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UMOWA 
dnia ....................... 2020 r.  

zawarta  pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą 
w Szczecinie pl. Batorego 4, reprezentowanym przez: 
………………………. – ……………………………. 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (należy wpisać adres siedziby spółki wynikający  
z KRS), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy …. w ….., …. Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem ………….., posiadającą numer identyfikacji 
podatkowej (NIP)……………………………, o kapitale zakładowym …………………..zł, 
wpłaconym w całości/w części/w wysokości ……………. zł –zgodnie z wydrukiem  
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 4 do 
Umowy, aktualnym na dzień podpisania Umowy, 
reprezentowaną przez ................... (wpisać osoby widniejące w KRS) /lub 
reprezentowaną przez  ………..… działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 
………….., stanowiącego załącznik nr 5  do Umowy, 
 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem …….., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, o numerze PESEL ….., 
zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 
„………”  
z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości) – zgodnie z wydrukiem 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik  
nr 4 do Umowy, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 
pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 5 do umowy, 
 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej: 

Panią/Panem …, zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, o numerze PESEL …, zamieszkałą/-
ym pod adresem …, 
 
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”. 
 
Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z art. 4 
 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843) oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś 
priorytetowa:  
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II E-administracja i otwarty rząd, Działanie: 2.1 Wysoka dostępność  
i jakość e-usług publicznych. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 
zewnętrznego audytu Systemu REJA24 w zakresie: 
1) zgodności ze standardem WCAG – zadanie 1, 
2) bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności oraz jakości kodu źródłowego  

– zadanie 2,  
 która obejmuje wykonanie czynności (testów) sprawdzających realizację założeń 
projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości  
w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” 
(dalej: Projekt) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa, Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd, Działanie: 2.1 Wysoka 
dostępność i jakość e-usług publicznych oraz sporządzenie raportu  
z przeprowadzonego audytu wraz z oceną i zaleceniami/propozycjami optymalizacji 
Systemu REJA24. 

2. Zakres przedmiotu Umowy określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  
(dalej: SOPZ), stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Przedmiot Umowy realizowany będzie w trzech etapach obejmujących wykonanie 
następujących zadań: 
1) Etap I – przeprowadzenie audytu Sytemu, opracowanie i przekazanie 

Zamawiającemu wyników przeprowadzonej weryfikacji, jej wyniku oraz zaleceń  
w zakresie sposobu rozwiązania problemu, 

2) Etap II –  przeprowadzenie re-audytu wskazanych modułów Systemu REJA24 po 
zaimplementowaniu w nim przez Generalnego Wykonawcę zmian dotyczących 
dostrzeżonych niezgodności, błędów i ich implikacji zgłoszonych w trakcie 
działań weryfikacyjno-audytowych realizowanych w Etapie I. 

3) Etap III - Opracowanie Raportu końcowego (dalej: Raport). 
 

 
§ 2 

Termin  wykonania umowy 
1.  Umowa zawarta jest na okres od  dnia jej podpisania do  dnia  31 lipca 2020 r.  
2. Umowa zostanie zrealizowana w trzech etapach, zgodnie z Harmonogramem 

szczegółowym uzgodnionym przez Strony w terminie 7 dni od podpisania Umowy, 
przy czym wykonanie: 

   1) Etapu I –w terminie do 14 dni liczonym od dnia zawarcia Umowy lub udostępnienia 
przez Zamawiającego Systemu REJA24 do audytu;  
2)  Etapu II – w terminie do 7 dni liczonym od dnia udostępnienia przez 
Zamawiającego zmodyfikowanego Systemu REJA24; 

    3)  Etapu III – w terminie do 14 dni liczonym od dnia zakończenia i Odbioru Etapu II. 
3. Każdy Etap kończy się podpisaniem przez obie Strony Protokołu Odbioru Etapu,  

z tym że Protokół Odbioru Etapu III stanowi Odbiór Końcowy.  
4. Termin, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za zachowany, o ile Strony przed jego 

upływem podpiszą bez zastrzeżeń Protokół Odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 2. 
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5. Ilekroć w Umowie jest mowa o „dniach”, rozumie się przez to dni kalendarzowe, za 
wyjątkiem tych terminów, które literalnie zostały określone jako dni robocze. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
1. W związku z zawarciem niniejszej umowy Wykonawca: 

1) zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami 
określonymi w Umowie, wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SOPZ, 
złożoną przez Wykonawcę ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy, 
zachowując przy tym należytą staranność, zasady współczesnej wiedzy i zgodnie 
z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami,  a także zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą 
zawodową i z zachowaniem bezstronności; 

2) oświadcza, że: 
    a) dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami 

technicznymi, organizacyjnymi i osobowymi (w przypadku Wykonawców 
polegających na wiedzy i doświadczeniu innych osób), niezbędnymi do 
prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wiedzę  
i doświadczenie, pozwalające na należyte wykonanie przedmiotu Umowy; 

    b) przysługują mu w zakresie wykonywania Umowy wszelkie niezbędne prawa do 
wykonywania przedmiotu Umowy; 

   c) korzystanie przez niego z praw autorskich, licencji, praw własności 
przemysłowej, intelektualnej (w tym udostępnionych przez Zamawiającego) nie 
narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub praw 
majątkowych osób trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych, w 
szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów 
przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe, a wykonanie Umowy 
nie będzie prowadzić do wypełniania przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w 
szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej; 

3) ponosi odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym przezeń personelem 
wskazanym do realizacji zamówienia; 

4) zobowiązuje się do sporządzenia - po wykonaniu działań wynikających  
z przedmiotu Umowy – Raportu, o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust. 3 pkt 3; 
szczegółowe wymagania dotyczące Raportu wskazane są w SOPZ; 

5) zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wytworzonych 
dokumentów, związanych z przeprowadzonymi testami, w tym Raportu w wersji 
papierowej oraz w postaci elektronicznej na nośniku; 

6) zobowiązuje się do oznakowania wszystkich dokumentów, wymienionych powyżej, 
zgodnie z Wytycznymi, dotyczącymi informacji i promocji dla Projektu; oraz 
akceptuje, że poza treściami uzgodnionymi z Zamawiającym, nie ma prawa do 
umieszczania na materiałach innych treści, w tym oznakowania własnego, reklam 
własnych lub podmiotów trzecich; 

7) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych  
w sposób bezpośredni lub pośredni, a dotyczących Zamawiającego lub 
Wykonawcy audytowanego Systemu REJA24, w szczególności danych 
osobowych, technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych; zobowiązanie do 
zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie, 
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drogą elektroniczną lub w inny sposób w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy  
w trakcie realizacji zadań związanych z testami  i jest bezterminowe; 

8) zobowiązuje się do przestrzegania procedur w zakresie ochrony danych 
osobowych użytkowników Systemu  REJA24, w tym do podpisania umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 
do niniejszej Umowy. 

2.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę pracowników wyznaczonych do 
wykonania prac objętych Umową w terminie do trzech dni roboczych od dnia jej 
podpisania wraz z ich oświadczeniem o spełnieniu wymogu  bezstronności, 
złożonym w zakresie określonym w SOPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Prace związane z wykonaniem Umowy, jeżeli wymagają bytności w siedzibie 
Zamawiającego, powinny się odbyć w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w dni 
robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,  
w godz. 08:00 - 15:00. 

 
§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 
W związku z zawarciem niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) zapewnienia osobie lub osobom upoważnionym przez Wykonawcę do 

przeprowadzenia czynności audytowych określonych w § 1 do  zasobów 
Zamawiającego związanych z realizacją Projektu, w tym do zasobów 
informatycznych (w tym baz danych osobowych) oraz dokumentacji - uznanych przez 
Zamawiającego za niezbędne do wykonania usługi; 

2) bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie należytego i terminowego wykonania 
przedmiotu Zamówienia; 

3) poszanowania autorskich praw osobistych Wykonawcy do Raportu. 
 

§ 5 
Reprezentacja i sposób komunikowania się Stron 

1. Strony wyznaczają następujące osoby jako odpowiedzialne za realizację Umowy: 
1) ze strony Zamawiającego: (…) , e-mail (…) , tel. (…); 
2) ze strony Wykonawcy: (…), e-mail: (…), tel. (…). 

2. Strony upoważniają do podpisu Protokołu Odbioru: 
1) ze strony Zamawiającego: (..); 
2) ze strony Wykonawcy: (…). 

3. Zmiana osób i danych wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zawarcia aneksu do 
Umowy, lecz następuje w drodze pisemnego poinformowania drugiej Strony. 

4.Korespondencję przesłaną na adresy Stron określoną w komparycji Umowy uważa 
się za skutecznie doręczoną, chyba że Strony poinformują się pisemnie o zmianie 
adresów. 

5. Korespondencja przesłana pocztą elektroniczną na wskazane w  ust. 1 adresy e-mail 
uważana jest za skutecznie doręczoną w chwili, w której przesyłana wiadomość 
zostanie umieszczona na serwerze obsługującym konto pocztowe jej adresata tak, 
że adresat będzie mógł w toku zwykłych czynności zapoznać się z jej treścią w dzień 
roboczy w godzinach 07:00 – 15:00. 

6. Na potrzeby Umowy za dzień roboczy Strony uznają dni od poniedziałku do piątku  
z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie 
o zmianie adresu swojej siedziby lub adresu dla dokonywania doręczeń.  
W przypadku braku takiej informacji, wszelkie pisma i przesyłki, wysłane pod adresy 
Wykonawcy, wskazane w Ofercie stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, będą 
uznawane za doręczone w terminie tygodnia od daty pierwszego awiza, gdy 
doręczenie nie nastąpiło z powodu nieobecności adresata lub w dacie podjęcia próby 
doręczenia, gdy okazało się to niemożliwe z innych przyczyn. 

 
 

§ 6 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony uzgadniają, że z tytułu należytego i terminowego wykonania przedmiotu 
Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………….…. zł brutto 
(słownie: ……………………… 00/100 złotych), tj. …………….…. zł netto (słownie: 
……………………… 00/100 złotych) plus podatek VAT w wysokości 23%, zwane 
dalej „wynagrodzeniem”. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne po dokonaniu odbioru:  
1) Etap I – 10% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, tj…….(słownie: …..zł), 
2) Etap II - 20% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, tj. ………(słownie: 

…..zł), 
3) Etap III – 70% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1, tj. …….(słownie: 

…..zł), 
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, na rachunek bankowy  

o nr……………………………………. w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, 
faktury/rachunku.  

4. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień wydania dyspozycji 
przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest podpisanie Protokołu Odbioru Etapu/ 
Protokołu Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 7, bez zastrzeżeń, przez obie 
Strony. 

6.Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym podatkiem VAT czynnym i posiada 
numer identyfikacji podatkowej NIP ………………………………………oraz 
zobowiązuje się do informowania Zamawiającego w trakcie trwania niniejszej umowy 
o każdej zmianie statusu podatnika podatku VAT, w szczególności w momencie 
wystawiania faktur VAT. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 
dokumentacji dla potrzeb podatku VAT. W szczególności Wykonawca zobowiązuje 
się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) 
spowodowanych: 
1) wadliwym wystawieniem faktury VAT, 
2) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego 
za wykonane usługi, 
3) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze, która zostanie 
wystawiona na podstawie niniejszej umowy jest rachunkiem znajdującym się  
w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej 
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Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług 
(dalej: Wykaz). 

9.  Strony uzgadniają, że płatności dokonywane będą na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być 
zgodny z numerem rachunku ujawnionym w Wykazie. Jeżeli w Wykazie ujawniony 
jest inny rachunek bankowy, niż widnieje w umowie lub na fakturze, płatność 
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w Wykazie. 

10.  Płatność dokonana na rachunek objęty Wykazem nie stanowi dla Wykonawcy 
podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. Opóźnienie takie nie stanowi 
również podstawy do rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej.  

11. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 
NIP 852-04-09-053. 

 
§ 7 

Zasady odbioru 
1. Zamawiający przystąpi do odbioru Przedmiotu Umowy w terminie do 3  dni 

roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania poszczególnych Etapów 
Umowy.  

2. Odbiór Przedmiotu Umowy i każdego jej Etapu  dokonany zostanie na podstawie 
Protokołu Odbioru podpisanego przez obie Strony, przy czym Protokół Odbioru 
Etapu III stanowi Protokół Odbioru Końcowego. 

3. Protokół Odbioru powinien zawierać w szczególności: 
1) datę i miejsce jego sporządzenia; 
2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do realizacji 
usługi, w tym o braku albo o istnieniu wad. W przypadku stwierdzenia braków lub 
wad w Raporcie – informację o ich stwierdzeniu. Oświadczenie o braku wad  
w Raporcie nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń 
 z tytułu rękojmi za wady, wobec ich ujawnienia się po podpisaniu Protokołu Odbioru 
Końcowego. 

4. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 2, zgłasza się do Protokołu Odbioru lub 
Protokołu Odbioru Końcowego, jeżeli stwierdzone zostanie, że wykonanie 
przedmiotu Umowy nie odpowiada warunkom uzgodnionym przez Strony, 
wskazanym w szczególności w § 1 oraz załączniku nr 1 do Umowy (SOPZ). 

5.  W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w Protokole Odbioru, może zostać pisemnie 
wyznaczony Wykonawcy dodatkowy termin, nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych 
do usunięcia wad. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady, w wyznaczonym, 
dodatkowym terminie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 
niniejszej Umowy. 

6. Fakt usunięcia przez Wykonawcę wad musi zostać potwierdzony dodatkowym 
Protokołem Odbioru, podpisanym przez obie strony niezwłocznie po usunięciu wad. 

7.W przypadku stwierdzenia braków lub wad w Raporcie Wykonawca będzie miał 5 dni 
roboczych na ich usuniecie od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Po 
usunięciu wad lub braków sporządza się nowy Protokół Odbioru Końcowego, na 
zasadach określonych w ust. 2- 3. 

8. Od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego liczony jest okres gwarancji 
 i rękojmi. 
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§ 8 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą wyłączne i nieograniczone  
w czasie autorskie prawa majątkowe do Raportu, o którym mowa w § 1, który   
- w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm,) – stanowić będzie Utwór. 

2. Wykonawca oświadcza, że Raport będący Przedmiotem Umowy nie będzie naruszał 
praw majątkowych ani osobistych osób trzecich oraz będzie miał charakter 
samodzielny i oryginalny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe nie są przedmiotem zastawu 
lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostają przeniesione na Zamawiającego bez 
żadnych ograniczeń. 

4. Wykonawca, z chwilą podpisania Protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 2, przenosi na 
rzecz Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do Raportu, o którym 
mowa w § 1.  

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, całość autorskich 
praw majątkowych do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania 
Raportem na terytorium Polski oraz poza jej granicami z prawem do wykonywania 
zależnych praw autorskich, na następujących polach eksploatacji: 
1) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu 
lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, 
techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub 
czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to 
sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 

2) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie 
niezależnie od formatu, systemu lub standardu, 

3) użyczenie, najem lub dzierżawa, publiczne wykonanie, 
4) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne 

odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a 
także publiczne udostępnianie Raportu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

5) wprowadzanie do pamięci komputera, 
6) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, 
7) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i 

satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym 
także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe, 

8) opracowanie, przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji 
Raportu, 

9) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji Raportu, prawo do 
rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami Raportu oraz prawo 
udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, 
na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji, 

10) przeniesienie własności egzemplarza Raportu, wykonanego przez Wykonawcę. 
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na tworzenie opracowań (utworów 

zależnych), w szczególności do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Raportu, 
w tym do wykorzystywania go w całości, części, jak również do łączenia go z innymi 
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utworami (zamówieniami), jak również do rozpowszechniania i korzystania z 
opracowań Raportu oraz wykonywania pozostałych praw zależnych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych 
praw autorskich, ograniczających Zamawiającemu wykonywanie nabytych na 
podstawie tej Umowy praw. 

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu osobistych 
praw autorskich, w szczególności w zakresie: autorstwa Raportu, nadzoru 
autorskiego, oznaczania Raportu nazwiskiem lub pseudonimem Wykonawcy albo 
udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści, formy oraz integralności 
Raportu.  

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Raportu następuje w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1. 

10. Przekazanie Raportu potwierdzone zostanie Protokołem. Z chwilą przekazania 
Raportu Zamawiającemu i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, nabywa on na 
własność nośnik/i, na którym/ch utrwalono Raport. 

 
§ 9 

Zasady zachowania poufności 
1. Wykonawca zobowiązuje się:  
1) zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje w tym techniczne, technologiczne, 

ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne, dane osobowe i inne 
otrzymane, powierzone bądź pozyskane do przetwarzania w związku  
z wykonywaniem czynności audytu, niezależnie od ich formy, źródła, sposobu   
i formy pozyskania, w szczególności nieujawniania zawartości repozytorium GIT  
( dalej: Informacje),  

2) wykorzystywać Informacje tylko i wyłącznie w celu realizacji Umowy lub w innych 
celach ściśle związanych z przedmiotem współdziałania Stron,  

3) zapewnić takie warunki przetwarzania, aby w czasie realizacji Umowy oraz po jej 
zakończeniu uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do Informacji,  

4) ujawnić Informacje jedynie tym pracownikom lub działającym w imieniu Wykonawcy, 
wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim 
odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji Umowy, przy czym 
Wykonawca ujawniając Informacje zobowiąże te podmioty lub osoby do zachowania 
poufności w stopniu nie mniejszym niż określono w Umowie,  

5) nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać 
informacji lub  jakiejkolwiek jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to 
niezbędne do celów realizacji Umowy lub innych ściśle związanych z przedmiotem 
współdziałania Stron,  

6) zwrócić lub zniszczyć w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego żądania 
Zamawiającego,  wszystkie dokumenty zawierające informacje wraz z kopiami oraz 
usunąć informacje z wszystkich  nośników, oprogramowania i urządzeń 
wykorzystywanych do ich przetwarzania, zwłaszcza w  przypadku ustania celu 
przetwarzania informacji; postanowienia tego ustępu nie dotyczą oprogramowania, 
na które została udzielona licencja; przy czym Wykonawca będzie zobowiązany  do 
przedstawienia pisemnego oświadczenia o zwrocie lub zniszczeniu wszystkich 
informacji,  

7) powiadomić Zamawiającego  o wszelkich przypadkach naruszenia postanowień pkt 
1-6, a także umożliwić Zamawiającego przeprowadzenia kontroli w zakresie 
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przestrzegania przez Wykonawcę postanowień Umowy w zakresie zachowania 
zasad poufności. 

2.  Dane udostępniane przez Zamawiającego Wykonawcy oraz udzielony dostęp do 
repozytorium GIT mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów wynikających  
z realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
przekazanych danych, nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 
bez pisemnej zgody Zamawiającego w innym celu, niż wykonanie Umowy. 

4. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki 
łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania 
danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych, w tym  
w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania przed 
dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych Informacji jedynie w 
celach określonych w Umowie i w zakresie niezbędnym do jej realizacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się także do uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu, 
przed rozpoczęciem realizacji Umowy, oświadczeń w przedmiocie zachowania 
poufności złożonych przez każdą z osób reprezentujących Wykonawcę  
i wykonujących w jego imieniu jakiekolwiek czynności wynikające lub związane  
z realizacją Umowy. Wzór wskazanego oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do 
Umowy „Oświadczenie o zachowaniu poufności”. 

7. Obowiązek zawarty w niniejszym paragrafie jest bezterminowy i trwa w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia jak i po wykonaniu Umowy lub jej rozwiązaniu 
(wygaśnięciu). Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania pracowników lub 
osób działających w imieniu Wykonawcy jak za działania własne. 

 
§ 10 

Gwarancja i rękojmia za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12- miesięcznej gwarancji i rękojmi na 

przedmiot Umowy.  
2. Wykonawca oświadcza, że audyt został przeprowadzony zgodnie z procedurą 

opisaną w SOPZ oraz że wykonany i dostarczony Raport jest wolny od wad 
fizycznych i prawnych. Ponadto oświadcza, że rozporządzanie Raportem nie narusza 
praw własności przemysłowej i intelektualnej,  
w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych. 

3. Jeżeli po odebraniu Raportu okaże się, iż ma on wady fizyczne, prawne lub nastąpiły 
inne okoliczności, uniemożliwiające korzystanie z niego i przysługujących 
Zamawiającemu praw, Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązany jest do dostarczenia innej wersji 
Raportu, wolnej od wad, spełniającej wymagania określone w Umowie oraz 
naprawienia szkód, powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. 

4. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec 
Zamawiającego w związku z korzystaniem przez niego z praw autorskich, 
dotyczących Raportu, w szczególności roszczeń, związanych z naruszeniem 
jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
o zgłoszeniu roszczeń, a Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego  
z odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności poprzez: 
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1) podjęcie działań, mających na celu zażegnanie sporu wraz z poniesieniem 
związanych z tym wszelkich kosztów, wstąpienie do toczącego się postępowania, 
a w razie braku takiej możliwości – wystąpienie z interwencją uboczną po stronie 
Wykonawcy; 

2) zapłacenie na rzecz osoby trzeciej kwot zasądzonych od Zamawiającego 
prawomocnym wyrokiem sądu lub przyznanych na podstawie innego 
ostatecznego orzeczenia lub niewzruszalnej decyzji odpowiednich organów, w tym 
także zapłacenie zasądzonych od Zamawiającego na rzecz osoby trzeciej kosztów 
procesu lub innego postępowania, w tym kosztów sądowych i kosztów zastępstwa 
procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwości, a w przypadku zapłacenia 
tych kwot przez Zamawiającego lub ich wyegzekwowania od Zamawiającego 
przez osobę trzecią – zwrócenie na rzecz Zamawiającego kwoty wraz z kosztami 
celowej egzekucji, a ponadto zwrócenie Zamawiającemu także zapłaconych przez 
niego kosztów doradztwa prawnego, z którego skorzystał w związku  
z wystąpieniem osoby trzeciej, które nie zostały pokryte zasądzonym, na rzecz 
Zamawiającego od osoby trzeciej, zwrotem kosztów zastępstwa procesowego. 

5.W przypadku stwierdzenia braków lub wad w Raporcie w okresie 12 miesięcy od dnia 
podpisania Protokołu bez zastrzeżeń, Wykonawca obowiązany jest je usunąć  
w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego . Po usunięciu 
wad lub braków sporządza się nowy Protokół, na zasadach określonych w § 7 ust. 2. 
Usunięcie braków i wad następuje  nieodpłatnie. 

 
§ 11 

Kary umowne 
1. Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karami umownymi  

w przypadku naruszenia postanowień umowy lub niewykonania lub nienależytego 
wykonania usługi w zakresie wynikającym z Umowy. Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu następujące kary umowne w przypadku: 
1) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym  

w przypadku nienależytego wykonania Umowy - w wysokości 20 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1; 

2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz poszczególnych Etapów, za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 
1 i ust. 2 Umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 
ust. 1 Umowy; przy czym za dzień wykonania Umowy przyjmuje się datę 
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; 

3) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Końcowego - w 
wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad; 

4)  rażącego naruszenia postanowień Umowy posiadającego znamiona 
uporczywości, utrudniającego realizację celów Umowy i skutkującego 
bezzasadnym utrudnieniem zakończenia realizacji Umowy - w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1; 

5) w przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 9 
Umowy oraz postanowień Umowy o powierzeniu przetwarzania danych 
osobowych, o której mowa w §  3 ust. 1 pkt 8 Umowy - w wysokości 10%   
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wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek 
naruszenia. 

2. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego  kara umowna w przypadku: 
    1) odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

 - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,  
z zastrzeżeniem ust. 7; 

    2) rażącego naruszenia postanowień Umowy posiadającego znamiona uporczywości, 
utrudniającego realizację celów Umowy i skutkującego bezzasadnym 
utrudnieniem zakończenia realizacji Umowy - w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji Umowy. 
4. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, Stronom przysługuje prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli 
poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5.Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, 
z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy. 
7. 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 dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

. 
§ 12 

Zmiany Umowy 
1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w zakresie określonym w art. 144 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach: 
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym 

wykonania Umowy np. zmiany stawki VAT, zasad wystawiania i przesyłania faktur 
związanych z wykonywaniem zamówienia publicznego; 

2) wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny 
sposób a zmiana umożliwi ich usunięcie i pozwoli na doprecyzowanie Umowy  
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 

3) dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy, w przypadku opóźnienia  
w przekazaniu przez Zamawiającego danych do re-audytu, o okres tego 
opóźnienia. 

 
§ 13 

Odstąpienie od umowy 
1.Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w 

przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w Umowie. 
2. Strony postanawiają, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy  

w przypadku gdy: 



 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 
24 m  – Przeprowadzenie zewnętrznego audytu Systemu REJA24 / Testów Akceptacyjnych 

 

Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” 
Numer Projektu: POPC.02.01.00-00-0084/18-00 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” 

Strona: 12 

1) Wykonawca jest niewypłacalny lub grozi mu niewypłacalność, co czyni wątpliwym 
wykonanie Umowy; 

2) zostanie wszczęte wobec Wykonawcy postępowanie egzekucyjne; 
3) przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w § 2 ust.1 lub 

 ust. 2 Umowy; 
4) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje jej, pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 
5) łączna wysokość kary z tytułu opóźnienia o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 

przekroczy 40% (czterdzieści procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
 w § 6 ust. 1 Umowy. 

3.  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 dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5. W razie wykonywania przez Wykonawcę czynności w ramach realizacji przedmiotu 
Umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub wadliwy, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania przedmiotu Umowy i wyznaczy ku 
temu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma 
prawo odstąpić od Umowy. 

6. Odstąpienie od umowy powinno ono nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i zawierać uzasadnienie. 

7. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 7 dni roboczych od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach stanowiących przesłankę do odstąpienia od umowy. 
Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia kar 
umownych. 

 
§ 14 

Obowiązki informacyjne i kontrola 
1. Ilekroć w Umowie pojawi się pojęcie: 

1) Instytucji Kontrolującej – oznacza to Instytucję Pośredniczącą, ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Komisję Europejską, Europejski 
Trybunał Obrachunkowy, instytucję audytową w rozumieniu art. 5 pkt. 4a ustawy  
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z  2019 
r. poz. 1295 z późn. zm.), a także inne podmioty upoważnione do dokonywania 
kontroli na podstawie odrębnych przepisów; 

2) Instytucji Zarządzającej – oznacza to ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego, będącego stroną porozumienia z Zamawiającym o dofinansowanie 
realizacji projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie 
dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości 
do 24 m”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania, na żądanie Zamawiającego lub Instytucji 
Zarządzającej, informacji związanych z realizacją Umowy, w szczególności informacji 
dotyczących dostawy, przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego wykonywania 
Umowy. W ramach tego obowiązku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub 
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Instytucji Zarządzającej wszelkie dane i dokumenty związane z realizacją Umowy,  
a także zapewni udzielenie wyjaśnień przez członków personelu Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o pojawieniu się 
jakichkolwiek okoliczności zagrażających należytemu lub terminowemu wykonaniu 
Umowy, niezwłocznie po ich rozpoznaniu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, o: 
1) złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz każdej zmianie 

w tym zakresie; 
2) otwarciu likwidacji oraz każdej zmianie w tym zakresie; 
3) toczącym się wobec Wykonawcy jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, 

karnym skarbowym lub o zajęciu składników majątku Wykonawcy oraz każdej 
zmianie w tym zakresie. 

5. Strony potwierdzają, że ilekroć Umowa przewiduje uprawnienie Zamawiającego do 
żądania od Wykonawcy udzielenia informacji, uprawnienie to przysługuje także 
Instytucji Kontrolującej. Instytucja Kontrolująca może ponadto żądać udzielenia jej 
informacji, do której udzielenia Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany bez 
uprzedniego żądania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontrolom w zakresie sposobu, jakości  
i terminowości realizacji Umowy, prowadzonym przez Instytucję Kontrolującą – za 
pośrednictwem jej personelu lub z wykorzystaniem osób trzecich. Wykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego: 
1) przedstawienia Instytucji Kontrolującej wszelkich informacji i dokumentów 

związanych z realizacją Umowy, w szczególności rachunków i faktur, umów  
z podwykonawcami, protokołów, oświadczeń i raportów; 

2) udzielenia Instytucji Kontrolującej niezbędnych wyjaśnień. 
7. Wykonawca zapewni osobom prowadzącym kontrolę z ramienia Instytucji 

Kontrolującej dostęp do pomieszczeń i infrastruktury, w tym teleinformatycznej, 
związanych z realizacją Umowy. Osoby prowadzące kontrolę z ramienia Instytucji 
Kontrolującej będą uprawnione do przeprowadzenia niezbędnych oględzin. 

8. Jeśli Strony będą korzystać z systemu teleinformatycznego służącego do 
prowadzenia komunikacji i rejestrowania decyzji w ramach realizacji Umowy, 
Instytucja Kontrolująca będzie uprawniona do żądania wglądu do takiego systemu, 
jak również uzyskania kopii jego zawartości. 

9. Instytucja Zarządzająca jest uprawniona do uczestniczenia we wszelkich 
procedurach odbiorowych. W tym celu Instytucja Zarządzająca uzyska dostęp do 
niezbędnych dokumentów i informacji oraz będzie uprawniona do żądania wyjaśnień. 

10. Wszelkie ustanowione w Umowie zobowiązania Stron do nieujawniania informacji 
poufnych nie dotyczą Instytucji Kontrolującej. Jest ona uprawniona do dostępu do 
wszelkich informacji poufnych należących do Zamawiającego lub Wykonawcy, 
związanych z realizacją Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego lub Instytucji 
Zarządzającej, wziąć udział w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych 

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
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1. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw, obowiązków, ani 
wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

2.Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień umowy jest z mocy prawa 

nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, 
skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że  
z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych 
lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do 
umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy 
 i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień 
nieważnych lub bezskutecznych. 

5.  W przypadku nieosiągnięcia porozumienia do treści postanowień zastępczych 
zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego 

6. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 
Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 

8. Integralną częścią niniejszej Umowy są następujące załączniki: 
1) Załącznik nr 1–Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty w zapytaniu 

ofertowym,  
2) Załącznik nr 2- Oferta Wykonawcy, 
3) Załącznik nr 3 -Wzór umowy dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
4) Załącznik nr 4 - Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej/Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego 
dotyczący  Wykonawcy, 

5) Załącznik nr 5 - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, 
6) Załącznik nr 6  - wzór oświadczenia. 
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