
   Załącznik nr 2 do SIWZ  BZP-3941- 35/2020 

Wzór umowy 

Umowa nr BZP-396-…../2020 

zawarta w dniu ……………….. 2020 roku w Krakowie pomiędzy: 

Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie,   

Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków NIP: 675-00-07-570, którą reprezentuje Rektor  

Uczelni -prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, w imieniu którego na podstawie 

pełnomocnictwa występuje: 
Kanclerz Uczelni – mgr Monika Wiejaczka 
przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni – mgr Jacka Kowalskiego 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym” 
a 
………………………………REGON:………..…NIP:…......….., reprezentowanym przez: ……………….... 

zwanym/-ą w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”.  

 

W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również „Stroną” lub 

„Stronami”.  

 
(* komparycja umowy w zakresie danych wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjnoprawnej 
wykonawcy) 

 

W treści umowy Zamawiający i Wykonawca zwanymi są dalej również „Stroną” lub „Stronami”.  

 

Reprezentanci stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy 

oraz, że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. W szczególności 

działający w imieniu Wykonawcy oświadczają, że posiadają wymagane uprawienia, 

zgody, zezwolenia i kwalifikacje, niezbędne do skutecznego zawarcia niniejszej umowy 

oraz jej wykonania. 

 
W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

nie wymagającym stosowania przepisów ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami), zgodnie z art. 4 pkt 8, 

przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę p.n.: Aktualizacja 

Zintegrowanego Systemu Komputerowego „Cogisoft” -numer referencyjny 

zamówienia: BZP-3941-35/2020,  została zawarta umowa o treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z instalacją i wdrożeniem czterech kolejnych 

kwartalnych aktualizacji producenckich do zainstalowanego u Zamawiającego                      

w wersji 20.4. Zintegrowanego Systemu Komputerowego Cogisoft (składającego się z 

modułów obejmujących swym działaniem obszary Kadr i Płac. Finansów                                   

i Księgowości, JPK, Środków Trwałych, Magazynów) skutkująca podniesieniem tego 

Systemu odpowiednio do wersji 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 (zwanych dalej również 

„aktualizacjami" lub „kwartalnymi aktualizacjami" lub „wersjami"). 
2. Kwartalne aktualizacje obejmą wszelkie poprawki i nowelizacje Zintegrowanego 

Systemu Komputerowego Cogisoft (nowe wersje Sytemu), w szczególności 

wprowadzające nowe lub zmienione jego funkcje, rozszerzające jego zakres 

funkcjonalny, usuwające nieprawidłowości, zwiększające jego bezpieczeństwo, 

dostosowujące do zmian w prawie wg. stanu na dzień instalacji i wdrożenia danej 

kwartalnej aktualizacji. 

3. Wykonawca oświadcza, iż jest oficjalnym dystrybutorem Zintegrowanego Systemu 

Komputerowego Cogisoft (zwanym dalej również „Systemem") oraz że posiada na tę 

okoliczność stosowne aktualne oświadczenie producenta tego Systemu. Wykonawca 



oświadcza, że jest uprawniony do swobodnego dysponowania licencją producenta 

Systemu, o której mowa wyżej, w tym do rozporządzenia nią na rzecz 

Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. 

4. Wykonawca każdorazowo wraz z dokonaniem kwartalnej aktualizacji dostarczy 

Zamawiającemu stosowną licencję producenta (Kartę Licencyjną) na nieograniczone                     

w czasie użytkowanie Zintegrowanego Systemu Komputerowego Cogisoft w zaktualizowanej 

wersji. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego na zasadach Kodeksu 

cywilnego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne 

roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub 

przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe 

oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku                                          

z wprowadzeniem w/w do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. W przypadku stwierdzenia przez sąd naruszenia przez Zamawiającego praw osób 

trzecich będącego wynikiem nieuprawnionego wprowadzenia przedmiotu zamówienia 

do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Wykonawcę, na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich związanych z tym 

roszczeń, a w szczególności zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego                       

z tego tytułu odszkodowania, kary umowne, grzywny  i inne podobne płatności, w tym 

poniesione opłaty i koszty sądowe. 

§ 2 

Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego zlokalizowana               

w Krakowie przy Placu Jana Matejki 13, przy czym dopuszczalne jest również zdalne 

świadczenie prac instalacyjno - wdrożeniowych szyfrowanym połączeniem VPN. 

 

§ 3 

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

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy                    

w terminie oraz z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

prowadzonej przez Wykonawcę działalności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) wykonać przedmiot umowy w najwyższej jakości odpowiadającej najlepszym 

standardom rynkowym i potrzebom Zamawiającego; 

2) do przestrzegania procedur i przepisów wewnętrznych Zamawiającego wynikających               

z Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych wdrożonej przez Zamawiającego; 

3) zaplanować i wykonywać prace związane z realizacją niniejszej umowy w taki 

sposób, by nie spowodowały zakłóceń w pracy Systemu i innych systemów 

komputerowych, które są użytkowane przez Zamawiającego, a w szczególności 

nie uniemożliwiły ich użytkowania. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za: 

1) jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo prac, 

2) szkody spowodowane z jego winy lub z winy innych podmiotów i osób fizycznych, 

którymi posługuje się przy wykonaniu lub przy okazji wykonywania zobowiązań                        

z niniejszej umowy. 

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

Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej 

umowy realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 4 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania z mocą obowiązującą od dnia 

1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku z zastrzeżeniem terminów 

szczegółowych określonych w ust. 2. 

2. Wykonawca dokona kolejnych aktualizacji Systemu w następujących terminach: 

1) do  wersji  21.1 - do 22 stycznia 2021 roku 

2) do  wersji  21.2 - do 22 kwietnia 2021 roku 

3) do  wersji  21.3 - do 22 lipca 2021 roku 

4) do  wersji  21.4 - do 22 października 2021 roku. 



3. Przedmiot umowy podlegać będzie odbiorowi. Po każdorazowym wykonaniu aktualizacji 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o proponowanym terminie odbioru z wyprzedzeniem 

co najmniej 3 dni roboczych. Odbiór polegać będzie na zweryfikowaniu poprawności 

działania zaktualizowanego Systemu w oparciu  o przedstawioną przez Wykonawcę 

listę zmian  w ramach danej aktualizacji. 

4. Aktualizację uznaje się za zakończoną z chwilą podpisania protokołu odbioru przez 

Zamawiającego bez jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń. Protokół ten stanowi podstawę 

do wystawienia faktury - faktura może zostać wystawiona najwcześniej w dniu 

zaakceptowania przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa wyżej. 

Załącznikiem do protokołu odbioru aktualizacji będzie lista zmian. 

5. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie 

aktualizacji, zgodnie z listą zmian. 

6. W przypadku awarii, błędów lub usterek zauważonych po wdrożeniu aktualizacji 

Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad nie później niż w ciągu 48 godzin 

od chwili ich zgłoszenia, a następnie usunie je w terminie 4 dni roboczych od chwili 

przystąpienia do usuwania zgłoszonych wad. Odtwarzanie utraconych, uszkodzonych 

lub zmienionych, w wyniku działania Wykonawcy, danych i programów zapewnia 

Wykonawca. Przypadek ten będzie każdorazowo kwalifikowany jako „błąd". 

Odtwarzanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, będzie wykonywane przez 

Wykonawcę przy wykorzystaniu kopii zapasowych wykonanych przez Wykonawcę 

7. Okres gwarancji będzie automatycznie przedłużony o okres naprawy tj. okres 

pomiędzy zgłoszeniem wady a jej usunięciem. 

8. Ilekroć jest mowa w umowie o: 

1) dniu roboczym oznacza to dzień o poniedziałku do piątku od godziny 08:00 do 

godziny 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej 

Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 

(tj. Dz.U. 2015 poz. 90 ze zmianami) 

2) awarii - oznacza to niepoprawne działanie Systemu z powodu aktualizacji powodujące 

wstrzymanie jego pracy, uniemożliwiające w jego wykorzystywanie w pełnym zakresie 

lub w zakresie wykonywania operacji, których nie można realizować metodami 

zastępczymi; 

3) błędzie - oznacza to niepoprawne działanie Systemu, z powodu aktualizacji, które 

powoduje utrudnienia w pracy, lecz umożliwia jego wykorzystywanie metodami 

zastępczymi, z zastrzeżeniem ust. 6 zdanie drugie; 

4) usterce - oznacza to spowodowane aktualizacją utrudnienie, nieprawidłowe lub 

niezgodne z dokumentacją wykonywanie funkcji Systemu bez konieczności 

wstrzymania eksploatacji Systemu. 
 

§5 

1. Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania 

całości przedmiotu umowy (wszystkich aktualizacji kwartalnych, o których mowa w § 1 

ust.1 umowy w zw. z § 4 ust. 2 umowy) wynosi: netto zł (słownie……….……..), które 

po doliczeniu należnego podatku VAT w stawce .....%, daje brutto: ………….……… zł 

(słownie …………………………..) z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W razie wątpliwości poczytuje 

się, że wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty związane aktualizacją Systemu na 

zasadach określonych  w umowie, w tym opłaty i podatki. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania poszczególnej 

kwartalnej aktualizacji stanowi 1/4 kwoty określonej w ust. 1 i wynosi: netto  zł 

(słownie ……………………………….…..),  które po doliczeniu należnego podatku VAT                      

w stawce.....%. daje brutto: …………………..zł (słownie ………………………………….) 

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało kwartalnie, zgodnie  

z warunkami wykonania i odbioru aktualizacji określonymi w § 4 niniejszej umowy, na 

podstawie faktury i protokołu odbioru, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy. 

4. Zapłata faktury każdorazowo nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

rachunku - ………………………………… w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury 

Zamawiającemu na adres jego siedziby w Krakowie przy Placu Matejki 13. 

5. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. 



6. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust.4 rachunek bankowy, na który ma być 

dokonywana płatność jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy służącym do 

celów prowadzonej działalności gospodarczej został zgłoszony do właściwego urzędu 

skarbowego  i  dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim 

rachunek VAT.  

7. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego                        

o wykreśleniu jego rachunku bankowego z wykazu, o którym mowa w przepisie art. 

96b ust. 1 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu 

czynnego podatnika VAT. Naruszenie powyższego obowiązku skutkuje powstaniem 

roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.  

8. Jeżeli rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 

7, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności z tytułu 

wykonanego zamówienia do momentu ustalenia okoliczności sprawy i wskazania 

rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt 

uzyskania przychodu  w rozumieniu przepisów podatkowych. Wstrzymanie płatności 

nie spowoduje żadnych ujemnych następstw dla Zamawiającego, w tym                    

w szczególności nie będzie źródłem roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie                   

w płatności lub kar umownych na rzecz Wykonawcy. 

9. Zamawiający przy dokonywaniu płatności ma prawo zastosować mechanizm 

podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.).1 

10. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu                    

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1666) ma możliwość przesyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr 

PEPPOL: 6750007570. Jedocześnie Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania 

za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych                       

z wyjątkiem faktur korygujących. 

11.W razie niezgodności danych na fakturze z umową lub niezgodności z kartą pracy,                    

o której mowa w ust.2, Zamawiający może wstrzymać płatność do czasu dostarczenia 

przez Wykonawcę faktury korygującej. Wówczas termin płatności określony w ust. 2 liczony 

jest od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnej faktury korygującej. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za rzetelność, prawidłowość                

i terminowość rozliczenia wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych 

podlegających doliczeniu do ceny oferty. 

13. Za datę zapłaty strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu 

bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy. 

14. Strony ustalają, że w przypadku ustawowej zmiany przepisów ustalających wysokość 

stawki podatku VAT, cena brutto ulegnie zmianie polegającej na dostosowaniu jej do 

aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT. 

 

§6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwlokę w wykonaniu danej 

aktualizacji kwartalnej (względem terminu danej aktualizacji kwartalnej określonego 

odpowiednio w § 4 ust. 2 pkt 1-4 umowy) w wysokości 20 % ceny brutto określonej                   

w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwlokę w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 1 % ceny brutto 

określonej w § 5 ust. 2 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, z przyczyn 

lezących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn o których mowa w § 8 ust. 2 umowy Wykonawca 

                                                      
1Zapis będzie miał zastosowanie, w przypadku wystąpienia towarów lub usług wymienionych w załączniku 15 do 

ustawy o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). 



zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznej ceny brutto 

określonej w § 5 ust. 1 umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 

lub Zamawiającego, z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany będzie do 

zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy. 

4. Łączna wysokość należności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić 

Zamawiającemu z tytułu kar umownych przewidzianych w § 6 ust. 1 i 2 oraz w § 9 

ust. 5 i 6 niniejszej umowy, nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 5 ust. 1 umowy. 

5. Na kary umowne zostanie wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania noty obciążeniowej, na rachunek bankowy wskazany nocie obciążeniowej. 

7. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy kar umownych, co nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony 

Zamawiającego. Kary umowne mogą podlegać łączeniu. 

8. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na 

zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 7 

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

w kodeksie cywilnym. 

2.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w następujących 

sytuacjach: 

1) Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami                       

i złożoną ofertą i w dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie 

dłuższym niż 7 dni nie wykonał umowy zgodnie z jej zapisami, 

2) Wykonawca opóźnia się wykonaniem danej kwartalnej aktualizacji ponad 7 dni 

roboczych w stosunku do terminu określonego odpowiednio w § 4 ust. 2 umowy lub 

Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy, 

3)  Wykonawca nie udzielił licencji na aktualizację zgodnie z postanowieniami umowy, 

 4) Wykonawca wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z umową powierzenia  

przetwarzania danych osobowych. 

5) Wykonawca powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez 

zgody Zamawiającego. 

6) Wykonawca nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych. 

7) Wykonawca zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a w szczególności o niespełnianiu 

wymagań określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy, w części jeszcze 

niewykonanej co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami                             

w zakresie usług wykonanych bez uwag do chwili wypowiedzen ia Umowy.  

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

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zachowują prawo egzekucji kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy tylko w zakresie 

wskazanej przez niego części przedmiotu umowy, zatrzymując wszelkie nabyte już 

prawa do pozostałej/pozostałych części przedmiotu umowy. W zakresie, w którym 

Zamawiający nie skorzystał z prawa do odstąpienia, wszystkie zapisy umowy,                          

w szczególności dotyczące płatności oraz gwarancji, pozostają w mocy. 

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy  w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości                 

o powyższych okolicznościach, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.                 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu                   

z tytułu zrealizowania przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy. 



7. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę w części jeszcze niewykonanej        

w sytuacji zaprzestania przez Zamawiającego użytkowania Systemu spowodowanego 

wdrożeniem w tym obszarze nowego rozwiązania informatycznego, za 30 - dniowym 

okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

zrealizowania przedmiotu umowy bez uwag do dnia rozwiązania umowy. Strony 

zastrzegają, iż rozwiązanie umowy z tego tytułu nie będzie mieć wpływu na wszelkie 

licencje udzielone Zamawiającemu na podstawie umowy i wcześniejszych umów 

dotyczących Systemu. Strony zobowiązują się dokonać wszystkich rozliczeń pomiędzy 

sobą, w szczególności tych powstałych w okresie wypowiedzenia, nie później niż                         

w ciągu 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozwiązania umowy. 

8.Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że rozwiązanie, wypowiedzenie bądź 

wygaśniecie niniejszej umowy, nie powoduje wypowiedzenia lub wygaśnięcia żadnej                     

z licencji udzielonej oraz uzyskanej zgodnie z postanowieniami umowy. Licencje te 

pozostają w mocy w zakresie opisanym w umowie, także po rozwiązaniu umowy, 

chyba że Strony postanowią inaczej. 

§8 

Ochrona danych osobowych 

1. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie 

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).  

2. Na podstawie art. 28 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający 

powierzy przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w warunkach określonych                  

w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 9 

1. W związku z realizacją przedmiotu umowy, z dniem udostępnienia Zamawiającemu 

Systemu w zaktualizowanej wersji, w ramach wynagrodzenia za daną aktualizację,                             

o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, Wykonawca zapewnia lub udziela 

Zamawiającemu niewyłącznych, bezterminowych licencji na tak zaktualizowany System na 

następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystanie w zakresie wszystkich funkcjonalności; 

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

przekazywanie; przechowywanie; wyświetlanie; stosowanie; 

3) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania pod warunkiem zachowania 

liczby udzielonych licencji; 

4) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa). 

2. Wykonawca lub producent Systemu zobowiązuje się i gwarantuje, iż licencje 

udzielone na podstawie niniejszej umowy nie zostaną wypowiedziane przez 

licencjodawcę, z zastrzeżeniem możliwości wypowiedzenia licencji w przypadkach 

przewidzianych przez licencjodawcę w Karcie Licencyjnej, w szczególności                        

w przypadku naruszenia postanowień Karty Licencyjnej z winy Zamawiającego. 

3. Wraz z licencją na zaktualizowany System, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,                          

o którym mowa w 5 ust. 2 umowy, przenosi na Zamawiającego  własność nośników, 

na których utrwalono (zapisano) przedmiot licencji, w chwili jego wydania, o ile 

wydanie następuje w formie fizycznej, a nie poprzez jego udostępnienie w systemie 

informatycznym (w tym umożliwienie pobrania). 

 

§ 10 

1. Wykonawca wskazuje następujące adresy do doręczeń w związku z umową: 

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

2. Zamawiający wskazuje następujące adresy do doręczeń w związku z umową: 



 Akademia Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie, Plac Matejki  13, 31-157 

Kraków  

3. Każda ze Stron jest obowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o każdej 

zmianie adresu pod rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za 

skutecznie doręczone. 

4. Wszelkie działania, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również    

wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy 

umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub 

sporządzane przez wyznaczonych przedstawicieli. 

1)  ze strony Zamawiającego: ..., tel. ...,e-mail...; 

2)  ze strony Wykonawcy: ..., tel. ..., e-mail: .... 

5. Dodanie nowego lub zmiana przedstawiciela wskazanego w ust. 4 wymaga 

natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej lub z 

wykorzystaniem poczty elektronicznej, bez konieczności zmiany umowy w formie 

aneksu. 

§ 11 

1. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową 

mają zastosowanie przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa właściwe dla przedmiotu umowy.  
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie 

praw i obowiązków wynikających z umowy. 
3. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygnięcia powstałych sporów w związku        

z realizacją niniejszej umowy.  
4. W razie zaistnienia sporu sądowego, właściwym miejscowo będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2021 roku. 

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

Stron.  
          

          ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA 

 


