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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

WZÓR 

(odrębna umowa może zostać zawarta dla każdej lub niektórych części zamówienia) 

 

U M O W A 

na dostawę licencji na  

oprogramowanie komputerowe 

zwana dalej ,,Umową” 

 

zawarta w dniu ……………… 2017 roku w Warszawie  pomiędzy: 

 

Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ks. I. J. Skorupki 4, 

00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym 

Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 

(Dz. U. poz. 996 z późn. zm.), posiadającym NIP 525-10-52-103 oraz REGON 010978710, zwanym 

dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

…………………….. – ……………………. 

…………………….. – ……………………. 

 

a 

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

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

 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/-ym przez: 

…………………….. – ……………………. 

…………………….. – ……………………. 

  

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną” 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze 

DAZ/ZP/4/2017 realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Dostawa licencji na 

użytkowanie oprogramowania biurowego, serwerowego i narzędziowego (3 części), na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 

zm.) o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa do Zamawiającego, tj. na adres ul. ks. I. J. Skorupki 4,  

00-546 Warszawa, nieograniczonych czasowo licencji na korzystanie z oprogramowania 

komputerowego, zwanego dalej „oprogramowaniem”, oraz wersji instalacyjnych 

oprogramowania w ramach części nr 1, 2, 3* zamówienia zgodnie z podziałem i specyfikacją 

określoną w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą z dnia ……. 

2017 r. oraz warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta 

Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 
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3. Wykaz asortymentowo-cenowy oprogramowania stanowi określony w ofercie Wykonawcy, 

o której mowa w ust. 2, Formularz cenowy dla części nr 1 zamówienia, Formularz cenowy dla 

części nr 2 zamówienia oraz Formularz cenowy dla części nr 3 zamówienia *.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia licencji na oprogramowanie umożliwiających 

korzystanie z niego przez Zamawiającego oraz innych dokumentów niezbędnych do jego 

prawidłowej eksploatacji oraz dających prawo do korzystania z oprogramowania bez naruszania 

praw osób trzecich, w tym dokumentów potwierdzających udzielenie Zamawiającemu licencji na 

oprogramowanie wraz z numerami licencji, zwanymi dalej „kluczami licencyjnymi”, 

dokumentów opisu warunków udzielanej licencji w języku polskim oraz dokumentów 

potwierdzających formę i dostęp do portalu producenta (jeżeli dla danego oprogramowania 

zachodzi taka potrzeba wynikająca z dokumentów licencyjnych, obsługi incydentów, publikacji 

nowych wersji oprogramowania lub eksploatacji oprogramowania) zgodnie z wykazem 

dokumentów określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Umowy. 

5. W ramach dostawy Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego 

nośnik/nośniki danych z wersją instalacyjną oprogramowania, ewentualnie wskaże 

Zamawiającemu adres portalu producenta, z którego można natychmiast pobrać pełną wersję 

instalacyjną oprogramowania oraz udostępni Zamawiającemu dane pozwalające na zalogowanie 

się na tym portalu. 

6. W przypadku braku możliwości pobrania pełnej wersji instalacyjnej danego oprogramowania ze 

wskazanego przez Wykonawcę portalu producenta, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

dostarczenia wszelkich wersji instalacyjnych oprogramowania, aktualizacji, programów 

korygujących, wersji serwisowych lub poprawek koniecznych do poprawnej instalacji, 

konfiguracji, aktualizacji i eksploatacji oprogramowania. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 

Zamawiającemu na nośniku/nośnikach danych odpowiednie wersje instalacyjne oprogramowania, 

aktualizacje, programy korygujące, wersje serwisowe oraz konieczne poprawki w terminie 5 dni 

roboczych od dnia otrzymania żądania. 

7. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest spełnić 

wszystkie kryteria i wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.** 

 

 

SPOSÓB I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż  

6 tygodni licząc od dnia zawarcia Umowy. W przypadku zaoferowania rozwiązania 

równoważnego termin realizacji przedmiotu Umowy będzie zgodny z warunkami określonymi w 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.** 

2. Za dzień realizacji przedmiotu Umowy przyjmuje się datę podpisania przez obie Strony protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania osób upoważnionych  

do kontaktów ze strony Zamawiającego przy realizacji Umowy o pojawiających się zagrożeniach 

dla poprawnej i terminowej realizacji przedmiotu Umowy.  

4.  Osobami upoważnionymi do kontaktów przy realizacji Umowy są: 

1) ze strony Zamawiającego: …………………….  / tel. ……………………. 

2) ze strony Wykonawcy: …………………… / tel. …………………….. 

5. Osoby wskazane do kontaktów ze strony Zamawiającego przy realizacji Umowy nie są 

upoważnione do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych (rozumianych jako 

niezgodność oprogramowania ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 1 do Umowy) oraz wad prawnych, pochodzi z legalnego kanału dystrybucji, a 
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dokumenty licencyjne, gwarancyjne oraz inne dokumenty dające prawo do korzystania z 

oprogramowania, umożliwiają Zamawiającemu korzystanie z dostarczonego oprogramowania w 

sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem oraz z uwzględnieniem warunków 

zawartych w dokumentach licencyjnych i gwarancyjnych producentów oprogramowania. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do 

wprowadzenia do obrotu oprogramowania oraz za to, że Zamawiający wskutek zawarcia Umowy 

będzie upoważniony do korzystania z oprogramowania w sposób zgodny z charakterem i 

przeznaczeniem oprogramowania oraz z przyjętymi zwyczajami. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczane Zamawiającemu oprogramowanie na warunkach 

określonych przez producenta oprogramowania i na okres wskazany w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, licząc od dnia podpisania przez 

obie Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. Szczegółowe 

warunki gwarancji określone są w dokumentach licencyjnych i gwarancyjnych producenta 

oprogramowania dostarczonych przez Wykonawcę.  

 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 4 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości realizacji przedmiotu Umowy, co 

najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. W przypadku zaoferowania 

rozwiązania równoważnego Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości 

realizacji szkoleń pracowników Zamawiającego, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym 

terminem.** Dostawa oraz wszystkie inne prace w ramach realizacji przedmiotu Umowy mogą być 

wykonywane tylko w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 8.00 do 16.00. 

2. Zamawiający dokona odbioru, który będzie polegał na jakościowym i ilościowym przyjęciu 

przedmiotu Umowy, a w szczególności na: 

1) przyjęciu dokumentów licencyjnych i gwarancyjnych oraz innych dokumentów do których 

przekazania Zamawiającemu zobowiązany jest Wykonawca; 

2) sprawdzeniu dokumentów licencyjnych i gwarancyjnych oraz innych dokumentów, do 

których przekazania Zamawiającemu zobowiązany jest Wykonawca; 

3) sprawdzeniu poprawności odczytu dostarczonych nośników i urządzeń; 

4) sprawdzeniu poprawności danych przekazanych do logowania na portalu producenta 

oprogramowania; 

5) sprawdzeniu kluczy licencyjnych pod względem ilościowym, rejestracyjnym i 

autoryzacyjnym; 

w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego: 

6) odbiorze dokumentacji szkoleniowej dla każdego szkolonego pracownika Zamawiającego 

pokrywającej cały zakres funkcjonalno-użytkowy dostarczanego rozwiązania równoważnego; 

7) sprawdzeniu funkcjonalnego wdrożenia przez Wykonawcę nowego oprogramowania (tam 

gdzie to będzie wymagane); 

8) sprawdzeniu integracji oprogramowania z innym oprogramowaniem działającym już u 

Zamawiającego; 

9) sprawdzeniu innych elementów wynikających z technicznych i użytkowych parametrów 

wdrażanego oprogramowania, a koniecznych do spełnienia (współpraca aplikacji i skryptów); 

10) odbioru dokumentacji powdrożeniowej i konfiguracyjnej dostarczanego rozwiązania 

równoważnego. ** 

3. Z chwilą dostarczenia dokumentów licencyjnych i gwarancyjnych oraz innych dokumentów 

dających prawo do korzystania z oprogramowania Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

własność nośników, na których to oprogramowanie zostało zapisane w chwili wydania, o ile 

wydanie następuje w formie fizycznej, a nie przez udostępnienie na portalu producenta (w tym 

umożliwienie pobrania) oraz - w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego - 

dokumentacji szkoleniowej i powdrożeniowej z możliwością jej kopiowania, utrwalania na 

nośnikach elektronicznych, prezentowania, modyfikowania, dzielenia na części oraz łączenia z 

innymi utworami. ** 
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4. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu Umowy, będzie podpisanie przez obie Strony, bez 

zastrzeżeń, protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, według wzoru określonego w 

Załączniku nr 3 do Umowy. 

5. Od dnia odbioru przez Zamawiającego dokumentów licencyjnych, w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca będzie mógł korzystać z oprogramowania przez czas 

nieoznaczony, na podstawie niewyłącznych licencji na oprogramowanie, co najmniej na 

następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystywanie w zakresie wszystkich funkcjonalności; 

2) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów, odtwarzanie, utrwalanie, 

przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, stosowanie, przystosowywanie, 

konfigurowanie, parametryzacja; 

3) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby 

udzielonych licencji; 

4) sporządzanie kopii zapasowych (kopii bezpieczeństwa); 

5) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji oprogramowania przez 

Zamawiającego, w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów oraz 

modyfikowanie tych produktów i dalsze z nich korzystanie. 

6. W przypadku tzw. dostaw częściowych (rozłożonych w czasie) oraz w przypadku zaoferowania 

rozwiązania równoważnego**, Strony będą każdorazowo podpisywały protokół odbioru 

częściowego przedmiotu Umowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do Umowy. 

7. Protokół odbioru częściowego przedmiotu Umowy nie jest podstawą do jakikolwiek roszczeń 

Wykonawcy o zapłatę przez Zamawiającego wynagrodzenia. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w protokole odbioru częściowego/końcowego 

przedmiotu Umowy zastrzeżeń dotyczących dostarczonych dokumentów lub oprogramowania, w 

szczególności dotyczących ilości, jakości, kompatybilności i współpracy z oprogramowaniem i 

aplikacjami już działającymi u Zamawiającego, Wykonawca dostarczy, poprawi, uzupełni, wdroży 

na swój koszt brakujące elementy lub funkcjonalności, nie później niż w terminie wzajemnie 

uzgodnionym przez Strony, nie dłuższym jednak niż 10 dni roboczych, bez osobnego 

wynagrodzenia z tego tytułu. 

9. Dla celów Umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

 

WYNAGRODZENIE I INNE PŁATNOŚCI 

§ 5 

1. Łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, z należnościami  

o charakterze publicznoprawnym, w szczególności z podatkiem od towarów i usług, wynosi: 

1) w zakresie części nr 1 zamówienia …………..…….…. zł brutto  

(słownie: ……………………………………………..……….zł)  

2) w zakresie części nr 2 zamówienia  …………….….…. zł brutto  

(słownie: ……………………………….……………………….zł)  

3) w zakresie części nr 3 zamówienia …………….….…. zł brutto  

(słownie: ……………………………….……………………….zł) * 

2. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 

14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną 

dostawę. Wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń przez obie Strony protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

3. Za datę realizacji płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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4. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie Umowy, ani 

dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub 

charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności 

roszczeń o odsetki. W treści wystawianych faktur, pod rygorem ich zwrócenia, Wykonawca 

wpisze klauzulę o zakazie przelewu wierzytelności. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku 

z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do 

Zamawiającego, w szczególności: zwrot kosztów transportu, podróży czy jakichkolwiek innych, 

dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. 

 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej realizacji 

przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, o ile nie są one informacjami chronionymi na 

podstawie wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego lub przepisów powszechnie 

obowiązujących. 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowej 

realizacji przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do jego wykonywania zgodnie z aktualnym 

poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością. 

4. Wykonawca odpowiada za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz za wszelkie 

szkody wyrządzone Zamawiającemu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych  

w związku z wykonywaniem postanowień Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji 

prawnie chronionych. W tym celu każda osoba występująca w imieniu Wykonawcy biorąca 

udział w pracach będzie zobowiązana do podpisania zobowiązania o zachowaniu poufności 

informacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Umowy. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania wszystkich osób zaangażowanych po 

swojej stronie przy realizacji przedmiotu Umowy, w tym za powstałe szkody, a także za 

ujawnienie jakiejkolwiek informacji, uzyskanej podczas wykonywania prac, które naraziło lub 

mogło narazić Zamawiającego na szkodę. 

7. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie równoważne nie będzie właściwie 

współdziałać z systemem/systemami/aplikacjami/skryptami informatycznym funkcjonującym u 

Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy Zamawiającego, Wykonawca 

pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem 

systemu/systemów/aplikacji/skryptów u Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych 

modyfikacji przywracających właściwe działanie również po odinstalowaniu rozwiązania 

równoważnego.** 

 

KARY UMOWNE I ZABEZPIECZENIA 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 – w 

wysokości 0,5 % (pięć dziesiątych procenta) całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub § 5 ust. 1 pkt 2 lub § 5 ust. 1 pkt 3 (w zależności od części 

zamówienia, której dotyczy opóźnienie), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
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2) za przekroczenie określonego w § 4 ust. 8 terminu usunięcia zastrzeżeń zgłoszonych przez 

Zamawiającego w protokole odbioru częściowego/końcowego przedmiotu Umowy – w 

wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procent) całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub § 5 ust. 1 pkt 2 lub § 5 ust. 1 pkt 3 (w zależności od części 

zamówienia, której dotyczy opóźnienie), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W innych, niż określone w ust. 1, przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % (pięć procent) 

całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub § 5 ust. 1 pkt 2 lub § 5 

ust. 1 pkt 3 (w zależności od części zamówienia, której dotyczy przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy), za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy. 

3. Kary umowne przewidziane w ust. 1-2 obowiązują niezależnie od siebie. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych bezpośrednio  

z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W innym przypadku strony ustalają termin zapłaty kary 

umownej nie dłuższy niż 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do jej 

zapłaty. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych  

w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przekroczy 

wartość zastrzeżonych kar umownych. 

6. Wykonawca oświadcza, że w dniu …………………………………… 2017 r. wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w zakresie: 

1) części nr 1 zamówienia – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt. 

1 tj. w kwocie ……….zł (słownie: ……………………) w formie …………………….. 

2) części nr 2 zamówienia – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt. 

2 tj. w kwocie ……….zł (słownie: ……………………) w formie …………………….. 

3) części nr 3 zamówienia – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 pkt. 

3 tj. w kwocie ……….zł (słownie: ……………………) w formie …………………….. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy jest nieodwołane, bezwarunkowe i płatne  

na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w 

terminie 30 dni od dnia należytego wykonania tj. od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy. 

10. Zwrot zabezpieczenia nie zostanie dokonany lub zostanie dokonany w kwocie pomniejszonej  

w zakresie, w jakim Zamawiający dokona potrącenia na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy. 

11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu  

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

ZMIANY W UMOWIE 

§ 8 

1. Wszelkie istotne zmiany postanowień Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie 

dopuszczonym ustawą - Prawo zamówień publicznych i wymagają zgodnej woli Stron oraz 

zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana postanowień Umowy możliwa jest w przypadku przekroczenia terminu realizacji 

przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1, na skutek działania siły wyższej – termin może 
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ulec przedłużeniu o okres wstrzymania dostawy z tego powodu po pisemnym poinformowaniu 

Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności powodujących opóźnienie. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy: 

1) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia, gdy opóźnienie Wykonawcy w dostawie 

przedmiotu Umowy przekroczy 10 dni; 

2) w innym przypadku nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w terminie 10 dni 

kalendarzowych po bezskutecznym upływie udzielonego przez Zamawiającego dodatkowego, 

7-dniowego terminu na należyte wykonanie Umowy. Termin rozpoczyna bieg z chwilą 

doręczenia Wykonawcy wezwania do należytego wykonania Umowy na piśmie, faxem lub 

pocztą elektroniczną. 

2. Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy. Oświadczenie może 

być złożone bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy bądź przesłane listem poleconym za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

3. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa 

do kar umownych należnych na podstawie Umowy, realizacji zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy czy żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie Umowy. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego będzie miało co do 

zasady skutek ex nunc, co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w zakresie 

licencji już odebranych do chwili odstąpienia od Umowy. Jednakże Zamawiający wykonując 

prawo odstąpienia może postanowić, że odstąpienie będzie miało moc wsteczną w rozumieniu 

art. 395 § 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 

r. poz. 459 z późn. zm.) (skutek ex tunc). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10 

1. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu wystąpienia przez osobę trzecią ze względu 

na naruszenie jej praw autorskich związanych z przedmiotu Umowy lub w razie uzyskania przez 

Zamawiającego informacji o istnieniu innych wad prawnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego 

z odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych wad 

prawnych zrealizowanego przedmiotu Umowy i przejmie na siebie wszelkie zobowiązania z tego 

tytułu. W szczególności w przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi przeciwko Zamawiającemu z 

roszczeniami, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do odpowiedniego postępowania sądowego 

lub administracyjnego na wezwanie Zamawiającego.   

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o 

wystąpieniu osoby trzeciej i przekaże wszelkie niezbędne informacje. 

3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w 

całości lub w części. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w 

szczególności ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 z późn. zm.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z 

późn. zm.) oraz ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 

2017 r. poz. 880 z późn. zm.). 
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§ 12 

Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 13 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 14 

Umowę sporządzono w języku polskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 15 

Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 

 Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 Załącznik nr 3 – Protokół odbioru przedmiotu Umowy (częściowy/końcowy) 

 Załącznik nr 4 – Dokument rejestrowy Wykonawcy 

 Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania o zachowaniu poufności informacji 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

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

 

* Niepotrzebne skreślić 

** W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego 

 



 

 

Załącznik nr 1 do Umowy  

 

(Załącznikiem nr 1 do umowy będzie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik 

nr 1 do SIWZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Załącznik nr 2 do Umowy 

 

(Załącznik nr 2 do Umowy stanowić będzie kopia oferty Wykonawcy tj. kopia Formularza oferty, kopie 

formularzy cenowych dla poszczególnych części zamówienia) 

 

 

  



 

 

Załącznik nr 3 do Umowy 

 

Protokół odbioru częściowego/końcowego*   

przedmiotu Umowy  

do umowy nr ………../2017  

z dnia ……….. 2017 r. 

- dotyczy części nr 1,2,3* zamówienia  

 

 

 

W dniu ……………………… zostały odebrane przez Zamawiającego następujące elementy 

przedmiotu Umowy: 

 

1)……………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………………. 

4) ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Do odebranych elementów przedmiotu Umowy Zamawiający zgłosił następujące uwagi: 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

Data podpisania protokołu odbioru ……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

W odbiorze uczestniczyli ze Strony: 

 

 

 

………………………………………………………… 

podpis oraz pieczęć  

Zamawiającego 

 ………………………………………………………… 

podpis oraz pieczęć  

Wykonawcy 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 5 do Umowy 

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

miejscowość data 

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

imię i nazwisko 

 

Adres: 

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

ulica 

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

kod miejscowość 

 

 

Zobowiązanie 

 

Ja, niżej podpisany ......................................................... legitymujący się dowodem osobistym 

seria ........ nr ...................., wydanym przez ..............................................................................,  

będąc zatrudnionym na stanowisku ............................................................................................  

w firmie ....................................................................................................................................... 

z siedzibą w .........................................................................................................., po 

zapoznaniu się z treścią art. 266 § 1 Kodeksu Karnego: „Kto, wbrew przepisom ustawy lub 

przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał 

się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, 

gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2”, zobowiązuję się nie ujawniać nikomu i w żaden sposób oraz nie 

wykorzystywać żadnych informacji, z którymi zapoznam się w związku z wykonywaniem 

prac dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie. 

 

 

 

 

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

data i podpis 

 

Podpis złożono w mojej obecności: 

 

 

 

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

(podpis pracownika Zamawiającego wyznaczonego do współpracy z Wykonawcą) 
 

 


