
Załącznik nr 4 do SIWZ
                                                                              nr BZP-3942-46/2018

(WZÓR UMOWY)

UMOWA nr ……………..

Zawarta w dniu ……2018 r. w Krakowie pomiędzy:   
Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie,  31-157 Kraków, 
Plac Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora  
prof. Stanisława Tabisza przez: 
Kanclerza - dr Jolantę Ewartowską, 
przy kontrasygnacie Kwestora - mgr Jacka Kowalskiego
zwaną dalej w niniejszej umowie „Zamawiającym” 
a 
* ………………………………REGON:………..…NIP:…..............…….., reprezentowanym przez: 
……………………………………………..... 
……………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą,
(*  komparycja  umowy  w  zakresie  danych  wykonawcy  zostanie  dostosowana  do  formy
organizacyjnoprawnej wykonawcy)
w treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również „Stroną” lub „Stronami”. 

Reprezentanci stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz, że ich
umocowania  nie  wygasły  ani  nie  zostały  ograniczone.  W  szczególności  działający  w  imieniu
Wykonawcy  oświadczają,  że  posiadają  wymagane  uprawienia,  zgody,  zezwolenia  i  kwalifikacje,
niezbędne do skutecznego zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Dostawa i wdrożenie oprogramowania do definiowania
klauzul, warunków, oświadczeń z możliwością przypisywania ich do poszczególnych użytkowników,
grup i widoków w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Uczelnią Akademus” , zgodnie z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), nr
zamówienia  BZP-3942-46/2018  -  Strony  zawarły  umowę  następującej  treści  (zwana  dalej
„umową”):

§ 1
1. Strony postanawiają stosować w umowie następujące definicje:

1) Umowa - niniejsza umowa wraz z załącznikami, które stanowią jej integralną część;
2) Uczelnia - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
3) System  -  Zintegrowany  System  Zarządzania  Uczelnią  Akademus  - oznacza

oprogramowanie  systemowe,  bazodanowe  oraz  interface  znajdujących  się  na  serwerach
należących  do  Zamawiającego  dostępne  pod  adresem  https://akademus.asp.krakow.pl/  
wspierającego zarządzanie Uczelnią.

4) Moduł - Moduł Klauzul i Zgód
5) Analiza  Przedwdrożeniowa -  cykl  prac  analitycznych,  technicznych  i  organizacyjnych

mających na celu ustalenie szczegółowego zakresu wymagań Zamawiającego i sposobu
wykonania  przedmiotu  umowy,  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  OPZ,  w  tym
sporządzenie  dokumentu  będącego  wynikiem  przeprowadzonych  przez  Wykonawcę
czynności,  w  którym  zawarty  jest  opis  koncepcji  i  metodyki  wykonania  przedmiotu
umowy oraz szczegółowy harmonogram wykonania umowy;

6) Wdrożenie  -  ogół  prac  realizowanych  przez  Wykonawcę,  w  tym:  wykonanie  analizy
przedwdrożeniowej  oraz  opracowanie  projektu  technicznego rozbudowy istniejącego u

https://akademus.asp.krakow.pl/


Zamawiającego Systemu, wykonanie instalacji, konfiguracji oraz uruchomienie Modułu,
przeprowadzenie  warsztatowego  przekazania  wiedzy  (szkolenie)  oraz  wykonanie
dokumentacji powdrożeniowej, mających na celu oddanie Zamawiającemu do eksploatacji
rozbudowanego  Systemu,  spełniającego  wymogi  funkcjonalne  opisane  w  OPZ.  W
zakresie  konkretnych  rozwiązań  technicznych  Zamawiający  dopuszcza  rozwiązania
alternatywne zaproponowane przez Wykonawcę na etapie realizacji przedmiotu umowy,
pod warunkiem ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego;

7) Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w Rzeczypospolitej Polskiej;

8) Godziny robocze  - czas pomiędzy godz. 8:00 a godz. 16:00 w dni robocze;
9) Oprogramowanie - program lub programy komputerowe składające się na Moduł, które na

podstawie  umowy  zostanie  dostarczone  Zamawiającemu  i  którego  autorskie  prawa
majątkowe zostaną przekazane przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego;

10) Błąd  -  sytuacja  polegająca  na  funkcjonowaniu  Modułu  niezgodnie  z  Dokumentacją,
utrudniająca  pracę  użytkownikom  i  administratorom  lub  powodująca  zawieszanie  się
pracy Modułu, skutkująca  techniczną niespójnością w bazie danych lub zaburzeniami w
integralności danych;

11) Dokumentacja  -  zbiór  dokumentów  i  innych  rezultatów  prac  opracowany  przez
Wykonawcę  w wykonaniu  zobowiązań,  wynikających  z  niniejszej  umowy  stanowiące
utwory  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego 1994 r.  o  prawie  autorskim i  prawach
pokrewnych  -  „Prawo  Autorskie”,  jak  również  nie  podlegające  ochronie  Prawa
Autorskiego,  opracowane  i  dostarczone  Zamawiającemu  w  związku  z  wdrożeniem
Modułu w ramach realizacji umowy;

12) Protokół odbioru – dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy, podpisany
przez Strony, zgodnie z warunkami i trybem określonym w umowie;

13) Poprawka – zmiana w Module mająca na celu usunięcie ujawnionej wady Modułu lub
oprogramowania;

14) Obejście  –  tymczasowe  rozwiązanie  zaproponowane  przez  Wykonawcę  pozwalające
Zamawiającemu na pełne korzystanie z funkcji Modułu do czasu definitywnego usunięcia
błędu; 

15) Serwis – oznacza świadczenie serwisu gwarancyjnego, w tym usuwanie błędów; 
16) OPZ – Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do umowy; 
17) Usunięcie błędu – przywrócenie funkcjonalności Modułu po wystąpieniu błędu, do stanu

sprzed wystąpienia błędu;
2. Ilekroć w umowie nie zaznaczono inaczej, terminy wykonania zobowiązań Stron obliczane są

w dniach kalendarzowych.

§ 2
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego rozbudowy

istniejącego u Zamawiającego Systemu realizowanej przez dostawę i wdrożenie Modułu, a
także  świadczenie  serwisu  dla  wdrożonego  Modułu,  przeniesienie  autorskich  praw
majątkowych oraz udostępnienie dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i
wdrożenia Modułu, instalacji i konfiguracji na serwerze wskazanym przez Zamawiającego. W
szczególności przedmiotem umowy jest realizacja następujących dostaw i usług, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w OPZ:
1) Dostawa oprogramowania składającego się na Moduł;
2) Zaprojektowanie i wdrożenie Modułu, w tym:

- wykonanie analizy przedwdrożeniowej, w tym sporządzenie harmonogramu wykonania
umowy (dalej „Harmonogram”), z założeniem, że wdrożenie i odbiór Modułu ma nastąpić
najpóźniej do …...(max. 60 dni) od daty zawarcia umowy. 
- opracowanie projektu technicznego wdrożenia Modułu;



-  instalację,  konfigurację  na  serwerze  wskazanym  przez  Zamawiającego  oraz
uruchomienie  Modułu  zgodnie  z  projektem  technicznym  wdrożenia  Modułu,  w  tym
integrację  z  Systemem  i  innymi  wskazanymi  przez  Zamawiającego  działającymi  w
powiązaniu  z  powyższym  systemami  informatycznymi  oraz  przeprowadzenie  testów
akceptacyjnych;
- przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń z obsługi wdrożonego Modułu
-  przekazanie  Zamawiającemu  dokumentacji  powdrożeniowej,  opracowanej  przez
Wykonawcę;

3) Przeniesienie autorskich praw majątkowych do oprogramowania i dokumentacji;
4) Udzielenie  gwarancji  na  wdrożony Moduł  na okres  …...  miesięcy od daty podpisania

protokołu odbioru;
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, w tym wymagania funkcjonalne zawarte są w OPZ

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot zawodowo wykonujący prace związane z dostawą,

wdrożeniem  i  serwisowaniem  Modułu  dołoży  najwyższej  staranności  dla  prawidłowego
wykonania zobowiązań wynikających z umowy, dążąc do docelowego eksploatowania przez
Zamawiającego rozwiązania informatycznego:
1) zapewniającego  realizację  jego  wymagań  określonych  w OPZ,  z  zastrzeżeniem,  że  w

zakresie konkretnych rozwiązań technicznych opisanych w OPZ, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania  alternatywne  zaproponowane  przez  Wykonawcę  na  etapie  realizacji
przedmiotu umowy, pod warunkiem ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego;

2) zapewniającego integralność, poufność i bezpieczeństwo danych;
3) gwarantującego stabilną pracę.

4. Wykonawca oświadcza, że realizacja prac objętych przedmiotem umowy będzie odbywała się
przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, z uwzględnieniem
powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

5. Wykonawca wyznacza do realizacji prac wdrożeniowych osoby posiadające niezbędną wiedzę
i umiejętności konieczne do należytego wykonania umowy.

6. Ilekroć dla wykonania zobowiązań Wykonawcy niezbędny będzie dostęp do pomieszczeń lub
infrastruktury informatycznej Zamawiającego, udzielenie takiego dostępu osobom, za pomocą
których  Wykonawca  wykonuje  swoje  zobowiązania,  może  być  uzależnione  od  spełnienia
dodatkowych  wymogów  wynikających  z  procedur  wewnętrznych  Zamawiającego  lub  z
obowiązujących przepisów prawa. W takim wypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę
o konieczności  spełnienia powyższych wymogów przed rozpoczęciem wykonywania usług
oraz udzieli niezbędnej pomocy w celu umożliwienia takim osobom ich spełnienia.

7. Na  podstawie  art.  28  ogólnego rozporządzenia  o  ochronie  danych osobowych z  dnia  27
kwietnia 2016 r. Zamawiający powierzy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w
warunkach określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 3
1. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest siedziba Wykonawcy, chyba że Strony w treści

umowy lub w trakcie jej realizacji postanowią inaczej.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2:

1) Wykonanie umowy w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1 - 3 umowy w terminie do
…...dni (max 60 dni) od daty podpisania umowy;

2) gwarancja, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 umowy – w terminie …... miesięcy od daty
podpisania protokołu odbioru;

3. Szczegółowy plan realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 – 3 umowy
zawiera Harmonogram, sporządzony na etapie analizy przedwdrożeniowej. Wykonawca ma
obowiązek przedstawić Harmonogram do akceptacji  przez  Zamawiającego w terminie  nie
dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy. W przypadku nie przedstawienia przez



Wykonawcę Harmonogramu w powyższym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo do
jednostronnego  ustalenia  treści  Harmonogramu  uwzględniającego  terminy  maksymalne
wskazane w ust. 2 powyżej.

4. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu gwarancji  niezawodnego  działania  Modułu  na  okres
….. miesięcy od podpisania protokołu odbioru.

5. W okresie trwania gwarancji: 
1) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania świadczeń gwarancyjnych polegających

na:
- skutecznym rozwiązywaniu zgłoszeń Zamawiającego;
- usuwania błędów Modułu;
- uaktualnianiu dokumentacji w sposób uwzględniający dokonywane w ramach gwarancji
poprawki Modułu; 
-  dostępności  serwisu  –  w  dni  robocze  Zamawiającego,  w  godzinach  roboczych
Zamawiającego;
Serwis będzie świadczony przez kadrę posiadającą stosowne kompetencje; 

2) zgłoszenia będą zawierać możliwie dokładny opis problemu oraz dane osoby zgłaszającej;
3) czas  reakcji  na  zgłoszenie  to  czas  pomiędzy  zgłoszeniem  dokonanym  przez

Zamawiającego a potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę; Czas reakcji
powinien wynosić max. 12 – godzin;
Zgłoszenia  dokonane  w  dni  ustawowo  wolne  od  pracy   oraz  w  dni  robocze
Zamawiającego   po   godzinie  16:00,  traktowane  będą  jako  przyjęte  o  godz.  08:00
następnego dnia roboczego Zamawiającego; 

4) czas usunięcia błędu to czas pomiędzy zgłoszeniem dokonanym przez Zamawiającego a
informacją  Wykonawcy  o  usunięciu  zgłoszonego  problemu;  Termin  usunięcia  błędu
wynosi maksymalnie 5 dni roboczych:
W przypadku błędu uniemożliwiającego pracę w Module,  dopuszcza się  zastosowanie
tymczasowego  obejścia  błędu,  aby  zapewnić  funkcjonowanie  Modułu,  ponadto  czas
reakcji na zgłoszenie powinien wynosić nie więcej niż 2 h. Zgłoszenia dokonane w dni
ustawowo  wolne  od  pracy  oraz  w  dni  robocze  Zamawiającego   po   godzinie  16:00,
traktowane będą jako przyjęte o godz. 08:00 następnego dnia roboczego Zamawiającego.

5) wszelkie działania związane ze świadczeniem gwarancji:
-  muszą być wykonywane za wiedzą i akceptacją Zamawiającego;
- będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie w miejscu funkcjonowania
Modułu;

6) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować wszelkie świadczenia  w ramach gwarancji w
taki  sposób aby zapewnić  pełną funkcjonalność Modułu  w trakcie  i  po zrealizowaniu
świadczenia;

6. Okres  gwarancji  będzie  automatycznie  przedłużany  o  czas  naprawy  Modułu  (usunięcia
błędów) tj. okres pomiędzy zgłoszeniem przez Zamawiającego problemu a zgłoszeniem przez
Wykonawcę jego usunięcia.

7. Strony  ustalają  okres  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  na  okres  równy  okresowi  udzielonej
gwarancji,  jednak nie  krótszy  niż  12  miesięcy.  Uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  przysługują
Zamawiającemu niezależnie od uprawnień płynących z udzielonej gwarancji. 

8. Okres  rękojmi  rozpoczyna  bieg  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru,  o  którym  mowa
w § 4 niniejszej umowy, za wyjątkiem wad prawnych, dla których okres rękojmi rozpoczyna
bieg na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 4
1. Wszystkie odbiory i czynności z nimi związane będą realizowane w dni robocze w godzinach

roboczych. 
2. Strony ustalają następujący tryb odbioru przedmiotu umowy: 



1) Po zrealizowaniu zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-2 umowy, Wykonawca zgłosi
gotowość do odbioru, przedkładając Zamawiającemu protokół odbioru; 
2)  Po  stwierdzeniu  prawidłowości  w  funkcjonowaniu  całego  Modułu  oraz  dostarczeniu
Zamawiającemu  dokumentacji  powdrożeniowej  i  przeprowadzeniu  warsztatowego
przekazania wiedzy, upoważnieni przedstawiciele Stron podpiszą protokół odbioru. W razie
stwierdzenia  nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu  wdrożonego  Modułu  lub  zastrzeżeń  do
dokumentacji bądź warsztatowego przekazania wiedzy, Zamawiający określi listę zastrzeżeń
do przedmiotu odbioru w ciągu 3 (trzech) dni roboczych; 
3) Wykonawca w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po otrzymaniu listy zastrzeżeń usunie je i
zgłosi  gotowość  ponownego  odbioru,  przedkładając  do  podpisania  Protokół  odbioru
końcowego; 
4) W przypadku wystąpienia kolejnych zastrzeżeń, procedura określona w pkt 1-3 powyżej
zostanie powtórzona; przy czym procedura ponownego odbioru może zostać powtórzona nie
więcej niż dwa razy. W przypadku przekroczenia liczby powtórzeń odbioru Zamawiający ma
prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia z tego tytułu kary umownej określonej w  § 8 ust.
9 umowy
5) Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy; 
6)  Za  datę  odbioru  przyjmuje  się  datę  podpisania  bez  uwag  przez  upoważnionych
przedstawicieli Stron protokołu odbioru. 

3. Protokół odbioru będzie wystawiony w 3 (trzech) egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Wykonawcy  i  1  egzemplarz  dla  Zamawiającego,  przy  czym  jeden  egzemplarz  protokołu
odbioru, będzie dołączony przez Wykonawcę do faktury. 

§ 5 
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany na podstawie niniejszej umowy w szczególności do: 

1) realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami określonymi w OPZ (w zakresie           
    konkretnych  rozwiązań  technicznych  opisanych  w  OPZ,  Zamawiający  dopuszcza  
               rozwiązania alternatywne zaproponowane przez Wykonawcę na etapie realizacji przedmiotu 
               umowy, pod warunkiem ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego) i umowie; 

2) zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją umowy, w
celu osiągnięcia wymaganej jakości i terminowej realizacji prac. 

3. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  współpracy  z  Wykonawcą  w  niezbędnym  zakresie,  w
ramach prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności do: 
1) zapewnienia pomieszczeń do pracy inżynierów Wykonawcy; 
2)  udostępnienia  infrastruktury  informatycznej  w  zakresie  niezbędnym  do  prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy; 
3)  zapewnienia  dostępności  w  procesie  realizacji  przedmiotu  umowy  pracowników
Zamawiającego. 

4. W toku wykonywania przedmiotu umowy, Strony zobowiązane są na bieżąco informować się
wzajemnie o wszelkich okolicznościach niezbędnych dla wykonania umowy oraz zobowiązują
się  do  wspierania  się  nawzajem  w  taki  sposób,  aby  cele  i  zadania  tej  umowy  zostały
wypełnione w należyty sposób,  a  w szczególności  o  wszelkich znanych im zagrożeniach,
trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem umowy, w tym także znanych
Wykonawcy okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na
jakość, termin wykonania bądź zakres prac. 

5. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli jako osoby upoważnione do kontaktów i ustaleń
roboczych w zakresie realizacji przedmiotu umowy oraz do podpisania protokołu odbioru:
1) ze strony Zamawiającego: 
Grzegorz  Midura  –  Kierownik  Działu  Informatycznego  ASP,  tel.  12 299  20  15,  e-mail:
gmidura@asp.krakow.pl
2) ze strony Wykonawcy: 
…………………………………………………………………. 
Zmiana osób wskazanych w niniejszym punkcie nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie
pisemnego zawiadomienia skierowanego do drugiej Strony. 



6. Wszelka korespondencja z związku z realizacją niniejszej umowy powinna być kierowana do
osób  wskazanych  w  ust.  5,  na  adres  poczty  elektronicznej  tam  wskazany  lub  na  adres
pocztowy danej Strony zamieszczony na stronie tytułowej umowy.

7. Każda  zmiana  nazwy,  adresu,  numeru  telefonu,  faksu  lub  adresu  poczty  elektronicznej
wymaga  natychmiastowego  powiadomienia  drugiej  Strony  w  formie  pisemnej  lub  z
wykorzystaniem poczty elektronicznej, bez konieczności zmiany Umowy. 

8. Problemy serwisowe, w tym zgłoszenia o których mowa w § 3 ust. 5 umowy  należy zgłaszać
za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych: 
adres portalu serwisowego: ……………………………………………, lub
e-mail: ……………………………………………………………………; 
Adres  portalu  serwisowego  oraz  e-mail  może  ulec  zmianie.  O  powyższych  zmianach
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego natychmiast po ich zaistnieniu. Zmiana powyższych
danych nie stanowi zmiany umowy

§ 6
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.  1 umowy, przenosi na

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji wytworzonej w toku
realizacji przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji: 
1) odtwarzanie, wprowadzanie zmian, utrwalanie i trwałe zwielokrotnianie całości lub części
utworu,  wszystkimi  znanymi  w  chwili  zawierania  umowy  technikami,  w  tym  techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
2)  przekazywanie,  przechowywanie,  rozpowszechnianie,  wyświetlanie,  wprowadzanie  do
pamięci  komputera  wraz  z  prawem  do  dokonywania  modyfikacji  oraz  wykonywaniem  i
zezwalaniem na wykonywanie praw zależnych do takich modyfikacji; 
3) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany; 
4)  powyższy  zakres  dotyczy  również  upoważnienia  Zamawiającego  do  udzielenia  dalszej
licencji  na  rzecz  podwykonawców  Zamawiającego,  w  tym  podmiotów  zewnętrznych
zajmujących  się  obsługą  systemów  informatycznych,  usługami  utrzymania,  usługami
programistycznymi,  usługami  biznesowymi  lub  hostingiem  w  zakresie,  w  jakim  jest  to
niezbędne dla realizacji tych usług na rzecz Zamawiającego. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, z momentem
podpisania  protokołu  odbioru  przekaże  Zamawiającemu  autorskie  prawa  majątkowe  do
oprogramowania w tym do kodu źródłowego tego oprogramowania (jeśli do funkcjonowania
Modułu  niezbędne  jest  oprogramowanie),  a  jeżeli  właścicielem  autorskich  prawa
majątkowych  do  oprogramowania  oraz  kodu  źródłowego  do  tego  oprogramowania   jest
podmiot lub osoba trzecia, Wykonawca zapewni przeniesienie przez ten podmiot lub osobę
trzecią praw autorskich majątkowych na Zamawiającego, a także  prawa autorskie majątkowe
do  Modułu w tym kodu źródłowego wraz z  dokumentacją producenta,  zgodnie  z  jego
funkcją i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do
umowy na następujących polach eksploatacji:
a) trwałego lub  czasowego zwielokrotnienia  programu komputerowego  w całości  lub  w

części  jakimikolwiek  środkami  i  w  jakiejkolwiek  formie;  w  zakresie,  w  którym  dla
wprowadzania,  wyświetlania,  stosowania,  przekazywania  i  przechowywania  programu
komputerowego  niezbędne  jest  jego  zwielokrotnienie,  czynności  te  wymagają  zgody
uprawnionego;

b) tłumaczenia,  przystosowywania,  zmiany  układu  lub  jakichkolwiek  innych  zmian  w
programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

c) rozpowszechniania,  w  tym użyczenia  lub  najmu,  programu komputerowego  lub  jego
kopii.

3. Powyższe nie ma zastosowania do elementów oprogramowania,  które stanowią  biblioteki
pochodzące z tzw. Otwartego Oprogramowania (Open Source). Biblioteki zostały załączone
do  oprogramowania  oraz  są  rozpowszechniane  w  ramach  oprogramowania  zgodnie  z
warunkami licencji  określającymi zasady ich eksploatacji. 



4. Wykonawca zapewnia, że: 
1)  prawa  nie  są  i  nie  będą  obciążone  prawami  osób  trzecich,  które  uniemożliwiałyby
korzystanie z Modułu, w szczególności, osoba dysponująca tymi prawami nie zobowiązała się
do przeniesienia tych praw w całości lub części na osobę trzecią, jeśli miałoby to skutkować
utratą bądź ograniczeniem uprawnień licencyjnych Zamawiającego; 
2) osoby uprawnione z tytułu osobistych autorskich praw majątkowych do oprogramowania
nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego. W przypadku wystąpienia z
takim roszczeniem wobec Zamawiającego, Wykonawca spełni to świadczenie, zwalniając w
tym zakresie Zamawiającego, 
3)  uprawnia  Zamawiającego  do  korzystania  z  oprogramowania  i  jego  poszczególnych
elementów, co najmniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
4)  liczba  użytkowników  (posiadających  odpowiednie  uprawnienia)  mogąca  korzystać  z
oprogramowania  nie  jest  ograniczona  ilościowo  (jedynym  ograniczeniem  są  możliwości
techniczne sprzętu Zamawiającego);
5)  oprogramowanie  nie  zawiera  ograniczeń  w  zakresie:  możliwości  swobodnego
administrowania oprogramowaniem, jego konfigurowania, strojenia oraz parametryzacji przez
Zamawiającego,  zawartości,  użycia  baz  danych  otrzymanych  w  ramach  wdrożenia  i
wytworzonych  przez  Zamawiającego,
6) przekazane prawa autorskie majątkowe dla Zamawiającego do kodu źródłowego i struktury
bazy  danych  oprogramowania,  z  prawem  Zamawiającego  do  modyfikowania  kodu
źródłowego, struktury bazy danych, konfiguracji serwerów, na których będzie znajdować się
to oprogramowanie w zakresie:

a) uzgodnionym w Wykonawcą (w formie e –mail lub pisemnej);
b) nie uzgodnionym z Wykonawcą, z zastrzeżeniem, że jakakolwiek zmiana powoduje
utratę  gwarancji.

5. Wykonawca zapewnia Zamawiającego i gwarantuje, że jest uprawniony do wprowadzenia do
obrotu oprogramowania oraz, że Zamawiający wskutek zawarcia niniejszej umowy jest lub
najpóźniej  z  chwilą  zapłaty wynagrodzenia,  o  którym mowa w §  7  ust.  1  pkt  1),  będzie
upoważniony do korzystania z oprogramowania na środowiskach testowych, produkcyjnym i
developerskich, na następujących warunkach: 

1) wykorzystanie w zakresie wszystkich funkcjonalności; 
2)  wprowadzanie  i  zapisywanie  w  pamięci  komputerów,  odtwarzanie,  utrwalanie,
przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, stosowanie;  
3) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa). 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, następuje z
chwilą podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego. W razie wątpliwości uważa się,
że przeniesienie praw nastąpiło z dniem zapłaty. 

7. W  przypadku,  gdy  przeciwko  Zamawiającemu  osoba  trzecia  wystąpi  z  roszczeniem  lub
wszczęte  zostanie  postępowanie  sądowe  pozostające  w  związku  z  niewykonaniem  lub
nienależytym  wykonaniem  umowy  przez  Wykonawcę,  w  szczególności  w  związku  z
naruszeniem zapewnień i gwarancji, o których mowa w ust. 3 i 4 - Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę  o  takim  roszczeniu  lub  toczącym  się  procesie,  a  Wykonawca  zwolni
Zamawiającego  z  zobowiązania  wobec  osoby  trzeciej  lub  wstąpi  do  procesu  w  miejsce
Zamawiającego. 

 § 7
1. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania całości

przedmiotu  umowy  wynosi:  netto.........................................................  PLN
(słownie:.......................................................), które po doliczeniu należnego podatku VAT w
stawce……..%,  daje  brutto:  .................................  PLN (słownie:.....................................),  w
tym: 
1) wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wdrożenia Modułu wynosi: netto ……………….. 
PLN (słownie: ………………………….) które po doliczeniu należnego podatku VAT w 
stawce…..%, daje brutto ………………… PLN (słownie:……… ………….); 



W razie  wątpliwości  poczytuje  się,  że  wynagrodzenie  to  obejmuje  wszelkie  koszty,  jakie
Wykonawca poniesie w celu należytego wykonania przedmiotu umowy oraz opłaty i podatki,
wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich i udzielenie stosownych licencji. 

2. Rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nastąpi  na  podstawie  wystawionej  przez
Wykonawcę prawidłowej faktury VAT. 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę Faktury VAT za wdrożenie Modułu, na kwotę
określoną w ust. 1 pkt 1) powyżej będzie podpisany przez Strony bez uwag protokół odbioru,
zgodnie z trybem odbioru określonym w § 4 ust. 3 umowy. 

4. Płatność  będzie  zrealizowana  przez  Zamawiającego  przelewem  na  rachunek  bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. Do faktury VAT wdrożenia Modułu
dołączony będzie podpisany przez Strony protokół odbioru.

5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za świadczenia, które nie zostały zrealizowane. 
6. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą

wynikającą z faktury VAT.
7. Faktura wystawiona będzie przy wykorzystaniu następujących danych Zamawiającego:

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w Krakowie
Plac Jana Matejki 13 
31-157 Kraków
NIP: 675-00-07-570

8. W razie niezgodności danych na fakturze z umową, Zamawiający może wstrzymać płatność
do  czasu  dostarczenia  przez  Wykonawcę  faktury  korygującej.  Wówczas  termin  płatności
określony w ust. 5 liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnej faktury
korygującej. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość i
terminowość  rozliczenia  wszelkich  podatków  i  innych  należności  publicznoprawnych
podlegających doliczeniu do ceny oferty.  

§ 8
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub

nienależytym wykonaniem umowy, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 
2. W przypadku zwłoki w stosunku do terminów realizacji przedmiotu umowy, określonych w

Harmonogramie,  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za każdy
dzień zwłoki. 

3. W przypadku nie dostarczenia poprawek, bądź braku dostępu do poprawek oprogramowania,
składającego się na Moduł , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
20% (dwadzieścia procent) łącznego maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 7
ust. 1 umowy. 

4. W  przypadku  zwłoki  w  stosunku  do  terminów  realizacji  serwisu,  określonych  w  OPZ,
Zamawiający może dochodzić zapłaty przez Wykonawcę kary umownej z tytułu zwłoki w
usunięciu błędu – w wysokości 0,5 % (jeden procent) kwoty wynagrodzenia netto, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie; 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 2-4  mogą być naliczane niezależnie od siebie.
6. W  przypadku  rozwiązania  lub  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn

dotyczących Wykonawcy, Zamawiający może dochodzić zapłaty kary umownej w wysokości
20% (dwadzieścia procent) łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 umowy,
niezależnie od obowiązku zapłaty innych kar umownych, o ile będą należne. 

7. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody. 

8. W  sytuacji  zwłoki  Wykonawcy  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy,  wykonywania  przez
Wykonawcę  umowy  w  sposób  wadliwy  albo  w  inny  sposób  sprzeczny  z  umową,  i  nie
naprawienia tego naruszenia w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od otrzymania przez
Wykonawcę pisemnego wezwania do zaniechania naruszenia lub zmiany sposobu wykonania
umowy, Zamawiający ma prawo, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych Umową: 



1)  usunąć  naruszenie  we  własnym  zakresie  lub  powierzyć  usunięcie  naruszenia  osobom
trzecim na ryzyko i koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze); 
2)  potrącić  wierzytelności  o  zapłatę  kosztów  poniesionych  przy  usunięciu  naruszenia  z
wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

9. Łączna  wysokość  należności,  jakie  Wykonawca  będzie  zobowiązany  zapłacić
Zamawiającemu z tytułu kar umownych przewidzianych w § 8 ust. 3 -6 i 8-9  oraz w § 10 ust.
8  i  9  niniejszej  umowy,  nie  może  przekroczyć  30  %  łącznego  wynagrodzenia  brutto
wskazanego w § 7 ust. 1 umowy.

10. Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa. 
11. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania

noty obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany nocie obciążeniowej. 
12. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy

kar  umownych,  co nie  wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Zamawiającego.  Kary
umowne mogą podlegać łączeniu.  

13. Kary  umowne  nie  wykluczają  dochodzenia  od  Wykonawcy  odszkodowania  na  zasadach
ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9
1. Każdej  ze  stron  przysługuje  prawo odstąpienia  od  umowy w przypadkach określonych w

kodeksie cywilnym.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w okolicznościach określonych w

§ 8 ust. 2 umowy, a także w następujących sytuacjach:
1) Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i złożoną

ofertą i w dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dłuższym
niż  7  (siedem)  dni  od  otrzymania  przez  Wykonawcę  pisemnego  wezwania  nie
wykonał umowy zgodnie z jej zapisami;

2) zwłoki w świadczeniu serwisu, i  bezskutecznego upływu 14 (czternastu) dniowego
terminu do wykonania usługi serwisu objętej zwłoki,  na warunkach wskazanych w
umowie;

3) wykonywanie  przez  Wykonawcę  umowy  w sposób  wadliwy  albo  w  inny  sposób
sprzeczny z umową, i nie naprawienie tego naruszenia w ciągu 14 (czternastu) dni od
otrzymania  przez  Wykonawcę  pisemnego  wezwania  do  usunięcia  naruszenia  lub
zmiany sposobu wykonania umowy; 

4) Wykonawca naruszył zobowiązanie do zachowania poufności;
5) Wykonawca wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z umową powierzenia

przetwarzania danych osobowych;
6) Wykonawca  powierzył  przetwarzanie  danych  osobowych  podwykonawcom  bez

zgody Zamawiającego;
7) Wykonawca nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;
8) Wykonawca  zawiadomi  o  swojej  niezdolności  do  dalszego  wykonywania  umowy

powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  a  w  szczególności  o  niespełnianiu
wymagań  określonych  w  umowie  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych.
Zamawiający  będzie  uprawniony  do  wypowiedzenia  umowy,  w  części  jeszcze
niewykonanej,  co  oznacza,  że  umowa  pozostanie  w  mocy  pomiędzy  Stronami  w
zakresie  świadczeń wykonanych bez uwag do chwili rozwiązania umowy. 

3. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony, zachowują prawo egzekucji kar umownych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy tylko w zakresie wskazanej

przez  niego  części  przedmiotu  umowy,  zatrzymując  wszelkie  nabyte  już  prawa  do
pozostałej/pozostałych części  przedmiotu umowy. W zakresie,  w którym Zamawiający nie
skorzystał  z  prawa  do  odstąpienia,  wszystkie   zapisy  umowy,  w szczególności  dotyczące
płatności  oraz gwarancji,  pozostają w mocy. Wówczas za wykonane i  odebrane bez uwag
przez Zamawiającego dostawy i usługi przysługuje Wykonawcy stosowne wynagrodzenie, a



Zamawiający  nabywa  uprawnienia  i  prawa  autorskie  do  dostarczonego  i  odebranego
przedmiotu umowy. 

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w terminie  30  dni
kalendarzowych od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach,  ze skutkiem na
koniec  miesiąca  kalendarzowego.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu zrealizowania przedmiotu umowy do dnia odstąpienia
od umowy. 

7. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że rozwiązanie bądź wygaśniecie niniejszej
umowy,  nie  powoduje  rozwiązania  lub  wygaśnięcia  żadnych  praw  przekazanych  oraz
uzyskanych  zgodnie  z  postanowieniami  umowy.  Prawa  te  pozostają  w  mocy  w  zakresie
opisanym w umowie, także po rozwiązaniu umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.  

§ 10 *
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany: nakładem własnym, *) z pomocą

podwykonawców*) 
*) zgodnie ze złożoną ofertą 

2. Wykonawca  może  powierzyć  podwykonawcom  wykonanie  części  przedmiotu  umowy
zgodnie ze złożoną w postępowaniu przetargowym ofertą.  W przypadku,  gdy powierzenie
wykonania części zamówienia podwykonawcom nie było przewidziane przez Wykonawcę w
ofercie,  a  taka  potrzeba  wynikła  w  trakcie  realizacji  umowy,  Zamawiający  dopuszcza
możliwość zlecenia  wykonania  części  przedmiotu umowy podwykonawcy/-om za pisemną
zgodą Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy/-om nie
było przewidziane przez Wykonawcę w ofercie, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na
powierzenie wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawcę wskazanego przez
Wykonawcę. 

4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawca/-y będą przestrzegać postanowień umowy. 
6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich

podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 
7. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  poinformowania  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  o

każdej zmianie danych dotyczących podwykonawców, jak również o ewentualnych nowych
podwykonawcach, którym zamierza powierzyć prace w ramach realizacji umowy. Informacja
o zmianie danych dotyczących podwykonawców powinna zostać przekazana Zamawiającemu
w terminie 3 dni roboczych od dokonania zmiany. 

8. W przypadku niewykonania  zobowiązania,  o  którym mowa w ust.  7,  Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  50,00  (słownie:  pięćdziesiąt)  zł  za  każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu informacji.

9. Informacja o zamiarze powierzenia prac nowemu podwykonawcy powinna zostać przekazana
Zamawiającemu  nie  później  niż  na  2  dni  robocze  przed  planowanym  powierzeniem  mu
realizacji prac.

10. W przypadku niewykonania  zobowiązania,  o  którym mowa w ust.  9,  Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę  umową w wysokości  100,  00 (słownie:  sto)  zł  za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia w przekazaniu informacji. 

11. Niezależnie  od  powyższego  Zamawiający  jest  uprawniony  do  odmowy  współdziałania  z
podwykonawcą,  o udziale  którego w wykonaniu umowy nie  uzyskał  informacji,  do czasu
przekazania  przez  Wykonawcę  niezbędnych  danych,  a  opóźnienie  w  wykonaniu  umowy,
powstałe  wskutek  braku  współdziałania  z  takim  podwykonawcą,  stanowi  zwłokę
Wykonawcy.



12. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę części  przedmiotu umowy
upoważnia  Zamawiającego  do  żądania  od  Wykonawcy  odsunięcia  podwykonawcy  od
realizacji przedmiotu umowy w sposób stały lub czasowy.

* postanowienia paragrafu 10 zostaną odpowiednio dostosowane do oferty Wykonawcy tj. w zależności od realizowania
zamówienia z udziałem/ bez udziału wykonawców; 

§ 11
1. Umowa niniejsza jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o

dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych), z
zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Każda  ze  Stron  zobowiązuje  się  traktować,  jako  informacje  poufne  wszelkie  informacje
dotyczące drugiej Strony, uzyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy, niezależnie
od sposobu ich wyrażenia (ustne, pisemne, elektroniczne itd.) oraz nośnika, na którym zostały
zapisane (dalej„ Informacje Poufne”). 

3. Informacjami  Poufnymi  są  w  szczególności  dane  finansowe,  informacje  organizacyjne,
informacje dotyczące produktów informatycznych, inne informacje o działalności każdej ze
Stron,  w  tym  zwłaszcza  informacje  o  studentach,  doktorantach  i  pracownikach
Zamawiającego. 

4. Strony zobowiązane są w szczególności do: 
1)  nieujawniania  i  nierozpowszechniania  Informacji  Poufnych  drugiej  Strony  oraz
niewykorzystywania Informacji Poufnych do celów innych niż realizacja umowy, 
2) przechowywania Informacji Poufnych drugiej Strony w sposób uniemożliwiający dostęp do
nich osób nieuprawnionych oraz zabezpieczenia Informacji Poufnych drugiej Strony w taki
sposób, w jaki Strona zabezpiecza własne informacje o charakterze poufnym. 

5. Informacje Poufne nie będą przez żadną ze Stron ujawniane, rozpowszechniane i udostępniane
w  jakikolwiek  sposób  osobom  trzecim,  bez  wyraźniej,  uprzedniej  zgody  drugiej  Strony
wyrażonej w formie pisemnej. 

6. Strony  uprawnione  są  do  przekazywania  Informacji  Poufnych  swoim  pracownikom  oraz
podwykonawcom,  wyłącznie  gdy  jest  to  konieczne  do  wykonania  umowy.  W  takim
przypadku  Strony  odpowiadają  za  naruszenie  obowiązku  zachowania  poufności  przez
pracowników i podwykonawców, jak za własne działania bądź zaniechania. 

7. W przypadku wykonania, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy Wykonawca ma obowiązek
niezwłocznie  zwrócić  Zamawiającemu  kopie  wszelkich  dokumentów  związanych  z
wykonaniem niniejszej  umowy,  oraz innych materiałów zawierających Informacje Poufne,
dotyczących Zamawiającego, z zastrzeżeniem prawa Wykonawcy do zachowania jednej kopii
dokumentów w celach archiwalnych. 

8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczą informacji, które: 
1) są powszechnie znane, 
2) zostały uzyskane przez Stronę we własnym zakresie, w sposób nie naruszający postanowień
umowy oraz obowiązujących przepisów prawa, 
3)  ujawniane są  zgodnie z  bezwzględnie obowiązującymi przepisami  prawa,  na podstawie
decyzji albo orzeczenia uprawnionego organu publicznego. 

9. W wypadku, gdy Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu publicznego do
ujawnienia  Informacji  Poufnych  albo  konieczność  ich  ujawnienia  będzie  wynikała  z
przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie drugą
Stronę oraz poinformować odbiorcę Informacji Poufnych o ich poufnym charakterze. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania, przed przystąpieniem do realizacji umowy, od
wszystkich osób/pracowników biorących udział po stronie Wykonawcy w wykonaniu umowy
oświadczeń o zachowaniu poufności, których wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

11. Oświadczenia o zachowaniu poufności podpisywane są w dwóch egzemplarzach z których
jeden  zachowuje  Wykonawca,  a  drugi  Wykonawca  zobowiązany  jest  przekazać
Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełniania oświadczeń, o których mowa



w ust. 10, w przypadku gdy do realizacji zadań w ramach umowy zostaną skierowani nowi
pracownicy Wykonawcy. 

12. Intencją  Stron  jest  aby  postanowienia  niniejszego  paragrafu  obowiązywały  bezterminowo
również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy – mając jednakże na uwadze treść art. 365¹
Kodeksu  cywilnego  -  Strony  na  wypadek  uznania,  iż  przepis  ten  ma  zastosowanie  do
zobowiązania  do  zachowania  poufności,  przewidują  100  letni  okres  wypowiedzenia
niniejszego zobowiązania. 

§ 12
1. Dla  potrzeb  niniejszej  umowy,  siła  wyższa  oznacza  wydarzenie  o  charakterze

nadzwyczajnym,  niemożliwe  do  przewidzenia  i  zapobieżenia,  a  w  szczególności  wojny,
zamknięcie granic, katastrofalne działanie sił przyrody, strajki generalne. 

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 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) każda ze Stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku siły
wyższej, która trwa ponad 30 dni. 

§ 13
1. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnego  aneksu  pod  rygorem

nieważności.  Strona,  która  występuje  z  propozycją  zmiany  umowy,  zobowiązana  jest  do
sporządzenia  i  uzasadnienia  wniosku  o  zmianę  umowy oraz  projektu  aneksu  do  umowy.
Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmiany  istotnych  postanowień  zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w
następujących okolicznościach: 
1)  wprowadzenie  przez producenta  nowej wersji  Systemu wykorzystywanego do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy;  
2) konieczność zmiany postanowień umowy, w szczególności w zakresie zmiany terminów
realizacji  określonych  w  Harmonogramie  oraz/lub  zasad  współpracy,  w  przypadku
wystąpienia siły wyższej lub innych nadzwyczajnych okoliczności (nie będących siłą wyższą),
grożących rażącą stratą, których Strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy; 
3) zmiany miejsca wykonywania umowy; 
4) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
5) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w
umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób,  a zmiana treści  umowy będzie
umożliwiała  usunięcie  tych rozbieżności  lub niejasności  i  doprecyzowanie  umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
6)  w  zakresie  sposobu  realizacji  umowy  lub  terminu  realizacji  umowy  w  przypadku
uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany
sposobu wykonania umowy lub terminu realizacji umowy,
7) ustawowej zmiany stawek podatku VAT związanych z przedmiotem zamówienia, zmian
wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie  art.  2  ust.  3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmian
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności  określonych  w  ust.  2  pkt  8  każdorazowo  przed
wprowadzeniem  zmiany  ceny  netto/brutto,  Wykonawca  jest  obowiązany  przedstawić



Zamawiającemu na piśmie wniosek o zmianę umowy, w który wykaże wpływ zmian stawek
podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zmiany zasad
podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia
oraz propozycję nowej ceny, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których
wynikają  w/w zmiany.  W tym ceku wraz  z  wnioskiem,  Wykonawca będzie  zobowiązany
pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów,
wynikający  z  w/w  przepisów.  Jeżeli  po  upływie  14  dni  od  wejścia  w  życie  zmiany
Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna,
że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiana ceny netto/brutto może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części umowy i nastąpi,
po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, w formie aneksu do umowy. 

4. Okoliczności opisane w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

5. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie mogą w żadnym przypadku stanowić
podstawy do zwiększenia wysokości łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1
umowy. Każda ze zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie może natomiast skutkować
obniżeniem wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Nie stanowi w szczególności  zmiany umowy w rozumieniu art.  144 ust.  1  ustawy Prawo
zamówień publicznych: 
1)  zmiana  postanowień niniejszej  umowy na  skutek  zmiany powszechnie  obowiązującego
prawa, 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
3) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 
4) zmiana pozostałych postanowień umowy, nie stanowiących treści oferty Wykonawcy. 

§ 14
1. Prawa  i  obowiązki  wynikające  z  niniejszej  umowy nie  mogą  być  scedowane  lub  w inny

sposób  przeniesione  przez  Wykonawcę  na  osoby  trzecie  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody
Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jest prawo polskie. W
sprawach nie  uregulowanych umową obowiązują  w szczególności  przepisy ustawy Prawo
zamówień  publicznych,  Kodeksu  cywilnego  oraz  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi
powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W razie  sprzeczności  postanowień głównej  części  umowy z  załącznikami,  pierwszeństwo
mają postanowienia głównej części umowy. 

5. Umowa wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia jej podpisania.
6. Umowa  została  sporządzona  w  języku  polskim  w 2  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po

jednym dla każdej ze Stron.
7. Umowa zawiera następujące załączniki, które stanowią jej integralną część: 

 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
 Załącznik nr 2 – Protokół odbioru (wzór) 

Załącznik nr 3 –  Oświadczenie o zachowaniu poufności (wzór) 

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

            Zamawiający                                                                        Wykonawca



Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu odbioru 

PROTOKÓŁ ODBIORU

Sporządzony w dniu …………..r. w Krakowie pomiędzy 
Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie,  31-157 Kraków, 
Plac Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, zwanym „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez [….] 
oraz 
2. [……..], zwaną „Wykonawcą” 
reprezentowaną przez […..] 

Wykonawca przekazuje, a Zamawiający przyjmuje wykonanie następujących świadczeń (dostaw/ 
usług): 

1. …………………………………………………… 

2. ………………………………………………….. 

3. ………………………………………………… 

4. …………………………………………………. 

Jednocześnie Zamawiający stwierdza prawidłowość funkcjonowania Modułu, zgodnie z wymogami 
zawartymi w OPZ i tym samym potwierdza zakończenie wdrażania Modułu. 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
Niniejszy protokół odbioru  został spisany w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla Zamawiającego i 
dwa dla Wykonawcy. 

Za Zamawiającego: 
___________________________________ [imię i nazwisko] 
[stanowisko] 

Za Wykonawcę: 
___________________________________ [imię i nazwisko] 
[stanowisko]



Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zachowaniu poufności (wzór)

(wzór)

Oświadczenie o poufności 

IMIĘ I NAZWISKO

………..……………………………………………………………………………………
DANE ADRESOWE

………..……………………………………………………………………………………

Na  potrzeby  niniejszego  oświadczenia „Informacje  Poufne” oznaczają  informacje  dotyczące
zabezpieczeń i funkcjonowania Systemu Akademus, danych w nim zawartych, danych i informacji o
przedsiębiorstwie Zamawiającego,  a w szczególności  informacje dotyczące systemów operacyjnych
oraz  ich  konfiguracji,  kodów źródłowych,  bazy  danych i  jej  struktury,  wyglądu i  działania  GUI,
druków  i  formularzy  dostępnych  w  systemie,  informacje  o charakterze  technicznym,
technologicznym,  marketingowym,  handlowym,  informacje  dotyczące  finansów  i  organizacji
przedsiębiorstwa Zamawiającego.

Oświadczam, że:
-  zobowiązuję  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszystkich  Informacji  Poufnych  i  dokumentów
ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako
rezultat  wykonywania  moich  obowiązków  związanych  z  wykonaniem  na  rzecz  Akademii  Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie umowy na rozbudowę istniejącego Zintegrowanego Systemu
Zarządzania  Uczelnią  Akademus  realizowana  poprzez  dostawę  i  wdrożenie  Modułu  Wymiany
Zagranicznej – Modułu Studentów Przyjeżdżających i  zgadzam się, że informacje te powinny być
użyte tylko dla celów prawidłowego wykonywania moich obowiązków i nie mogą zostać ujawnione
stronom trzecim,
- nie będę zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z
wykonywanymi pracami.
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym oświadczeniu
przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Pl. Matejki 13, 31-157 Kraków w celu
archiwizacji niniejszego oświadczenia przez Akademię.

Powyższe oświadczenie i zawarte w nim zobowiązania i zgody  mają charakter bezterminowy.

…………………………………………………….
                                                                                       data i podpis


