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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

na  zakup oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu do Zarządzania dla Łódzkiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S. A. 

 

 

zawarta w dniu ……………………….. roku w ………………… pomiędzy: 

 

Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z zarejestrowaną siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 
22/26, KRS 0000059880, REGON: 470569240, NIP: 725-000-55-74, kapitał zakładowy: 
12.880.000,00 zł- opłacony w całości, reprezentowaną przez: 

1) …………………….. Prezesa Zarządu 

2) …………………….. Prokurenta 

zwaną w treści Umowy Zamawiającym   

a 

………………………………. 

zwanym w treści Umowy Wykonawcą. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z postanowieniami 

art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 

2013 r. poz. 907, z późn. zm.), Strony zawarły niniejszą umowę, zwaną dalej Umową, o 

następującej treści:  

  



 
 

§1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem Umowy jest zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu do Zarządzania dla 
Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zwanego dalej Systemem, składającego się z 
następujących modułów: 

 Finanse – Księgowość 

 Środki Trwałe 

 Kadry i Płace 

 Zarządzanie Projektami 

 Zarządzanie Nieruchomościami 

 Obieg dokumentów – Workflow 

 Raporty i Rachunkowość Zarządcza  

Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy określa załącznik do SIWZ – Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia, stanowiący jednocześnie Załącznik nr 1 do Umowy oraz Formularz 
ofertowy Wykonawcy stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy oraz Kalkulacja szczegółowa 
stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy. 
 
Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż celem Zamawiającego jest otrzymanie usługi w 
postaci wdrożonego, w pełni funkcjonalnego Systemu, który będzie obsługiwany przez 
przeszkolony personel i oświadcza, że wykona taką usługę. Wykonawca oświadcza, że jest 
świadomy swojej odpowiedzialności za wykonanie, koordynację i nadzorowanie wszystkich prac i 
innych czynności związanych z wykonaniem Umowy, chyba że wykonanie określonych prac leży 
po stronie Zamawiającego. 
 
Wdrożenie Systemu składać się będzie w szczególności z następujących elementów: 
 

1. Wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej. 
2. Instalacja Systemu w środowisku testowym oraz przeprowadzenie testów adaptacyjnych i 

wydajnościowych infrastruktury IT Zamawiającego. 

3. Zapoznanie wyznaczonej przez Zamawiającego grupy (maksimum 10 osób) z głównymi 
założeniami i cechami  Systemu. 

4. Stworzenie dokumentu Koncepcji Wdrożeniowej Systemu (w tym szczegółowego 
harmonogramu i podziału czynności w ramach wdrożenia) na podstawie doświadczeń 
Wykonawcy i wiedzy Zamawiającego. 

5. Dostawa licencji bezterminowych Systemu oraz instalacja Systemu w środowisku 
produkcyjnym. 

6. Przeprowadzenie szkoleń z Systemu dla Liderów Wdrożenia - członków Zespołu 
Projektowego Zamawiającego oraz Administratorów Systemu. Osoby te powinny być 
przeszkolone w wystarczającym zakresie do dalszego przekazywania wiedzy 
użytkownikom końcowym Systemu. 

7. Wdrożenie Systemu - wykonanie konfiguracji, parametryzacji Systemu oraz modyfikacji 
Systemu wynikających z potrzeb Zamawiającego. 

8. Migrację danych z dotychczas użytkowanych przez Zamawiającego systemów po 
przeprowadzeniu Analizy Przedwdrożeniowej. 

9. Integrację Systemu z innym oprogramowaniem Zamawiającego wskazanym przez 
Zamawiającego po dokonaniu Analizy Przedwdrożeniowej. 

§2 

Oświadczenia Stron Umowy   

1. Wykonawca oświadcza,  że: 

a. System spełnia warunki określone w Załączniku nr 1 do Umowy, 

b. Jest odpowiedzialny za realizację Umowy zgodnie z jej zapisami oraz 

Harmonogramem Wdrożenia Systemu, stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.  



 
 

c. Ponosi odpowiedzialność za realizację Umowy, w szczególności za zapewnienie 

poprawnego zdefiniowania potrzeb Zamawiającego określonych w Umowie, 

opracowanie Dokumentacji Systemu, przeprowadzenie Szkoleń, poprawną 

instalację i wdrożenie Systemu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego na 

okres 24 miesięcy. 

d. posiada odpowiednie uprawnienia, niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał 

techniczny, osobowy i wdrożeniowy, oraz znajduje się w odpowiedniej sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, co wszystko razem umożliwi realizację Umowy na 

zasadach i w terminach w niej określonych; 

e. wszelkie prace składające się na Przedmiot umowy zostaną wykonane przez 

wykwalifikowany zespół programistów i wdrożeniowców, 

f. zapewni zespół serwisowy, odpowiedzialny za obsługę modułów (w 

szczególności  za serwis gwarancyjny, nadzór autorski, wsparcie techniczne w 

trakcie eksploatacji modułów).   

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Analizy Przedwdrożeniowej przed 

przystąpieniem do wdrożenia Systemu.  

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania Umowy osobom trzecim bez zgody 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do:  

a. zapewnienia Wykonawcy, w miarę możliwości, dostępu do wszelkich informacji 

niezbędnych do realizacji lub mogących mieć wpływ na kształt Przedmiotu 

Umowy, 

b. zapewnienia Wykonawcy, na czas przeprowadzania szkolenia administratorów i 

użytkowników, sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem niezbędnym do 

przeprowadzenia szkolenia,  

c. wyznaczenia administratorów Systemu oraz użytkowników, którzy będą 

współuczestniczyć w procesie wdrażania Systemu oraz przejdą przeszkolenie z 

funkcjonalności Sytemu.  

5. Strony wyznaczają następujące osoby właściwe do kontaktów w sprawie realizacji 

Umowy: 

  

- w zakresie merytorycznym i technicznym ze strony Zamawiającego: 

………………………, tel. ……………………….., e-mail ……………………………………… 

- w zakresie merytorycznym i technicznym ze strony Wykonawcy: …………………………, 

tel. ……………………….., e-mail ……………………………… 

§ 3 

Termin wykonania Przedmiotu umowy 

1. Przez wykonanie Umowy rozumie się start produkcyjnej wersji systemu (Start 

Produkcyjny Systemu) oraz pomyślnie przeprowadzone testy systemu produkcyjnego 

przez Zamawiającego 

2. Start Produkcyjny Systemu obejmujący wszystkie wdrażane moduły a także wszystkie 

niezbędne poprzedzające je działania opisane w Umowie, nastąpi nie później niż do dnia 

1 stycznia 2015 roku, co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru, zgodnie 

z  § 8 Umowy. 

3. Testy Systemu produkcyjnego Zamawiający zakończy do dnia 20 kwietnia 2015 roku,  

co zostanie potwierdzone podpisaniem Protokołu odbioru, zgodnie z  § 8 Umowy. 



 
 

§ 4 

Realizacja Umowy 

1. Dokumenty w trakcie realizacji Umowy: 

a. Dokumenty wymieniane przez Strony w ramach realizacji Umowy sporządza się 

w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Każdy egzemplarz powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela 

każdej Strony. 

b. Odmowa podpisania przez jedną ze Stron dokumentu stwierdzającego wykonanie 

lub przyjęcie do wykonania określonej czynności lub pracy wymaga pisemnego 

uzasadnienia wraz ze szczegółowym przedstawieniem powodów.  

c. Dokumenty opracowywane przez Strony powinny być przekazywane w formie 

pisemnej (papierowej po 1 egzemplarzu) oraz w formie elektronicznej w formacie 

MS Word.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad 

wykonaniem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykonane przez niego w ramach Umowy prace i dzieła nie 

naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, do 

którego doszło z jego winy lub z winy osób, za pomocą których realizuje Umowę. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek zaspokojenia wszelkich związanych z tym roszczeń. 

5. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w jego majątku, 

w szczególności w materiałach, dokumentacji, oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym, 

urządzeniach i innych środkach technicznych w przypadku, gdyby Wykonawca nie działał 

lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany lub nie dochował należytej 

staranności. 

6. Wykonawca oświadcza, iż żaden z elementów Systemu dostarczonego przez 

Wykonawcę w ramach realizacji Umowy nie będzie bez zgody Zamawiającego 

przekazywać jakichkolwiek danych poza sieć Zamawiającego. 

7. Ze spotkań Stron, odbywających się w ramach zarządzania Wdrożeniem, Wykonawca 

będzie sporządzał protokoły. Protokoły te, w szczególności zawierające ustalenia co do 

zakresu i sposobu wykonywania zobowiązań Stron, powinny być podpisane przez obie 

Strony. Jeżeli którakolwiek ze Stron odmówi podpisania Protokołu, powinna okoliczność 

tę uzasadnić w protokole.  

8. Wykonawca obowiązany jest na bieżąco informować upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego – na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na 

wskazany przez Zamawiającego adres o wszelkich zagrożeniach i przeszkodach 

w wykonywaniu Umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie 

Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres prac. 

Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia 

zgłoszonych przez Wykonawcę przeszkód w wykonaniu Umowy. Brak pisemnej informacji 

o zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, 

leżących po stronie Zamawiającego, zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za 

wynikające stąd skutki i nie może stanowić podstawy do rozwiązania Umowy przez 

Wykonawcę. 

9. W toku realizacji Umowy Wykonawca może korzystać z podwykonawców przy 

zachowaniu następujących warunków: 

a. w każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za działania lub zaniechania 

podwykonawcy, jak za własne działania lub zaniechania; 



 
 

b. Wykonawca nałoży na podwykonawcę obowiązek przestrzegania wszelkich 

zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie, w jakim odnosić 

się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie 

gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę. 

§ 5 

Kontrola jakości 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania przez swoich pracowników lub 
skorzystania w trakcie wykonywania Umowy z usług podmiotu trzeciego (audytora 
zewnętrznego) sposobu realizacji Umowy, w tym jakości i sposobu prowadzenia prac 
objętych Umową. Kontrolującemu, posiadającemu pisemne upoważnienie ze strony 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich 
informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować 
rezultaty prowadzonych prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli. Koszty 
własnych testów, audytu i innych wykonywanych lub zlecanych przez Zamawiającego 
czynności ponosi Zamawiający. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli jakości w realizacji Umowy, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy i wyznaczy 
termin usunięcia nieprawidłowości. Jeśli zmiana sposobu realizacji Umowy przez 
Wykonawcę spowoduje przekroczenie uzgodnionych terminów, będzie to równoznaczne 
z niedotrzymaniem warunków Umowy przez Wykonawcę i z przewidzianymi w Umowie 
konsekwencjami. 

§ 6 

Wdrożenie systemu i zakup licencji 

1. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie w zakresie niezbędnym do 
realizacji Umowy. Zainstalowane oprogramowanie powinno posiadać zalecane przez 
producenta uaktualnienia, w szczególności dotyczące zabezpieczeń. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Systemu włącznie z jego instalacją, 
integracją, parametryzacją i konfiguracją. 

3. System musi spełniać wymagania określone w Umowie i Dokumentacji Systemu. 
4. Wykonawca dokona wdrożenia w terminach wynikających z Harmonogramu Wdrożenia 

Systemu ustalonego z Zamawiającym, po podpisaniu Umowy, stanowiącym  Załącznik 
nr 4 do Umowy. 

5. Zasady odbioru Systemu określa § 8 Umowy. 
6. Wykonawca udzieli lub zapewni w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 Umowy, 

najpóźniej w chwili odbioru końcowego udzielenie Zamawiającemu na czas 
nieoznaczony, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na 
korzystanie z dostarczonego Systemu, której termin wypowiedzenia nie może się 
skończyć przed upływem 20 lat od daty jej udzielenia. Strony wyłączają stosowanie 
przepisu art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

7. Licencja na ilość jednoczesnych połączeń uprawniać będzie pracowników 
Zamawiającego do korzystania ze wszystkich środowisk Systemu (testowego 
i produkcyjnego) i jego poszczególnych elementów, dowolnie przez wszystkich 
użytkowników (tak zwani użytkownicy nie nazwani), na następujących polach 
eksploatacji: 

a. sporządzanie, przechowywanie i używanie kopii nośnika, na którym 
oprogramowanie utrwalono, 

b. wielokrotne użycie jednego obrazu nośnika w procesie instalacji i tworzenia kopii 
zapasowych, 

c. przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie danych 
przetwarzanych przez oprogramowanie, 



 
 

d. przenoszenie oprogramowania na inny komputer Zamawiającego bez utraty 
licencji, 

e. wprowadzanie danych, aktualizacja danych, kasowanie danych, 

f. przechowywanie i używanie w sieci.   

§ 7 

Prawa autorskie do dokumentacji 

1. Jeżeli w wyniku prac objętych Umową Wykonawca stworzy Dokumentację Systemu 
stanowiącą utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm.), wówczas zastosowanie 
będą miały poniższe postanowienia. 

2. Wykonawca, z dniem podpisania Protokołu odbioru końcowego, w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 10 Umowy, przeniesie na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe do Dokumentacji Systemu. 

3. Przeniesienie obejmie prawo Zamawiającego do nieograniczonego w czasie i terytorialnie 
korzystania i rozporządzania przedmiotem prawa, na polach eksploatacji wymienionych w 
§ 6 ust. 7 Umowy oraz: 

a. wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i przesyłanie w całości lub w 
części, dowolnymi środkami i na dowolnych nośnikach danych; 

b. tłumaczenie, przystosowywanie, rozbudowa, zmiana układu lub inna, w tym: 
uzupełnienie, skracanie, przeróbki oraz sporządzania nowej wersji; 

c. modyfikowanie we własnym zakresie lub przez osoby trzecie. 
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do dokonywania opracowań i zmian, a 

także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 
5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Zamawiający przejmuje na 

własność wszelkie nośniki, na których utrwalono utwory. 
6. Wykonawca oświadcza, że utwory powstałe w ramach wykonywania Umowy będą wolne 

od wad prawnych, a ewentualne roszczenia osób trzecich wobec Zamawiającego 
wynikające z naruszenia przysługujących im autorskich praw majątkowych do utworu lub 
jego części będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy.  

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwolenia na udostępnianie utworów, o których 
mowa w ust. 1 osobom trzecim celem wykonywania na rzecz Zamawiającego uprawnień 
określonych w ust. 3 i 4 powyżej. 

§ 8 

Procedura odbioru 

1. Przedmiotem odbioru będą produkty dostarczone przez Wykonawcę w związku 
z realizacją Umowy, takie jak: 

a. Dokumentacja Systemu, 
b. usługi i inne prace, 
c. System – wszystkie jego moduły, 
d. nośniki oprogramowania. 

2. Z każdego odbioru sporządzany będzie Protokół odbioru. 
3. Procedury testowania i odbioru mają zastosowanie także do Dokumentacji Systemu.  
4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu produkty do odbioru w terminie przewidzianym 

w Umowie i Harmonogramie Wdrożenia Systemu.  
5. W terminie 5 dni roboczych od przekazania produktu, Zamawiający przekazuje 

Wykonawcy podpisany Protokół odbioru, w którym: 
a. odbiera produkt bez uwag,  
b. odbiera produkt z uwagami. Jeśli uwagi wystąpią Wykonawca uwzględnia je 

i dokonuje poprawek w określonym przez Zamawiającego czasie, bądź w sposób 
wyczerpujący odnosi się do uwag, 

c. odrzuca produkt w całości.  



 
 

6. Jeżeli produkt wymaga testowania termin, o którym mowa w ust. 5 powyżej, liczony jest 
od dnia zakończenia testów, które nie mogą trwać dłużej niż do 20 kwietnia 2015 roku. 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakończeniu testów niezwłocznie po ich 
zakończeniu, 

a. w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia produktu do testowania 
akceptacyjnego, Zamawiający rozpoczyna testy akceptacyjne zgodnie ze 
scenariuszem testów dostarczonym przez Wykonawcę najpóźniej w momencie 
przekazania produktu do odbioru, w środowisku i na danych testowych 
przygotowanych przez Wykonawcę. Jeżeli w czasie testów wystąpi wada, która 
uniemożliwia dalsze testowanie, termin ten liczy się na nowo od chwili jej 
usunięcia.  

b. testowanie akceptacyjne przeprowadzone jest przez Zamawiającego w obecności 
reprezentantów Wykonawcy (jeśli Strony tak postanowią). Wyniki wykonania 
testów akceptacyjnych Zamawiający dokumentuje w postaci raportu z wykonania 
testów akceptacyjnych, który przekazuje Wykonawcy.  

c. w terminie 5 Dni Roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego raportu 
z wykonania testów akceptacyjnych, Zamawiający przekazuje Wykonawcy 
podpisany Protokół odbioru produktu w zakresie funkcjonalnym objętym testami 
akceptacyjnymi.  

d. powodem odrzucenia produktu w wyniku testów może być jedynie stwierdzenie w 
nim Awarii lub Błędów albo niewykonania lub wykonania niezgodnie z Umową. 

e. Wady stwierdzone na podstawie testów akceptacyjnych produktu zgłoszonego do 
odbioru mogą zaliczać się do jednej z trzech kategorii: Awaria, Błąd lub Usterka. 

7. W przypadku odrzucenia Systemu w całości, Zamawiający przekaże Wykonawcy 
Protokół odbioru wraz z pisemnym uzasadnieniem decyzji i wskazaniem co najmniej 
jednego z poniższych powodów: 

a. udokumentowanego braku zachowania należytej staranności przy wykonaniu 
produktu, 

b. istotne odstępstwa w wykonaniu produktu w stosunku do warunków Umowy, 
c. niekompletność produktu, 
d. wada produktu. 

8. W terminie 5 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego raportu z testów 
i uwag lub uzasadnienia odrzucenia produktu w całości, Wykonawca ma prawo 
ustosunkować się do niego na piśmie. Następnie przedstawiciele Stron będą dążyć do jak 
najszybszego wyjaśnienia przyczyn oraz uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 

9. Jeśli produkt został odebrany bez zastrzeżeń, to dzień jego zgłoszenia do odbioru jest 
dniem dostarczenia produktu. Jeżeli Zamawiający zgłosił zasadne uwagi do produktu 
przedstawionego do odbioru, dniem odbioru jest dzień podpisania Protokołu odbioru bez 
zastrzeżeń.  

10. Jeśli dzień odbioru będzie późniejszy niż wskazana w Harmonogramie Wdrożenia 
Systemu, to sytuacja taka będzie traktowana jako opóźnienie. 

11. Po zakończeniu wszystkich odbiorów etapów pośrednich lub produktów bez uwag, 
Wykonawca zgłosi System do odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru końcowego 
Strony sporządzą Protokół odbioru końcowego, który będzie podstawą do wystawienia 
przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie drugiej transzy Przedmiotu Umowy. Dzień 
sporządzenia Protokołu odbioru końcowego będzie stanowił dzień odbioru końcowego.  

§ 9 

Szkolenia 

1. W terminach wynikających z Harmonogramu Wdrożenia Systemu, Wykonawca 

przeprowadzi Szkolenia przewidziane w Załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Koszty organizacji Szkolenia oraz dojazdu na miejsce Szkolenia, zakwaterowania 

i wyżywienia personelu szkolącego (wykładowców) pokrywa Wykonawca. 

3. Po zakończeniu Szkoleń zostanie sporządzony Protokół odbioru zgodnie z procedurami 

przewidzianymi w Umowie. 



 
 

§ 10 

Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy zryczałtowane wynagrodzenie 

w kwocie ……………….. (słownie: …………………………) zł brutto. 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w dwóch transzach 

uzależnionych od wykonania  poszczególnych etapów umowy przez Wykonawcę i 

odebrania tych etapów przez Zamawiającego: 

a. po odebraniu przez Zamawiającego Startu Produkcyjnego Systemu – 

Zamawiający dokona płatności w wysokości 60% wynagrodzenia, 

b. po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego Systemu - Zamawiający  

dokona drugiej transzy płatności w wysokości 40% wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 11 

Płatność 

1. Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę niezwłocznie 

po odebraniu przez Zamawiającego poszczególnych etapów Umowy wskazanych w §10 

ust. 2 Umowy.  Płatność wskazana w §10 ust. 2 lit. b Umowy nastąpi po podpisaniu przez 

Strony Protokołu odbioru końcowego nie zawierającym uwag, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3 

Umowy. 

2. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy, wskazany w wystawionej fakturze, w terminie 21  dni od dnia 

otrzymania poprawnie wystawionej faktury. 

3. Faktura wystawiana przez Wykonawcę musi być wystawiona na: 

Łódzka Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 

Ul. Tuwima 22/26, 

90-002 Łódź, 

NIP: 725-000-55-74 

4. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne, 

jeżeli taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie 

z § 13 Umowy. 

6. W przypadku zapłaty kary umownej na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, 

o którym mowa w § 13 Umowy, płatność na rzecz Wykonawcy będzie dokonana w 

terminie określonym w ust. 2 powyżej, liczonym od dnia wpływu kwoty należnej kary 

umownej na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w wezwaniu. 

§ 12 

Poufność informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy co do wszystkich danych 
pozyskanych przy wykonywaniu Umowy, w tym danych osobowych, a także innych 
informacji mogących mieć charakter poufny. W szczególności jako poufne należy 
traktować wszelkie materiały przekazane przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca może przetwarzać dane udostępnione przez Zamawiającego wyłącznie 
w zakresie i w celu określonym w § 1 Umowy. 



 
 

3. W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę danych pozyskanych przy wykonywaniu 
Umowy, a także innych informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, 
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do  żądania odszkodowania na zasadach 
ogólnych za poniesioną szkodę w związku z ujawnieniem danych przez Wykonawcę. 

4.   Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnianie informacji: 
a. dostępnych publicznie; 
b. uzyskanych niezależnie z innych źródeł; 
c. co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie; 
d. których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa. 

5. Po zakończeniu realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich 
posiadanych materiałów mających związek z wykonywaniem Umowy, materiałów w 
jakiejkolwiek formie, razem z wszelkimi kopiami i opracowaniami, w których wykorzystano 
dane i informacje, o których mowa w ust. 1 lub ich komisyjnego zniszczenia. 

§ 13 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu  przysługiwać będzie prawo do naliczenia następujących kar umownych: 
a. za przekroczenie terminu wykonania Umowy określonego w § 3 ust. 2 i 3  Umowy 

– w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w  § 10 ust.1 Umowy za 
każdy dzień opóźnienia; 

b. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w  § 10 ust. 1 
Umowy; 

c. w przypadku udostępnienia przekazanych przez Zamawiającego informacji 
poufnych - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 
Umowy; 

d. innego, niż w wypadkach powyżej wymienionych nienależytego wykonania 
Umowy każdorazowo w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 
10 ust. 1 Umowy za każdy taki przypadek.  

2. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia określonego w § 
10 ust. 1 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy. 

3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane, w zależności od wyboru 
Zamawiającego, poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub 
zaspokojenie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub bezpośrednio przez 
Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty. 

4. Za naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

§ 14 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu usługę Asysty Powdrożeniowej dla całego Systemu 

przez okres sześciu miesięcy od startu produkcyjnego Systemu w tym: 28 godzin w 

siedzibie Zamawiającego lub online do wykorzystania przez okres sześciu miesięcy w 

dowolnym czasie; oraz usługa Hot-line. 

2.  na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca zapewnia świadczenie usług asysty technicznej  na warunkach określonych 

w Załączniku nr 1 do Umowy przez okres 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

  



 
 

§ 15 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w przypadku, gdy: 

a. Przez okres dłuższy niż 15 dni roboczych Wykonawca nie rozpoczął 

wykonywania Umowy lub zaprzestał jej realizacji przez okres dłuższy niż 30 dni – 

w każdym czasie do dnia, kiedy upływa termin określony w § 3 ust. 2 Umowy; 

b. Dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobne 

należyte wykonanie Umowy w umówionym terminie – w terminie 14 dni od dnia, 

kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 

odstąpienie od Umowy z tych przyczyn; 

c. Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, 

nienależycie, w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów Umowy i nie 

zmienia sposobu wykonania Umowy, mimo wezwania go do tego przez 

Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie 14 dni od 

bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu zmiany sposobu wykonania 

Umowy; 

d. Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego 

postępowanie likwidacyjne lub złożony został wniosek o ogłoszenie jego 

upadłości – w terminie 14 dni od dnia, w którym powziął wiadomość o 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny; 

e. Zajdzie sytuacja określona w § 13 ust. 2 Umowy, w terminie 30 dni od dnia, w 

którym suma kar umownych przekroczyła 10 % wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 10 ust. 1 Umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia 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, w takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego tylko z tytułu poprawnie wykonanej części umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera 

uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których 

mowa w ust. 1: 

a. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który 

będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy wraz z 

dokonaniem ich oceny pod względem możliwości ich zaakceptowania i odbioru 

przez Zamawiającego; 

5. Wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie 
produktów wykonanych przez niego i zaakceptowanych oraz odebranych przez 
Zamawiającego do dnia odstąpienia od Umowy, o ile będą one miały dla Zamawiającego 
znaczenie użytkowe i będą mogły być wykorzystane ze względu na cel Umowy. 

6. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania i kary umownej. 

 
  



 
 

§ 16 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w szczególności w 

przypadkach, gdy: 

a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w tym zmian wprowadzonych 

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;; 

b. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian po stronie 

Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej; 

c. w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami w Umowie i załącznikach, wystąpi 

potrzeba ujednolicenia postanowień Umowy w celu ich jednoznacznej 

interpretacji. 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Spory związane z wykonaniem Umowy, a nierozwiązane przez Strony we własnym 

zakresie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

3. Tytuły § (paragrafów) Umowy mają jedynie charakter porządkujący i nie wpływają na 

konstrukcję i interpretację zapisów Umowy. 

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

5. Integralna część Umowy stanowią:  

a. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia  

b. Załącznik nr 2  Formularz Oferty 

c. Załącznik nr 3 Szczegółowa Kalkulacja Cenowa 

d. Załącznik nr 4 Harmonogram Wdrożenia Systemu 

 

 

 


