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Załącznik nr 3 

do SWZ na DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DOSTAWA SPRZĘTU AUDIO 

I VIDEO, DOSTAWA  PĘTLI INDUKCYJNEJ, ZAKUP OPROGRAMOWANIA  

I LICENCJI ORAZ ORGANIZACJA SZKOLEŃ 

W RAMACH PROJEKTU KONWERSJA CYFROWA DOMÓW KULTURY 
 

WZORY UMÓW 

 

DLA CZĘŚCI I-III 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: 

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DOSTAWA SPRZĘTU AUDIO I VIDEO, 

DOSTAWA  PĘTLI INDUKCYJNEJ, ZAKUP OPROGRAMOWANIA I LICENCJI ORAZ 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU KONWERSJA CYFROWA 

DOMÓW KULTURY 
Część …… tj.:………………………………. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Opis przedmiotu zamówienia”  który 

stanowi załącznik nr 1 do umowy i stanowi jej integralną część. 

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia o parametrach i właściwościach jak określonych w 

załączniku nr 1 

§ 2 

1. Termin wykonania zamówienia:…………………….. 

2. Termin wykonania zamówienia to dzień podpisania protokołu odbioru końcowego podpisany 

przez obie strony. 

 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością. 

2. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca, ponosi odpowiedzialność  za kompetentne, rzetelne 

i terminowe wykonywanie przedmiotu zamówienia, wszelkie szkody wyrządzone w mieniu 
Zamawiającego przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Zamawiający zobowiązuje się w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia Wykonawcy 

warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o realizacji przedmiotu 

zamówienia lub jego części siłami podwykonawcy/ podwykonawców w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia umowy z podwykonawcą oraz do wskazania danych identyfikujących 
podwykonawcę/ podwykonawców.  

5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszystkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację umowy. 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia na swój koszt i ryzyko, 

własnym transportem w terminie do dnia …………. do godz. …….., do siedziby 

Zamawiającego-Parku Kultury ul. Radomska 21, 27-200 Starachowice. Przez dostarczenie 
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przedmiotu zamówienia należy również rozumieć wniesienie urządzeń do pomieszczeń 

wskazanych przez Zamawiającego. 

2. Całkowitą realizację przedmiotu zamówienia potwierdzi protokół odbioru końcowego 

sporządzony przez strony umowy. Szczegółowe warunki i zasady dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu umowy podano w § 6 umowy. 

3. Do realizacji niniejszej umowy wyznacza się:  

a. ze strony Zamawiającego: …………………………………………... 

b. ze strony Wykonawcy: ……………………………………………… 

4. Osoby wyznaczone do realizacji umowy mają prawo do podpisania protokołu końcowego. 

 

§ 5 
1. Za wykonanie określonego w § 1 przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie brutto w wysokości netto ………..  zł plus podatek od towarów i usług VAT 

w kwocie ………………… zł, razem brutto :…………… zł 

(słownie:………………………………… zł). 

2. Rozliczenie za wykonaną i odebraną dostawę nastąpi jednorazowo po całkowitej realizacji 

przedmiotu zamówienia na podstawie otrzymanej faktury. Podstawę do wystawienia faktury 

oraz do dokonania płatności będzie stanowić podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony 

umowy protokół odbioru końcowego. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w ciągu 30 dni na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

 

§ 6 

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru końcowego przedmiotu zamówienia jest 

podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego –bez zastrzeżeń potwierdzającym 

również dostarczenie dokumentów, o których mowa  w p. 6, 7 i przeprowadzenia szkolenia, o 

którym mowa w p.8. 

2. Odbiór końcowy nastąpi po dokonaniu pełnej i ostatecznej weryfikacji kompletności 

wymaganej funkcjonalności dostawy. 

3. Dzień i godzinę dostawy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym a także czas niezbędny do 

wykonania czynności, o których mowa w paragrafie 4 ust.1. 

4. Czas trwania procedury odbioru końcowego nie może być dłuższy niż 3 dni robocze. 

5. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad w wykonaniu przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad. W takim przypadku za datę 

odbioru uważa się datę odbioru poprawionego, wolnego od wad, przedmiotu zamówienia. 

6. W dniu podpisania protokołu końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty 

gwarancyjne. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz ze sprzętem dokumentacji użytkowej, 

opisującej w języku polskim, funkcje i sposób eksploatacji sprzętu (instrukcje obsługi, 

instrukcje konserwacji itp.). 

 

 

§ 7 
1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia strony 

opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i w następującej 

wysokości. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: 

a. zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia - 500 zł za każdy dzień zwłoki w 

stosunku do terminu określonego w paragrafie 2 ust.1, 

b. zwłoki w naprawie zgłoszonego do naprawy sprzętu -200 zł za każdy dzień zwłoki  
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3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca jest 

obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto 

wynagrodzenia określonego w paragrafie 5. 

4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający 

wypłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

6. Łączną maksymalną wysokość kar umownych , których mogą dochodzić Strony ustala się w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 5 . 

7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 8 

Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady ( zgodnie 

z ofertą wykonawcy) na dostarczony przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego ( okres gwarancji = okres rękojmi za wady). 

2. Okres gwarancji i rękojmi za wady ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas 

liczony od zgłoszenie wady do dnia jej usunięcia i biegnie od nowa w przypadku wymiany 

urządzenia na nowy. 
3. Czas skutecznej naprawy zgłoszonej wady nie może przekroczyć 21 dni roboczych liczonych od 

dnia jej zgłoszenia drogą elektroniczna na pocztę: e –mail ……………… Przekroczenie tego 

terminu skutkować będzie naliczeniem kary umownej  jak w § 7 pkt.2b 

4. Jeżeli z udokumentowanych przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy i 

zaakceptowanych przez Zamawiającego, czas naprawy zgłoszonej wady nie będzie możliwy w 

terminie 21 dni Strony umowy uzgodnią ostateczny, wiążący termin usunięcia usterki. 

Przekroczenie tego terminu skutkować będzie naliczeniem kary umownej  jak w § 8 pkt.2b. 

5. W przypadku trzykrotnego wystąpienia takiej samej wady urządzenia Wykonawca zobowiązany 

jest do wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub nie usunie ich w terminie 

określonym w p.3 i 4 niniejszego paragrafu , Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi 

mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, nie tracąc przy tym uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi oraz zachowując inne 

uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy, w tym roszczenia z tytułu kar 

umownych. 
7. Udzielona gwarancja i rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 

§ 9 
1. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych 

dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania zamawiającego o każdej 

zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności wykonawcy mogącej mieć 

wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą 

obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

§10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a. wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawierania umowy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 
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b. zostanie złożony do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie 

ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy albo zostaną podjęte czynności w 

celu rozwiązania jego przedsiębiorstwa, 

c. zostanie wydany nakaz zajęcia mienia albo rachunku bankowego Wykonawcy, 

d. Wykonawca dopuszcza się przekraczającego 7 dni opóźnienia w wydaniu przedmiotu 

zamówienia. 

Odstąpienie z wyżej wymienionych przyczyn nie nakłada na Zamawiającego obowiązku 

zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 4 paragrafu 7. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 11 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawo zamówień publicznych oraz Prawo autorskie.  

5. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozpatrywał odpowiedni sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 

 

Załącznikami do niniejszej umowy są : 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Specyfikacja  Warunków Zamówienia 

3. Oferta Wykonawcy. 

4. Wzór protokołu odbioru 

 

WYKONAWCA                                                                  ZAMAWIAJĄCY 
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Zał. 4 do Umowy NR …………………… 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

1. Miejsce odbioru: Park Kultury w Starachowicach ul. Radomska 21, 27-200 

Starachowice 

2. Data odbioru : ..……………………………………….  

3. Ze strony Wykonawcy : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

4. Ze strony Zamawiającego : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

(imię i nazwisko osoby upoważnionej) 

 

5. Przedmiotem odbioru w ramach Umowy nr ………………. jest :  

Lp. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Ilość 

Wartość 

brutto 

instrukcja obsługi/karty 

produktów 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

6. Potwierdzenie kompletności realizacji przedmiotu zamówienia:  TAK*  NIE* - 

zastrzeżenia…............................................................................................. 

7. Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanego przedmiotu zamówienia z 

parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie:  zgodne*  niezgodne* - 

zastrzeżenia………………………………......................................  
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8. Termin wykonania Umowy:  zgodny z Umową*  niezgodny z Umową* - 

zastrzeżenia (ilość dni opóźnienia)……………………  

9. Kolejny termin odbioru (jeśli został wyznaczony*):  zgodny z ustaleniem*  

niezgodny z ustaleniem* - zastrzeżenia (ilość dni 

opóźnienia)…………………………  

10. Końcowy wynik odbioru:  pozytywny*  negatywny* - 

zastrzeżenia………………………………………………………….  

 

 

 

 

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

       (Zamawiający)                                                                             (Wykonawca)  
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DLA CZĘŚCI IV 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania określonego załączniku nr 1 do 

umowy „Opis przedmiotu zamówienia”, Specyfikacji Warunków Zamówienia – 

załącznik nr 2 i ofercie Wykonawcy załącznik nr 3 - zwanego dalej 

„Oprogramowaniem”, wraz z licencjami oraz pomocą techniczną i aktualizacją do 

nowych wersji oprogramowania. 

2. Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu niewyłącznej i niezbywalnej licencji 

bez ograniczenia co do terytorium na korzystanie z programu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, na warunkach wskazanych w niniejszej Umowie. Minimalny czas 

trwania licencji określa załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie zobowiązany 

jest do zapewnienia pomocy technicznej związanej z bieżącą eksploatacją 

oprogramowania oraz aktualizacji w okresie 36 miesięcy. od daty popisania protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Umowie oraz z 

ogólnymi warunkami producenta. Sporządzoną w języku polskim (przetłumaczoną na 

język polski) treść ogólnych warunków producenta Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby dostarczone przez niego 

oprogramowanie funkcjonowało bezawaryjnie, dane tekstowe oraz funkcjonalności w nim 

zawarte pozbawione były błędów językowych i merytorycznych. 

5. Do obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy należy zapewnienie współpracy przez cały 

okres realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy zobowiązuje się do zorganizowania 

szkolenia dotyczącego funkcjonowania oprogramowania dla pracowników 

Zamawiającego, w terminie ustalonym przez Strony.  

 

§ 2 
1. Na podstawie Umowy Zamawiający otrzymuje od Wykonawcy licencje uprawniające do 

korzystania z oprogramowania na polach eksploatacji określonych w ust. 2 oraz 

uprawniające do korzystania z pomocy technicznej i aktualizacji do nowych wersji 

oprogramowania, na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz ogólnych 

warunkach producenta. 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że licencja uprawnia do korzystania z 

oprogramowania we wszystkich znanych i możliwych do realizacji polach eksploatacji, w 

tym w szczególności prawo do: 

a. zwielokrotniania w zakresie, w którym jest to niezbędne dla instalowania, 

uruchamiania, przechowywania i korzystania z oprogramowania; 

b. korzystania z dokumentacji dostarczonej wraz z oprogramowaniem, w celu 

wspomagania korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania; 

c. sporządzania kopii oprogramowania dla celów archiwalnych lub jako kopii 

zapasowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania z oprogramowania, bez odrębnego 

wynagrodzenia, wszelkich wad uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z 

oprogramowania w terminie ustalonym zgodnie przez strony, nie dłuższym jednak niż w 

terminie 7. licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

 

§ 3 
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1. Wykonawca oświadcza, że: 

a.  jest uprawniony do dostawy oprogramowania wraz z licencją i świadczeniem 

pomocy technicznej oraz aktualizacji do nowych wersji oprogramowania na 

zasadach i warunkach określonych w Umowie,  

b. posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do 

prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania Umowy przy 

zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 KC. 

2. Osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego i Wykonawcy do 

rozpatrywania bieżących spraw związanych z wykonaniem Umowy, w tym do 

podpisywania określonych w Umowie protokołów, przy zachowaniu określonych w niej 

warunków, są: 

a. po stronie Zamawiającego: ………………. tel. …………….. e-mail: …………… 

b. po stronie Wykonawcy: …………………. tel. …………….. e-mail: ………….... 

3. Każda ze stron może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 2, informując o tym 

pisemnie drugą stronę z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka nie 

wymaga aneksu do umowy.  

 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie w terminie 21 dni 

2. Oprogramowanie zostanie dostarczone w formie elektronicznej wraz z wymaganą liczbą 

kluczy licencyjnych. 

3. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania 

oprogramowania, do zweryfikowania jego zgodności i poprawności działania oraz 

podpisania protokołu odbioru. 

4.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający złoży pisemną 

reklamację do Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od stwierdzenia 

wady i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 5 dni roboczych. W takim 

przypadku za datę wykonania uważa się datę wykonania przedmiotu umowy wolnego od 

wad.  

 

§ 5 
1. Wykonawca gwarantuje i oświadcza, że Oprogramowanie jest produktem wykonanym 

przez producenta, a tym samym nie narusza praw własności intelektualnej, w tym praw 

autorskich i praw pokrewnych ani żadnych innych praw osób trzecich. 

2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich 

zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Oprogramowaniem, w szczególności 

zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się 

udzielić Zamawiającemu wszelkiej niezbędnej i żądanej przez Zamawiającego pomocy 

zmierzającej do wykazania bezzasadności tychże roszczeń lub podejmie działania mające 

na celu zażegnanie sporu. W razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z 

tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w 

charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją 

uboczną po stronie Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego 

poinformowania Wykonawcy o takich roszczeniach i umożliwi Wykonawcy pełny i 

aktywny udział w postępowaniu dotyczącym tych roszczeń. W razie niewykazania 

bezzasadności takich roszczeń mimo pomocy Wykonawcy, Wykonawca zaspokoi 

roszczenia orzeczone wobec Zamawiającego prawomocnym orzeczeniem sądu. W takim 

przypadku Wykonawca na swój własny koszt i wg własnego wyboru: uzyska dla 

Zamawiającego prawo dalszego użytkowania Oprogramowania, albo zapewni 

modyfikację Oprogramowanie tak, żeby było zgodne z Umową, ale wolne od roszczeń 

osób trzecich.  
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§ 6 
1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi ………………………… zł 

netto (słownie: …………………………… złotych …/100), plus podatek VAT…..%, 

łącznie ………………….. brutto (słownie……………). 

2. W wartości podanej w ust. 1 zawierają się wszystkie opłaty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, tj. wynagrodzenie z tytułu uzyskania licencji oraz pomoc techniczną i 

aktualizację oprogramowania. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe 

Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne jednorazowo. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po popisaniu 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na 

fakturze VAT. 

7. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wszelkie wierzytelności Wykonawcy wynikające z umowy objęte są zakazem sprzedaży 

oraz cesji wierzytelności (w tym również odsetki) i nie mogą być przelane na rzecz osób 

trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

§ 7 
1. Wykonawca zapewnia udzielenie gwarancji na poprawne działanie dostarczonego 

oprogramowania, aktualizowanego w terminach i trybie określonym w niniejszej umowie 

na zasadach określonych w umowie licencyjnej producenta. 

2. Gwarancja jest udzielona na okres minimum 24 miesiące. 

3. Gwarancja obejmuje zarówno wady niewykryte w momencie odbioru oprogramowania 

przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

4. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z 

tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

5. Zgłoszenia Zamawiającego dotyczące wad lub nieprawidłowości w działaniu 

oprogramowania będą przekazywane Wykonawcy telefonicznie (nr tel…………………..) 

lub pocztą elektroniczną pod adres e-mail ……………………… w godzinach od 8:00 do 

15:30, w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy). Zgłoszenia dokonane po godz. 16:00 traktowane są jako zgłoszone w dniu 

następnym. Wykonawca jest uprawniony do udostępnienia Zamawiającemu 

zautomatyzowanego systemu obsługi zgłoszeń serwisowych, w celu należytego 

wykonywania niniejszej umowy. 

6. Po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wykrytej(-ych) 

wad/-y lub nieprawidłowości oprogramowania własnym staraniem i na swój wyłączny 

koszt. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych:  

a. w przypadku braku w oprogramowaniu wszystkich zaoferowanych modułów, do 

uzupełnienia tych modułów, 

b. w przypadku braku możliwości zapewnienia pełnego korzystania z 

oprogramowania, do przywrócenia pełnej jego funkcjonalności, 

c. w przypadku uszkodzenia lub zgubienia klucza dostępowego (programowego lub 

sprzętowego), do odtworzenia lub wymiany klucza dostępowego, bez 

dodatkowych kosztów.  
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§ 8 
1. Za nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a.  w przypadku opóźnienia w dostawie oprogramowania w terminie, o którym 

mowa w §4 ust. 1 – w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;  

b. w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub nieprawidłowości w działaniu 

oprogramowania, o których mowa w § 7 ust. 7 – w wysokości 0,1 % łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty doręczenia 

pisemnego wezwania. 

3. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zamówienie nie może być realizowane w sposób 

należyty z powodu siły wyższej, tj. zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwych 

wcześniej do przewidzenia. Ciężar wskazania zaistniałych okoliczności spoczywa na 

Wykonawcy. 

4. W przypadku niewykonywania bądź, nienależytego wykonywania niniejszej umowy 

Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo 

naliczenia kary umownej w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1. 

5. Zamawiający może również odstąpić od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę w 

następujących sytuacjach: 

a.  jeżeli w toku korzystania z oprogramowania Zamawiający wykaże, że 

dostarczone oprogramowanie lub jego aktualizacja nie spełnia wymogów 

określonych w umowie;  

b. w przypadku wielokrotnie powtarzających się wad i nieprawidłowości w działaniu 

oprogramowania;  

c. w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszenia i 

należytego wykonania umowy;  

d. Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje 

zobowiązań wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie;  

e. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku 

Wykonawcy lub znacznej jego części lub nastąpiło ogłoszenie upadłości 

Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego 

następnego dnia po ogłoszeniu;  

f. Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem 

likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 

6. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzięcia 

informacji o wskazanych wyżej okolicznościach. 

7. Zapłata kar umownych wynikających z opóźnienia w realizacji umowy nie zwalnia 

Wykonawcy od wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w 

niniejszej umowie. 

8. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i 

utraconych korzyści. 

9. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy winno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

10. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach.  
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§ 9 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, Prawo zamówień publicznych. 

5. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozpatrywał odpowiedni sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Załącznikami do niniejszej umowy są : 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Specyfikacja  Warunków Zamówienia 

3. Oferta Wykonawcy. 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                W Y K O N A W C A 
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DLA CZĘŚCI V 
§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na 

rzecz Zamawiającego cyklu szkoleń, dla pracowników Parku Kultury w Starachowicach. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z „Opisem 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz Specyfikacją 

Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 do umowy i ofertą Wykonawcy 

stanowiącą załącznik nr 3 do umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, niezbędną wiedzę, kwalifikacje i 

doświadczenie do należytego przeprowadzenia szkoleń będących przedmiotem niniejszej 

umowy. Wykonawca oświadcza, że dysponuje potencjałem technicznym i osobami z 

odpowiednimi uprawnieniami zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

4. Szkolenia będą odbywać według odrębnych ustaleń się w siedzibie Zamawiającego lub 

online.  

 
§ 2 

1. Wykonawca przygotuje i zapewni każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe w formie 

elektronicznej. 

2. Zamawiający udostępnia w swojej siedzibie nieodpłatnie pomieszczenia oraz zaplecze 

dydaktyczno-sprzętowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku 

gdy infrastruktura sprzętowa Zamawiającego będzie niewystarczająca do 

przeprowadzenia szkoleń Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia brakującego 

sprzętu. 

3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w terminie najpóźniej 3 dni kalendarzowych 

przed terminem danego kursu przedstawił do akceptacji: 

a. szczegółowy program szkolenia wraz z wykazem materiałów i infrastruktury 

edukacyjnej wykorzystywanej podczas szkolenia 

b. materiały szkoleniowe  

c. listę kadry szkoleniowej wraz z ich kompetencjami, która będzie realizowała 

szkolenie 

4. Akceptacja ze strony Zamawiającego (dokonana najpóźniej na 2 dni przed realizacją 

danego szkolenia) wszystkich ww. pozycji jest warunkiem przystąpienia do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający umożliwi konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie 

szczegółowych treści danego szkolenia.  

6. Każdy uczestnik danego szkolenia otrzyma od Wykonawcy certyfikat/zaświadczenie o 

ukończeniu kursu. Wzór certyfikatu/zaświadczenia powinien zostać zaakceptowany przez 

Zamawiającego i powinien zawierać logotypy i informacje zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi oznakowania projektów finansowanych z Programu Konwersja Cyfrowa 

Domów Kultury Informacje o obowiązku zamieszczania tych oznaczeń przekaże 

Zamawiający. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie wydanych uczestnikom 

szkolenia certyfikatów/zaświadczeń. Wykonawca zobowiązany jest do pobrania od 

uczestników szkolenia danych niezbędnych do wydania zaświadczeń (uprawnień). W 

ramach danych pozyskanych bezpośrednio od uczestników szkolenia Wykonawca staje 

się ich Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

7. Wykonawca wyraża bezwarunkowo i bezpłatnie zgodę na: 

a. nagrywanie audio i video wszystkich realizowanych zajęć podczas szkoleń 
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b. udostepnienie w sposób nieograniczony, w tym co do czasu i terytorium, 

wizerunku i głosu osób prowadzących zajęcia oraz treści na wszystkich polach 

eksploatacji  

c. dokonywanie przez Zamawiającego w nagranych materiałach skrótów oraz 

przemontowań, zmian, modyfikacji materiałów filmowych, ich fragmentaryzacji i 

wykorzystywania fragmentów. Prawo do decydowania o dokonywaniu 

powyższych czynności leży jedynie po stronie Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, iż Zamawiający nie poniesie żadnej dodatkowych kosztów 

jak i odpowiedzialności w razie naruszenia przepisów dotyczących ochrony prawno-

autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności objętych 

przedmiotem zamówienia, jak i w przypadku późniejszego korzystania z nagranych 

materiałów.  

§ 3 

1. Wykonawca wyraża zgodę na: 

a. dokonywanie przez Zamawiającego w nagranych materiałach skrótów oraz 

przemontowań, zmian, modyfikacji materiałów filmowych, ich fragmentaryzacji i 

wykorzystywania fragmentów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób prowadzących szkolenia 

niedowołanej zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na nagraniach audio i 

video w tym jego rozpowszechnianie. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku szkolących 

musi zostać udzielona bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w formie pisemnej. Z 

tego tytułu szkolącym nie przysługuje wynagrodzenie. 

3. Prawo do decydowania o dokonywaniu powyższych czynności leży jedynie po stronie 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, iż Zamawiający nie poniesie żadnych 

dodatkowych kosztów jak i odpowiedzialności w razie naruszenia przepisów dotyczących 

ochrony prawno-autorskiej przy wykonywaniu przez Wykonawcę jakichkolwiek 

czynności objętych przedmiotem zamówienia, jak i w przypadku późniejszego 

korzystania z nagranych materiałów. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest autorem materiałów dydaktycznych będących utworami w 

rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonymi w ramach 

realizacji niniejszej umowy i przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe do tych utworów. 

5. W ramach ceny brutto określonej w § 5 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

całość autorskich praw majątkowych do utworów, wizerunku i głosu osób szkolących 

powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, bez ograniczeń terytorialnych i 

czasowych, do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich znanych, w dniu zawarcia 

niniejszej Umowy, polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie: 

a. utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

b. wytwarzanie nie ograniczonej ilości egzemplarzy Utworu z zastosowaniem 

technik: poligraficznych, reprograficznych, informatycznych, fotograficznych, 

cyfrowych, na nośnikach optoelektronicznych, fonograficznych, zapisu 

magnetycznego, audiowizualnych lub multimedialnych 

c. wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych 

d. rozpowszechnianie w sieciach informatycznych, w tym w Internecie, w ten sposób 

aby osoby miały dostęp do Utworu w wybranym przez siebie miejscu i czasie 

e. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, 

remitowanie, w tym za pośrednictwem sieci kablowych i satelitarnych 

f. wykorzystywanie w celach informacyjnych, promocji i reklamy, 

g. nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych 

egzemplarzy  
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h. opracowanie w szczególności polegające na przeróbce, zmianie, wykorzystaniu 

części, przemontowaniu Utworu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując przedmiot Umowy nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

przedmiotu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich 

wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w 

związku z realizacją Umowy. 

8. Przeniesienie praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu 

rozpowszechniania Utworu, ani też pod względem czasowym i terytorialnym, a prawa te 

mogą być przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń. 

9. Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego lub praw z Utworu. 

10. Wykonawca oświadcza, że przed przejściem praw autorskich na Zamawiającego, 

Zamawiający jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania wszelkich Utworów 

powstałych w toku realizacji Umowy, a udostępnionych mu przez Wykonawcę. 

11. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia, Wykonawca, po 

zawiadomieniu przez Zamawiającego, niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia sprawy oraz 

wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, zaspokoi 

wszelkie uzasadnione roszczenia wobec Zamawiającego, 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.  
§ 4 

1. Zamawiający zastrzega sobie: 

a. prawo do kontroli przebiegu i efektywności szkolenia, frekwencji uczestników 

szkoleń,  

b. prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym 

zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach i nieprzedstawieniu 

zadowalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający wypowie umowę w terminie 5 dni od 

otrzymania wyjaśnień, które nie zostały uwzględnione, 

c. prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na brak 

akceptacji na dokonanie przez Wykonawcę zmiany osób prowadzących zajęcia na 

szkoleniu, w przypadku gdy kwalifikacje i doświadczenie tych osób nie będą 

spełniać wymogów zapewniających należyte wykonanie przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wypowie umowę w terminie 5 dni od poinformowania przez 

Wykonawcę o zmianie kadry dydaktycznej, która nie uzyskała akceptacji 

Zamawiającego. 

2. W przypadkach wypowiedzenia umowy, o których mowa w ust. 1 pkt. b-c Zamawiający 

nie pokryje kosztów szkolenia.  

§ 5 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……… zł netto + podatek 

VAT …. % co daje łącznie ………. zł brutto (słownie: ………………………………….) 

2. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

sporządzonej faktury/rachunku. Zapłata za szkolenie dokonana będzie przez 

Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

fakturze/rachunku po zrealizowaniu każdego ze szkoleń. 
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3. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień złożenia polecenia przelewu z rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

 

§ 6 

1. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% kwoty brutto wynagrodzenia za każdy dzień 

zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w 

wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

3. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie 

leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej 

w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy, stwierdzenia że szkolenie przeprowadzone 

zostało niezgodnie z zawartą umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia, złożoną ofertą 

lub Opisem Przedmiotu Zamówienia– Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną do 

wysokości 5% wynagrodzenia za każde stwierdzone naruszenie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych 

Zamawiającemu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych 

korzyści, na zasadach ogólnych.  

 

§ 7 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w wypadkach przewidzianych 

we właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a. w razie zaistnienia 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 od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, 

b. otwarcia likwidacji Wykonawcy, 

c. zajęcia majątku Wykonawcy, 

d. niewywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e. w wypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z jej postanowień, 

w szczególności dotyczących należytego wykonywania obowiązków umownych lub 

w wypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych danych w zakresie 

posiadanych kwalifikacji zawodowych. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% ceny brutto 

przedmiotu umowy. 

5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie powoduje skutków wstecz od dnia 

odstąpienia. W szczególności pozostają w mocy zobowiązania stron z tytułu kar umownych i 

prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.  

 

§ 8 
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1. Zamawiający wskazuje do współpracy: …………………………………………….… 

2. Wykonawca wskazuje do współpracy: ………….…………………………………. .  

 

§ 9 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawo zamówień publicznych oraz Prawo autorskie.  

11. Wszystkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozpatrywał odpowiedni sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

12. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Załącznikami do niniejszej umowy są : 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Specyfikacja  Warunków Zamówienia 

3. Oferta Wykonawcy. 

 

.  

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA 

 


