumentacji 

wykonawczej i powykonawczej, przeniesienie  autorskich  praw majątkowych w tym do 

dokumentacji oraz dokumentacji powykonawczej oraz programów wytworzonych siłami 

własnymi Wykonawcy (tj. takich do których Wykonawca posiada prawa autorskie), udzielenie 

licencje na używanie oprogramowania dostarczonego w ramach przedmiotu umowy, innego 

niż wytworzone siłami własnymi Wykonawcy (tj. takiego do którego Wykonawca nie może 
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przenieść na Zamawiającego praw autorskich bowiem sam ich nie posiada), bezpośrednio na 

rzecz Zamawiającego, a także koszty transportu oraz koszty ubezpieczenia, koszty załadunków, 

rozładunków, dokumenty wymagane polskim prawem (wszystkie dokumenty w języku  

polskim), ewentualne opłaty celne, podatek graniczny, koszty gwarancji, serwisu 

gwarancyjnego oraz inne koszty, opłaty związane z kompletną realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym podatki  objęte  polskim prawem, a także inne obowiązki Wykonawcy 

wymienione w umowie. 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na następujących, poniżej 

określonych zasadach. 

4.Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT obejmującej 100 % 

wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, z chwilą całkowitego i prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego protokołem 

Odbioru o przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 oraz protokołem odbioru 

przeprowadzonego przez Wykonawcę szkolenia o którym mowa w §4 ust. 9.    

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w niej rachunek bankowy Wykonawcy.  

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§7 

Kary umowne 

 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany 

będzie zapłacić na rzecz Zamawiającego następujące, poniżej określone kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy brutto, o którym mowa w §6 ust. 1. 

a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, o którym mowa w §6 ust. 

1, za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, wobec wskazanego w §5 ust. 1. 

b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto, o którym mowa w §6 ust. 

1, za każdy dzień zwłoki wobec terminu realizacji przez Wykonawcę uprawnień 

Zamawiającego wynikających odpowiednio z rękojmi lub udzielonej gwarancji jakości. 

c) w wysokości 200 zł. za każdą godzinę zwłoki wobec realizacji obowiązków Wykonawcy 

wynikających z czasu reakcji serwisu. 

2. Kary umowne z poszczególnych tytułów podlegają kumulacji, jednak ich łączna wysokość 

nie może przekroczyć 15% całkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto,  

o którym mowa w §6 ust. 1. 

3.Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 
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4.W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych.  

 

§8 

Prawa Autorskie 

 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i praw 

pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego, do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania z wszelkich 

opracowań i utworów stanowiących przedmiot umowy, w szczególności programów 

komputerowych (zwanymi dalej łącznie „Programem”) oraz dokumentację techniczną 

Programu, w kraju i za granicą. 

2. Przeniesienie prawa autorskiego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące pola 

eksploatacji:  

1) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, 

systemu lub standardu, 

2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie 

takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i 

rozporządzanie tymi kopiami, 

3) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

4) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany), 

5) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności 

elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

6) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 

7) prawo do zwielokrotniania kodu (kod źródłowy zostanie dostarczony na rzecz 

Zamawiającego na nośniku CD/DVD) lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w 

to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub 

jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w 

szczególności ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami 

komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, 

lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie, 
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8) zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek Programu oraz rozporządzanie  

i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej 

umowie, 

9) prawo do określenia nazw Programu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub 

rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją 

rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Program lub znaków towarowych, 

wykorzystanych w Programie, 

10) prawo do wykorzystywania Programu do celów marketingowych lub promocji, w tym 

reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów 

i usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych  

lub szkoleniowych, 

11) prawo do rozporządzania utworami składającymi się na Program i ich opracowaniami 

oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, 

na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji. 

3. Skutek rozporządzający przeniesienia całości autorskich praw majątkowych nastąpi   

z chwilą dostarczenia Programu na rzecz Zamawiającego, co nie wyłącza uprawnienia 

Zamawiającego do żądania dokonania poprawek lub zmian utworu bądź żądania dostarczenia 

nowej wersji utworu, w przypadku gdy utwór posiada wady fizyczne lub prawne, w 

szczególności nie odpowiada wymogom ustalonym przez Strony. Zamawiający nabywa 

również nieodpłatnie własność nośników, na których utrwalono utwory składające się na 

Program. 

4. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw do 

Programu na innych polach eksploatacji niż określone w ust. 2, Zamawiający zgłosi taką 

potrzebę Wykonawcy i Strony w terminie 14 dni zawrą umowę przekazującą autorskie prawa 

majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego – na warunkach takich jak 

określone w niniejszej umowie. 

5. Przeniesienie całości praw autorskich na rzecz Zamawiającego na wszystkich 

wymienionych polach eksploatacji zostaje dokonane bez dodatkowego wynagrodzenia 

bowiem uwzględnione ono zostało w wynagrodzeniu umownym Wykonawcy na warunkach §6 

ust. 2 umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że wykonany i dostarczony Program jest wolny od wad 

fizycznych  

i prawnych, służą mu wyłączne majątkowe prawa autorskie do wykonanych elementów 

Programu w zakresie koniecznym do przeniesienia tych praw na  Zamawiającego oraz, że prawa 

te nie są w żaden sposób ograniczone. Nadto Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie 

Programem nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej,  

w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych. 

7. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem 

Programu, Wykonawca po zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie uchyli się od 
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niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom 

na własny koszt i ryzyko a nadto, że zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich 

zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci  Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń 

oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej. 

8. Jeżeli Program ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa powyżej, które 

uniemożliwią korzystanie z Programu i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innego 

Programu wolnego od wad, spełniającego wymagania określone w niniejszej umowie, oraz 

naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego.   

9. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw 

osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do Programu. W 

szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji Programu 

i decydowania o zachowaniu ich integralności.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do nie rejestrowania jako znaków towarowych, w imieniu 

własnym lub na rzecz innym podmiotów, utworów graficznych lub słownych stanowiących 

elementy Programu. 

§8a 

Licencja 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada licencje z prawem udzielania sublicencji do 

sprzedanego Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy oprogramowania, innego niż 

wytworzone siłami własnymi Wykonawcy (tj. takiego do którego Wykonawca nie może 

przenieść na Zamawiającego praw autorskich bowiem sam ich nie posiada) z tym 

zastrzeżeniem, że licencje zostaną udzielone wyłącznie bezpośrednio na rzecz Zamawiającego.   

2. Wykonawca niniejszą umową, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 40, poz. 631 ze zm.) upoważnia 

Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego do korzystania z zainstalowanych w 

ramach przedmiotu umowy programów komputerowych o których mowa w ust. 1 powyżej 

(dalej jako „program komputerowy”), będących utworem w rozumieniu wyżej wymienionej 

ustawy, oraz do: 

2.1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub 

części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, 

wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego 

niezbędne jest jego zwielokrotnienie, 

2.2. korzystania z oprogramowania w trakcie eksploatacji, diagnozowania, napraw  

i remontów obiektu / urządzenia / instalacji stanowiących przedmiot modernizacji zgodnie  

z niniejszą umową, wykonywanych przez Zamawiającego samodzielnie lub przez osoby trzecie, 
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2.3. dokonywania, po upływie gwarancji, zmian ustawień w oprogramowaniu, samodzielnie 

lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizacji eksploatacji, naprawy  

i remontów obiektu / urządzenia / instalacji. 

3. Zamawiający nie ma ingerować w kody źródłowe oprogramowani ani dokonywać  

i dekompilacji.   

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalone  

są programy komputerowe.  

5. Zamawiający nabywa licencję niewyłączną na korzystanie z oprogramowania  

określonego w punkcie 1 w miejscu jego zainstalowania wyłącznie w zakresie objętym 

przedmiotem niniejszej umowy. 

6. Licencja, o której mowa powyżej zostaje udzielona na czas nieoznaczony. 

7. Zamawiający ma prawo przeniesienia licencji na programy komputerowe następującym 

podmiotom:  

a) podmiotom, które na zlecenie Zamawiającego świadczą usługi, prace lub roboty  

w zakresie eksploatacji, napraw, konserwacji, remontów lub modernizacji,   

b) podmiotom z grupy kapitałowej Zamawiającego (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 1382  z poźn.zm.), 

c) nabywcom obiektu – najemcom, dzierżawcom, użytkownikom lub innym podmiotom, 

którym obiekt został oddany do korzystania, a także podmiotom będącym sukcesorami praw 

do obiektu, zarówno w części, jak i w całości, na podstawie jakichkolwiek tytułów prawnych, tak 

odpłatnych, jak i darmych. 

8. Jeżeli Zamawiający udzieli dalszych licencji podmiotom trzecim wskazanych w punkcie 

7, będzie również uprawniony przekazać tym podmiotom egzemplarze nośników programu 

komputerowego dostarczonych Zamawiającemu w ramach umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ważność udzielonych Zamawiającemu licencji, 

co oznacza, iż Wykonawca zobowiązuje się w szczególności nie podejmować jakichkolwiek 

działań, których skutkiem mogłoby być wygaśnięcie licencji (sublicencji) udzielonych 

Zamawiającemu, w szczególności nie występować do sądu o rozwiązanie licencji (sublicencji) 

lub nie składać oświadczeń o wypowiedzeniu licencji (sublicencji), w szczególności w sytuacji, 

gdy na podstawie umowy licencja (sublicencja) przekształci się  

w udzieloną na czas nieoznaczony lub na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa będzie uważana za udzieloną na czas nieoznaczony, ani nie składać oświadczeń  

o odstąpieniu od licencji (sublicencji). W przypadku naruszenia tych postanowień Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150.000,00 zł. za każdy przypadek 

naruszenia co nie wyłącza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych k.c. 

10. Postanowienia §8 ust. 7 i 8 umowy stosuje się odpowiednio. 
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§9 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 

1. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu na zasadach ogólnych, 

Zamawiający zastrzega sobie umowne prawo do odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

a) jeżeli dostarczony przedmiot umowy okaże się niezgodny z umową, niezgodność ta będzie 

istotna, a wykonawca pomimo wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu nie zdoła 

dostarczyć nowego zgodnego z umową. Uprawnienie to Zamawiający może zrealizować w 

terminie dwóch miesięcy od daty bezskutecznego upływu 14 dniowego terminu o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym.   

b)ostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy; 

c)Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy lub ją przerwał i nie realizuje jej przez okres 14 

dni kalendarzowych, pomimo wezwania przez Zamawiającego do rozpoczęcia realizacji  lub  

kontynuacji; 

d)Wykonawca narusza inne istotne postanowienia umowy, 

przy czym prawo to może zostać wykonane, w każdym z ww. przypadków b-d, w terminie 90 

dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających 

jego wykonanie. 

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

4.  Odstąpienie od umowy nie zwalnia drugiej strony od zapłaty kar umownych. 

 

 

§10 

Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł. 

2. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany przez Zamawiającego za spełniony 

jeśli Wykonawca przedłoży przed podpisaniem niniejszej umowy, opłaconą polisę lub inny 

dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia o której mowa w ust. 1.   

3. Umowa ubezpieczenia powinna zostać zawarta na pełen okres realizacji przedmiotu umowy.  

4. W przypadku przesunięcia terminu realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

odpowiednio ważności ubezpieczenia, w terminie najpóźniej do 7 dni przed upływem terminu 

ważności. W przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia ubezpieczenia, Zamawiający 

będzie upoważniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i obciążenia Wykonawcy wszelkimi 

kosztami z tym związanymi. 
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§11 

Zmiana umowy 

 

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§12 

Gwarancja jakości, serwis  oraz gwarancja dostępności serwisu pogwarancyjnego 

 

1. Zamawiający wymaga zapewnienia utrzymania gwarancji udzielonej przez producenta 

na cały posiadany obecnie przez Zamawiającego system telewizji przemysłowej (gwarancja 

obowiązuje do dnia 2018-30-08) oraz udzielenia ……….. miesięcznej gwarancji na dostarczany 

nowy sprzęt i urządzenia (zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcą). Wszystkie, niezbędne 

dla utrzymania gwarancji, przeglądy i działania serwisowe są po stronie dostawcy i na jego 

koszt.  

2. Czas reakcji serwisowej i czas zakończenia naprawy. 

2.1. Wykonawca zagwarantuje  następujący  czas  reakcji  (tzn. przystąpienie do naprawy) 

na zgłoszenie o awarii systemu: maksymalnie do 14  dni od chwili skutecznego zawiadomienia 

przez Zamawiającego. Wykonawca zagwarantuje  następujący  czas  zakończenia naprawy: 

maksymalnie do 14  dni od chwili skutecznego zawiadomienia przez Zamawiającego.  

2.2. W przypadku awarii polegającej na utracie możliwości monitorowania obrazu  

w Centrum Monitoringu (stacje monitoringu nr 1 i 2) lub możliwości zapisu obrazu czas reakcji 

(tzn. przystąpienie do naprawy) od chwili skutecznego zawiadomienia przez Zamawiającego w 

godzinach od 7: 00 do 17: 00 w dni powszednie, maksymalnie do 1 dnia - od chwili skutecznego 

zawiadomienia w pozostałych dniach i godzinach: pierwszy dzień roboczy. Czas  zakończenia 

naprawy: maksymalnie do 14  dni od chwili skutecznego zawiadomienia przez Zamawiającego. 

3. Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji następuje 

automatyczne wydłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część.  

4. Wszelkie czynności gwarancyjne Wykonawca zrealizuje na swój koszt. Wykonawca 

może powierzyć realizację obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości innemu 

podmiotowi. W takim przypadku obowiązany jest o tym fakcie zawiadomić Zamawiającemu w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, a za działania i zaniechania tego podmiotu 

Wykonawca  odpowiada jak za swoje własne.  

5. Świadczenie serwisu przez Wykonawcę lub inny podmiot przez niego upoważniony nie 

może spowodować utraty uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji producenta 

udzielonej na dostarczony w ramach umowy sprzęt lub posiadany przez Zamawiającego 

obecnie system .  
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§13 

Postanowienia końcowe 

 

1.W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z realizacji lub w związku  

z realizacją Umowy,  zostanie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny, miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie znajdują powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  

3. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, a wynikające  

z postanowień niniejszej Umowy powinny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej  

i dostarczane kurierem, pocztą lub osobiście. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania cesji jakichkolwiek wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

5.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Podpisy Stron: 

 

Zamawiający:         Wykonawca 

 

_______________                                                                             ________________ 

 

 

 

 
 


