
(Istotne Postanowienia Umowy) 

UMOWA Nr DPK - KLT-IV.272 1 1 12017 

zawarta w dniu .............................. r. w iodzi pomiE;dzy Miastem tadi zwanym w tresci Umowy Zamawiajqcym, 

tadi, ul. Piotrkowska 104, reprezentowanym przez: 

z jednej strony, a: 

firmq 	............................................ , zarejestrowanq w ............................................ , nr KRS ............................................ , 


o numerze identyfikacji podatkowej ............................................ , REGON: ............................................ zwanq w tresci 

Umowy Wykonawcq, wytonionq w PostE;powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie 

zamowienia ............................................ , nr ref. ............................................ , nr protokotu 

............................................ reprezentowanq przez 

Niniejsza umowa zostala zawarta po przeprowadzeniu postypowania zgodnie z ustaw(! z dnia 29 stycznia 

2004 	r. Prawo Zamowiell Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pozn. zmianami) na 

podstawie art. 39. 

o nastE;pujqCej tresci: 

§1. Definicje 

Na potrzeby niniejszej Umowy stosuje siE; stownik definicji okreslony w punkcie 3. "Stownik pojE;c" Opisu 

Przedmiotu Zamawienia (OPZ) stanowiqcego Zatqcznik nr 1 do Umowy. 

§2. Przedmiot Umowy i ogalne zasadv jej wykonywania 

2.1. 	 Przedmiotem zamowienia jest dostawa, wdroienie, dostosowanie do potrzeb Zamawiajqcego, 

uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i ustugi Wsparcia technicznego Systemu informatycznego 
t6dzkiej Karty Bibliotecznej, zgodnie z 1I0pisem Przedmiotu Zamowienia", stanowiqcym Zatqcznik nr 

1 do Umowy. 

2.2. 	 Na warunkach okreslonych w Umowie, Wykonawca w szczegolnosci zobowiqzuje siE; do: 

2.2.1. 	 wykonania Projektu Rozwiqzania zgodnie z §6 "Projekt Rozwiqzania"; 
2.2.2. 	 Dostawy, Instalacji Systemu i Konfiguracji Oprogramowania, zgodnie z §3 - "Ogolne 

warunki Dostawy i Odbioru", szczegotowe zestawienie dostarczonego Oprogramowania 
zostanie zawarte w Dokumentacji powykonawczej; 

2.2.3. 	 wykonania Migracji danych zgodnie z §5 - "Migracja"; 

1 



2.2.4. 	 Dostosowania Systemu do potrzeb Zamawiajqcego, zgodnie z §4 - "Dostosowanie, 
integracja" oraz zapewnienia jego interoperacyjnosci zgodnie z zapisami Zafqcznika nr 1 
"Opis Przedmiotu Zamowienia"; 

2.2.5. 	 integracji Systemu z pozostafymi elementami funkcjonujqcymi u Zamawiajqcego zgodnie 
z §4 - "Dostosowanie, integracja"; 

2.2.6. 	 wdroienia i uruchomienia Rozwiqzania w srodowisku teleinformatycznym Biblioteki; 
2.2.7. 	 przeprowadzenia szkolen dla pracownikow Biblioteki zgodnie z §8 -I/Szkolenia"; 
2.2.8. 	 Udzielenia licencji na zakupiony System, oraz Dokumentacj~, zgodnie z §15 - I/Licencje", 

oraz na Kody zrodfowe zgodnie z §13 IIDepozyt Kodu zrodtowegol/; 
2.2.9. 	 dostarczenia Dokumentacji, zgodnie z §12 - IIDokumentacja"; 
2.2.10. 	 opracowania nowych Wersji Systemu, zgodnie z Zatqcznikiem nr 5 - "Zasady 

Wprowadzania Zmian (Usuwania Bt~dow)"; 
2.2.11. 	 usuwania Bt~dow w terminach i na zasadach opisanych w Zatqczniku 

nr 5 - IIZasady Wprowadzania Zmian (Usuwania Bf~dow}"; 
2.2.12. 	 Wsparcia Technicznego - pomocy na telefon (hot-line); 
2.2.13. 	 utrzymywania Systemu Bibliotecznego obj~tego przedmiotem niniejszej Umowy, w 

zgodnosci z przepisami prawa powszechnie obowiqzujqcego bez koniecznosci zgtaszania 
przez Zamawiajqcego; 

2.2.14. 	 dostosowania Systemu Bibliotecznego do Zmian wynikajqcych ze zmian prawa 
miejscowego uchwafy wydawane przez Rad~ Miejskq, a takie przepisow wewn~trznych 
np. regulaminy, uchwaty nie b~dqce aktami prawa miejscowego, zarzqdzenia itp.; 

2.2.15. 	 dostosowania Systemu Bibliotecznego do nowych Wersji oprogramowania systemowego; 
2.2.16. 	 konsultacji w zakresie obsfugi technicznej uiytkowej Systemu 

drogq telefonicznq i mailowq oraz w Miejscach realizacji; 
2.2.17. 	 Aktualizacji i Uzupetniania dostarczonej Dokumentacji i zdeponowanych Kodow 

irodtowych, rowniei w zakresie niezb~dnym do swiadczenia ustug utrzymania, aktualizacji 
Systemu przez podmioty trzecie zgodnie z §14 Uzupetnianie Kodow zrodtowych, 
Dokumentacji; 

2.2.18. 	 swiadczenia ustugi Wsparcia Technicznego i udzielenia gwarancji na Rozwiqzanie zgodnie 
z §18 - IIWsparcie techniczne i Gwarancja"; 

2.2.19. 	 zdeponowania Kodow irodtowych zgodnie z §13 - II Depozyt Kod zrodtowego"; 
2.2.20. 	 przeniesienia autorskich praw majqtkowych do Projektu Rozwiqzania zgodnie 

z §6 i Dokumentacji Powykonawczej zgodnie z §15; 

2.3. 	 Wykonawca gwarantuje, ie dostarczone Rozwiqzanie spetnia wymagania Zamawiajqcego. 
Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej 
Umowy, ze szczegolnym uwzgl~dnieniem: 

2.3.1. 	 obowiqzujqcych przepisow prawa; 
2.3.2. 	 1I0pisu Przedmiotu Zamowienia" stanowiqcego Zatqcznik nr 1 do Umowy; 
2.3.3. 	 Harmonogramu,o ktorym mowa w §11- IITerminy i Harmonogram"; 
2.3.4. 	 Projektu Rozwiqzania. 

2.4. 	 Zamawiajqcy przewiduje realizacj~ przedmiotu Umowy, zgodnie z terminami okreslonymi w §11 -
IITerminy i Harmonogram". 

2.5. 	 Odbior kaidego Etapu, konczy si~ podpisaniem Koncowego Protokotu Odbioru Etapu. Zasady 
odbioru Produktow i Ustug okresla Zatqcznik nr 4 do Umowy. Data podpisania Koncowego 
Protokotu Odbioru Etapu IV jest datq rozpocz~cia okresu stabilizacji Rozwiqzania i stanowi on 
podstaw~ do wystawienia przez Wykonawc~ faktury za realizacj~ prac obj~tych Etapem IV 
(Szkolenia). 

2.6. 	 W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawc~ Rozwiqzanie nie pozwoli na spetnienie 
wymagan Zamawiajqcego, co spowoduje koniecznosc wprowadzenia zmian w zakresie architektury, 
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Systemu, Wykonawca b~dzie zobowiqzany do ich wprowadzenia w ramach Umowy na wykonanie 
niniejszego zam6wienia, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

2.7. 	 Z dniem zakorkzenia Etapu V Biblioteka Miejska w todzi (Biblioteka) wst~puje w prawa i obowiqzki 
Zamawiajqcego. 

§3. Ogalne warunki Dostawy i Odbioru 

3.1. 	 Dostawa, Instalacja i Konfiguracja Rozwiqzania b~dq realizowane przez Wykonawc~, w Lokalizacjach 
wskazanych przez Zamawiajqcego, w terminach ustalonych z Zamawiajqcym w Harmonogramie. 

3.2. 	 Wykonawca zapewni Dostaw~ i poniesie wszystkie koszty zwiqzane z Dostawq Produkt6w do 
Miejsca Realizacji Systemu oraz uisci wszelkie njezb~dne optaty zwiqzane z Dostawq, w tym 
w szczeg61nosci podatki, eta, ubezpieczenie, optaty licencyjne itd. 

3.3. 	 Odbi6r dostarczonych Produkt6w i Etap6w zostanie dokonany zgodnie z zapisami Zatqcznika nr 1 
"Opis Przedmiotu Zam6wienia" oraz Projektu Rozwiqzania. 

3.4. 	 Zamawiajqcy ma prawo odm6wic odbioru Etapu jezeli Rozwiqzanie nie spetnia wymagan 
okreslonych dla tego Etapu w Zatqczniku Nr 1 - "Opis Przedmiotu Zam6wienia" oraz Projekcie 
Rozwiqzania. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do odmowy Odbioru kolejnego Etapu, r6wniez 
w przypadku, gdy na moment Odbioru tego wtasnie Etapu stwierdzi, ze Rozwiqzanie nie realizuje 
lub realizuje w spos6b niewtasciwy (np. niezgodnie z zapisami Projektu Rozwiqzania, Opisem 
Przedmiotu Zam6wienia, itp.) wymagan odebranych juz wczesniej w poprzednich Etapach. 

3.5. 	 Dodatkowo Zamawiajqcy, na eta pie Odbioru ma prawo do opracowania wtasnych scenariuszy 
testowych w oparciu, 0 kt6re b~dzie dokonywat Odbioru, a takze przeprowadzenie test6w bez 
scenariuszy. 

3.6. 	 W trakcie test6w i Odbioru, Pracownikom Zamawiajqcego asystowac b~dq pracownicy Wykonawcy. 

§4. Dostosowanie, integracja 

4.1. 	 Wykonawca w ramach Umowy, bez ponoszenia dodatkowych koszt6w ze strony Zamawiajqcego, 
zobowiqzany jest dostarczyc i dostosowac Rozwiqzanie, w celu spetnienia wszystkich wymagan 
Zamawiajqcego wymienionych w IIOpisie Przedmiotu Zam6wienia" stanowiqcym Zatqcznik nr 1 oraz 
w Projekcie Rozwiqzania. 

4.2. 	 Wymagania dotyczqce integracji zostaty opisane w Zatqczniku nr 1 -"Opis Przedmiotu Zam6wienia", 
a takze wynikac b~dq z Projektu Rozwiqzania. 

4.3. 	 W ramach realizacji poszczeg61nych Etap6w, Wykonawca zobowiqzany jest do wdrozenia 
i dostosowywania Rozwiqzania, w celu spetnienia wymagan wskazanych przez Zamawiajqcego dla 
danego Etapu. 

4.4. 	 Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, zobowiqzany jest do wykonania integracji 
Systemu w zakresie i na zasadach wynikajqcych z Zafqcznika nr 1 -"Opis Przedmiotu Zamowienia" 
oraz Projektu Rozwiqzania. 

4.5. 	 Zamawiajqcy dokona weryfikacji spetnienia wymagan na zasadach okreslonych w Zafqczniku nr 4 -
IIZasady Wprowadzania Zmian (Usuwania Bf~dow)". 
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4.6. 	 W przypadku nie wykonania wdrozenia i dostosowania w terminach, 0 kt6rych mowa w §11 
"Terminy i Harmonogram" Zamawiajqcy ma prawo do naliczenia kar umownych, zgodnie z §19 
"Odpowiedzialnosc i Kary Umowne". 

§S. Migracja 

5.1. 	 W ramach prac obj~tych Etapami, Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania Migracji Danych, 
w terminach wynikajqcych z Harmonogramu oraz zgodnie z zapisami Zatqcznika nr 1 "Opis 
Przedmiotu Zamowienia" i Projektem Rozwiqzania. 

5.2. 	 Zakres danych do Migracji zostat opisany w dokumencie "Opis Przedmiotu Zam6wienia" stanowiqcy 
Zatqcznik nr 1, a takze wynikac b~dzie z Projektu Rozwiqzania. 

§6. Projekt RozwiCizania 

6.1. 	 W ramach Projektu Rozwiqzania Wykonawca we wsp6tpracy z Zamawiajqcym, zobowiqzany jest do 
wykonania prac opisanych w Zatqczniku nr 1- /lOpis Przedmiotu Zam6wienia". 

6.2. 	 Produktem prac, 0 kt6rych mowa w ust. 6.1 b~dzie przyj~ty przez Strony dokument "Projekt 
Rozwiqzania", kt6ry zawierat b~dzie wszystkie istotne dla realizacji przedmiotu Umowy, ustalenia 
i informacje, a w szczeg61nosci wynikajqce z Zatqcznika nr 1- "Opis Przedmiotu Zamowienia". 

6.3. 	 W ramach Projektu Rozwiqzania, Wykonawca ma obowiqzek w odr~bnym dokumencie 
(stanowiqcym cz~sc Projektu Rozwiqzania) wykazac wszelkie odst~pstwa od wymagan 
Zamawiajqcego opisanych w Umowie oraz Opisie Przedmiotu Zam6wienia. l\Jiewykazanie 
w odr~bnym dokumencie odst~pstw oznacza, ze Zamawiqjqcy ma prawo domagac si~ realizacji 
Umowy - poza zakresem opisanym w Projekcie Rozwiqzania, takze w zakresie opisanym w Umowie 
i Opisie Przedmiotu Zamowienia, a w razie sprzecznosci - wybrac zakres prac. 

6.4. 	 Po odbiorze Projektu Rozwiqzania Zamawiajqcy moze skorzystac z umownego prawa odstqpienia od 
Umowy. Prawo to moze zostac wykonane do 14 Dni kalendarzowych od daty Odbioru Projektu 
Rozwiqzania, w przypadku skorzystania z prawa odstqpienia Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokosci okreslonej w § 21 ust. 21.1. pkt 21.1.1 za wykonanie Projektu 
Rozwiqzania. 

6.5. 	 "Projekt Rozwiqzania" zostanie odebrany zgodnie z zasadami opisanymi w Zatqczniku nr 1 "Opis 
Przedmiotu Zamowienia". W przypadku Odbioru przez Zamawiajqcego Projektu Rozwiqzania 
zawierajqcego w odr~bnym dokumencie wszelkie odst~pstwa od wymagan Zamawiajqcego 
opisanych w Umowie i Opisie Przedmiotu Zamowienia i zaakceptowaniu przez obie Strony zakresu 
tych odst~pstw przedmiot Umowy b~dzie realizowany zgodnie z Projektem Rozwiqzania, 
a sprawach w nim nie uregulowanych zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia. Wykonawca, 
w ramach wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w §21 ust. 21.1 ppkt,21.1.1 po odbiorze Projektu 
Rozwiqzania, przenosi na Zamawiajqcego autorskie prawo majqtkowe do Projektu Rozwiqzania na 
polach eksploatacji wymienionych wart. 50 ustawy Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne, 
w szczegolnosci w zakresie: 

65.1. 	 prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udost~pniania, rozpowszechniania 
Projektu Rozwiqzania, w postaci cyfrowego zapisu Projektu Rozwiqzania, zar6wno poprzez 
umieszczanie Projektu Rozwiqzania jako produktu multimedialnego na nosnikach 
materialnych (w szczeg61nosci pami~c USB, CD, DVD, czy poprzez wprowadzanie do 
pami~ci komputera), jak i poprzez udost~pnianie Projektu Rozwiqzania jako produktu 
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczeg61nosci poprzez umieszczenie 
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projektu na serwerze, jednostkaeh roboezyeh, w sieci Internet, Intranet, w sieei 
komputerowej ezy pami~ei RAM); 

6.5.2. 	 prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udost~pniania, rozpowszeehniania 
Projektu Rozwiqzania w postaci materialnyeh nosnik6w projektu, w szezeg61nosci teehnikq 
drukarskq, reprografieznq ezy zapisu magnetyeznego; 

6.5.3. 	 prawa do rozpowszeehniania Projektu Rozwiqzania, zarowno w formie materialnyeh 
nosnik6w, jak i w postaei eyfrowej, przez publiezne wystawienie, wyswietlanie, 
odtwarzanie, publiczne udost~pnianie, ezy elektroniezne komunikowanie dzieta 
publieznosei w taki spos6b, aby kaidy m6gt miee do niego dost~p w miejseu i ezasie przez 
siebie wybranym; 

6.5.4. 	 prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktoryeh Projekt Rozwiqzania 
utrwalono przez wprowadzenie do obrotu, Udzielenie lieeneji, uiyezenie lub najem 
oryginatu albo jego egzemplarzy, zar6wno w formie materialnyeh nosnik6w Projektu 
Rozwiqzania jak i jej eyfrowej postaei. 

6.6. 	 Wykonawea udziela Zamawiajqeemu wytqeznego prawa do rozporzqdzania i korzystania z Projektu 
Rozwiqzania, w szezegolnosci do dokonywania przerobek i adaptaeji Projektu Rozwiqzania bez 
uszezerbku dla prawa do Projektu Rozwiqzania w wersji utworu pierwotnego (prawa zaleine). 
Wykonawca w szczeg61nosci wyraia zgod~ na dokonywanie zmian i przer6bek w przekazanym 
Projekcie Rozwiqzania wynikajqcyeh z potrzeby zmiany rozwiqzan projektowych, materiat6w, 
ograniczania wydatk6w, wprowadzania zalecen, zwielokrotniania projektu w postaei cyfrowej itp., 
jak r6wniei udost~pnianie Projektu osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad 
wykonywaniem prac realizowanyeh na podstawie przekazanego Projektu Rozwiqzania. 

6.7. 	 Projekt Rozwiqzania wykonany w ramaeh umowy moie bye wykorzystywany przez Zamawiajqcego 
bez iadnych ograniczen do dalszych prac zwiqzanych z realizacjq Rozwiqzania, a takie przez osoby 
trzecie po wprowadzeniu jego do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich, 
o kt6rych mowa w ust. 6.5 niniejszego paragrafu. 

6.8. 	 Przejscie autorskich praw majqtkowyeh oraz praw zaleinych, 0 ktorych mowa powyzeJ, na 
Zamawiajqcego nast~puje z momentem Odbioru Projektu Rozwiqzania przez Zamawiajqcego. 

§7. tnstalacja Rozwiazania, Konfiguracja, Migracja Danych i Okres Stabilizacji 

7.1. 	 W ramach prac obj~tych Etapem III, Wykonawca zobowiqzany jest do Dostawy Systemu, Instalacji 
Systemu i Konfiguracji Rozwiqzania w terminach wynikajqeyeh z Harmonogramu. 

7.2. 	 Wykonawca po Instalaeji Systemu wykona Konfiguraej~ Rozwiqzania w ramaeh kt6rej dokona 
niezb~dnyeh ustawien systemowych, konfiguracji i dostosowan koniecznyeh do prawidtowego 
dziatania Rozwiqzania. 

7.3. 	 Wykonawca w ramaeh prae obj~tyeh Etapem II dokona Migraeji Danych, w tym takie koniecznego 
uzupetnienia stownik6w oraz danych konfiguraeyjnych. 

7.4. 	 0 zakonezeniu prac, 0 kt6ryeh mowa w ust. 7.1, 7.2 7.3, Wykonawea powiadomi pisemnie 
Zamawiajqeego. 

7.5. 	 Wszelkie prace w srodowisku Zamawiajqeego Wykonawea zaplanuje i przeprowadzi w uzgodnieniu 
z Zamawiajqcym. 
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7.6. 	 Wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia w Lokalizacjach Zamawiajqcego wsparcia 
technicznego oraz ustug serwisowych w ciqgu catego procesu testowania i wdraiania, w zakresie 
nie mniejszym nii przewidziany w okresie Gwarancji i Wsparcia Technicznego, 0 ktorym mowa w 
§18 - "Wsparcie Techniczne i Gwarancja". 

7.7. 	 Po dokonaniu Odbioru Etapow " i "' Strony przystqpiq do dokonania Odbioru Koncowego 
Rozwiqzania. Odbi6r Rozwiqzania zostanie poprzedzony okresem stabilizacji Rozwiqzania. Termin 
rozpocz~cia i czas trwania okresu stabilizacji Rozwiqzania okreslony jest w §11 Umowy. W okresie 
stabilizacji badane b~dzie spetnienie wymagan Rozwiqzania opisanego w Opisie Przedmiotu 
Zam6wienia i Projekcie Rozwiqzania. 

7.S. 	 Jeieli w okresie stabilizacji Rozwiqzania nie wystqpi iaden Btqd Krytyczny, zostanie podpisany 
Koncowy Protokot Odbioru Rozwiqzania stanowiqcy podstaw~ do wystawienia faktury. 

7.9. 	 W przypadku, gdy w okresie stabilizacji wystqpiq niezgodnosci z Zatqcznikiem nr 1 - "Opis 
Przedmiotu Zam6wienia" lub Projektem Rozwiqzania, Bt~dy inne nii Krytyczne, wady lub usterki, 
w6wczas Strony sporzqdzq Koncowy Protok6t Odbioru Rozwiqzania, w kt6rym ustalq termin 
usuni~cia wykrytych w okresie stabilizacji, niezgodnosci z Zatqcznikiem nr 1 - "Opis Przedmiotu 
Zamowienia" lub Projektem Rozwiqzania, Bt~d6w, wad lub usterek przy czym termin ich usuni~cia 
nie moie bye dtuiszy nii 20 Oni Kalendarzowych. W przypadku terminowego usuni~cia opisanych 
w Koncowym Protokole Odbioru Rozwiqzania, niezgodnosci z Zatqcznikiem nr 1 - !lapis Przedmiotu 
Zam6wienia" lub Projektem Rozwiqzania, Bt~d6w, wad lub usterek, Strony uznajq, ii zostat 
zachowany termin wykonania Rozwiqzania i Strony przyst~pujq do realizacji Etapu V. W przypadku 
nie usuni~cia przez Wykonawc~ w ww. terminie niezgodnosci z Zatqcznikiem nr 1 - !lapis 
Przedmiotu Zam6wienia" lub Projektem Rozwiqzania, Bt~dow, wad, usterek, Strony uznajq, ie 
Wykonawca pozostaje w op6inieniu liczonym od dnia, w kt6rym uptynqt termin usuni~cia 

niezgodnosci z Zatqcznikiem nr 1 - "Opis Przedmiotu Zam6wienia" tub Projektem Rozwiqzania, 
Bt~d6w, wad, usterek, a Zamawiajqcy jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z §19 
ust. 19.1.3 lub skorzystania z prawa odstqpienia od Umowy w zwiqzku z zaistniatym opoznieniem 
albo zled na koszt i ryzyko Wykonawcy usuni~cie niezgodnosci z Zatqcznikiem nr 1 - "Opis 
Przedmiotu Zam6wienia" tub Projektem Rozwiqzania, Bt~d6w, wad, usterek pomiotowi trzeciemu 
(wykonanie zast~pcze). Ookonanie zlecenia pomiotowi trzeciemu wykonania zast~pczego} nie 
pozbawia ZamawiaJqcego prawa naliczenia kar umownych za okres, od dnia, w kt6rym uptynqt 
termin ich usuni~cia, do dnia zlecenia tego wykonania zast~pczego podmiotowi trzeciemu. 

7.10. 	W przypadku wystqpienia w okresie stabilizacji Rozwiqzania Bt~d6w Krytycznych Zamawiajqcy 
odmowi dokonania odbioru Rozwiqzania, a Wykonawca zobowiqzany jest do ich usuni~cia 

w terminie ustalonym z Zamawiajqcym, jednakie nie dtuiej nii 10 Oni Kalendarzowych. W 
przypadku terminowego usuni~cia powyiszych Bt~d6w Krytycznych, rozpocznie si~ kotejny okres 
stabilizacji Rozwiqzania. W przypadku nieterminowego usuni~cia wszystkich Bt~d6w Krytycznych 
Strony uznajq, ie Wykonawca pozostaje w op6znieniu Iiczonym od dnia, w kt6rym uptynqt termin 
usuni~cia Bt~d6w Krytycznych, a Zamawiajqcy jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie 
z §19 ust. 19.1.3 lub skorzystania z prawa odstqpienia od Umowy w zwiqzku z zaistniatym 
op6znieniem albo zleci na koszt i ryzyko Wykonawcy usuni~cie Bt~d6w Krytycznych, pomiotowi 
trzeciemu (wykonanie zast~pcze). Ookonanie zlecenia pomiotowi trzeciemu wykonania 
zast~pczego, nie pozbawia Zamawiajqcego prawa naliczenia kar umownych za okres, od dnia, 
w kt6rym uptynqt termin ich usuni~cia, do dnia zlecenia tego wykonania zast~pczego podmiotowi 
trzeciemu. 

7.11. 	 Z chwilq usuni~cia wszystkich Bt~d6w Krytycznych, 0 ktorych jest mowa w pkt 7.10, rozpocznie si~ 
kolejny okres stabilizacji Rozwiqzania. Jeieli w powtorzonym okresie stabilizacji Rozwiqzania 
ujawniq si~ jakiekolwiek Bt~dy Krytyczne, niezgodnosci z Zatqcznikiem nr 1 - "Opis Przedmiotu 
Zam6wienia" lub Projektem Rozwiqzania, Bt~dy inne nii Bt~dy Krytyczne, wady, usterki w6wczas 
Zamawiajqcy odm6wi dokonania odbioru Rozwiqzania, a Wykonawca zobowiqzany jest do ich 
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usuni~cia w terminie nie dtuiszym nit 5 Oni Kalendarzowych. Po uptywnie tego terminu rozpoczyna 
si~ ostatni okres stabilizacji Rozwiqzania, trwajqcy 30 Oni Kalendarzowych. Jesli w ostatnim okresie 
stabilizacji Rozwiqzania nie wystqpiq Bt~dy Krytyczne, a jedynie niezgodnosci z Zatqcznikiem nr 1 
"Opis Przedmiotu Zam6wienia" lub Projektem Rozwiqzania, inne Bt~dy, wady, usterki w6wczas 
Strony sporzqdzq Koncowy Protok6t Odbioru Rozwiqzania, w kt6rym okreslq terminy ich usuni~cia z 
tym zastrzezeniem, ie nie mogq one bye dtuzsze nii 15 Oni Kalendarzowych. W przypadku 
terminowego usuni~cia opisanych w Korkowym Protokole Odbioru Rozwiqzania, niezgodnosci z 
Zatqcznikiem nr 1 - "Opis Przedmiotu Zam6wienia" lub Projektem Rozwiqzania, Bt~d6w, wad lub 
usterek, Strony uznajq, iz zostat zachowany termin wykonania Rozwiqzania i Strony przystqpiq do 
realizacji Etapu V. W przypadku nie usuni~cia przez Wykonawc~ w ww. terminie niezgodnosci z 
Zatqcznikiem nr 1 - "Opis Przedmiotu Zam6wienia" lub Projektem Rozwiqzania, Bt~d6w, wad, 
usterek, Strony uznajq, ze Wykonawca pozostaje w op6znieniu liczonym od dnia, w kt6rym uptynqt 
termin usuni~cia niezgodnosci z Zatqcznikiem nr 1 - /lOpis Przedmiotu Zam6wieniaJl lub Projektem 
Rozwiqzania, Bt~d6w, wad, usterek, a Zamawiajqcy jest uprawniony do naliczenia kar umownych 
zgodnie z §19 ust. 19.1.3 lub skorzystania z prawa odstqpienia od Umowy w zwiqzku z zaistniatym 
op6znieniem albo zleci na koszt i ryzyko Wykonawcy usuni~cie niezgodnosci z Zatqcznikiem nr 1 
"Opis 	Przedmiotu Zam6wienia" lub Projektem Rozwiqzania, Bt~d6w, wad, usterek pomiotowi 
trzeciemu (wykonanie zast~pcze). Ookonanie zlecenia pomiotowi trzeciemu wykonania 
zast~pczego, nie pozbawia Zamawiajqcego prawa naliczenia kar umownych za okres, od dnia, w 
kt6rym uptynqt termin ich usuni~cia, do dnia zlecenia tego wykonania zast~pczego podmiotowi 
trzeciemu. Jeieli w ostatnim okresie stabilizacji wystqpiq Bt~dy Krytyczne to niezaleznie od tego czy 
wystqpiq inne niezgodnosci z Zatqcznikiem nr 1 "Opis Przedmiotu Zamowienia" lub Projektem 
Rozwiqzania, Bt~dy, wady, usterki przyjmuje si~, ze Rozwiqzanie nie zostato prawidtowo wykonane, 
a Wykonawca pozostaje w op6Znieniu liczonym od dnia w ktorym uptynqt termin zakonczenia 
ostatniego okresu stabilizacji. W takim przypadku Zamawiajqcy jest uprawniony do naliczenia kar 
umownych zgodnie z §19 ust. 19.1.2 lub do obniienia wynagrodzenia wartose wynagrodzenia jakie 
b~dzie musiat zaptacie Zamawiajqcy za usuni~cie stwierdzonych Bt~d6w Krytycznych, niezgodnosci 
z Zatqcznikiem nr 1 - "Opis Przedmiotu Zam6wienia" lub Projektem Rozwiqzania, innych Bt~dow, 
wad, usterek. 

§8. Szkolenia 

8.1. 	 Szkolenia zostanq przeprowadzone poza Lokalizacjami Zamawiajqcego w terminach zgodnych z §11 
Umowy /lTerminy i Harmonogram". 

8.2. 	 Zakres i szczegotowe zasady przeprowadzenia szkolen opisane zostaty w Zatqczniku nr 1 -"Opis 
Przedmiotu Zamowienia", a takze wynikae b~dq z Projektu Rozwiqzania. 

§9. Prawo opcji 

9.1. 	 Zamawiajqcy zastrzega, mozliwose skorzystania z prawa opcji w przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby po stronie Zmawiajqcego i pod warunkiem posiadania przez Zamawiajqcego srodk6w 
finansowych na ten cel poprzez: 

9.1.1. 	 Ustug~ Rozwoju Systemu opisanq w OPZ jako prace dodatkowe wykonywane w okresie 
obowiqzywania niniejszej umowy: 

w liczbie nieprzekraczajqcej 350 osobogodzin. Zamawiajqcy zastrzega, ii w ramach prawa 
opcji moze zlecae sukcesywnie w ramach istniejqcych potrzeb dokonanie odr~bnych prac 
dodatkowych obejmujqcych r6znq liczb~ osobogodzin z tym zastrzezeniem, ze tCjczna liczba 
osobogodzin prac dodatkowych nie moze przekroczye liczby osobogodzin wskazanych w 
zdaniu poprzednim. Zamawiajqcy zastrzega, iz moze skorzystae z prawa opcji w terminie 
obowiqzywania Umowy. 
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9.1.2. zwi~kszenie liczby Udzielonyeh Iieeneji: 

- w liezbie nieprzekraezajqeej 80 Udzielanyeh liceneji ponad liczb~ okreslonq 
w zamowieniu podstawowym. Zamawiajqey zastrzega, iz w ramaeh prawa opeji moze 
zleeac w ramaeh istniejqeyeh potrzeb zakup dodatkowyeh liceneji obejmujqeyeh rMnq 
liezb~ lieeneji, z tym zastrzezeniem, ze tqezna Iiezba lieeneji nie moze przekroezyc liezby 
lieeneji wskazanyeh w zdaniu poprzednim. 

- zaklada siy udzielenie licencji Systemu miejskim jednostkom organizacyjnym, a 
w szczegolnosci instytucjom kultury (np. teatry, domy kultury, muzea, i inne). 
bibliotekom szkolnym. szpitalom i innym. 

- udzielenie wymienionych w punkcie 9.1.2 licencji nie btrdzie wi'lZalo siy z 
wykonaniem w ramach prawa opcji dodatkowych prac ze strony Wykonawcy, w 
szczegolnosci Szkoleil i Migracji Danych. 

9.1.3. 	 wydtuienie okresu swiadezenia ustugi Wsparcia Teehnicznego maksymalnie 0 6 miesi~ey, 
ponad okres swiadezenia ustugi Wspareia Teehniemego wskazany w zamowieniu 
podstawowym. Zamawiajqey zastrzega, iz w ramaeh prawa opeji moze zleeac w ramaeh 
istniejqeyeh potrzeb wydtuienie okresu swiadezenia ustug Wsparcia Teehnicznego 0 

dodatkowq liezb~ miesi~ey obejmujqey roznq liezb~ miesi~ey, z tym zastrzeieniem, ze 
tqema liczba okresu wydtuienia swiadezenia ustug Wsparcia Teehnieznego nie moze 
przekroezyc liezby miesi~ey swiadezenia ustugi Wsparcia teehnicmego wskazanyeh w 
zdaniu poprzednim. 

9.1.4. 	 wydtuzenie okresu Gwaraneji maksymalnie 0 6 miesi~ey, ponad okres gwaraneji wskazany 
w zamowieniu podstawowym. Zamawiajqey zastrzega, iz w ramaeh prawa opeji moze 
zleeac w ramaeh istniejqeyeh potrzeb wydtuienie okresu gwaraneji 0 dodatkowq liczb~ 
miesi~ey obejmujqey roznq liezb~ miesi~eYI z tym zastrzezeniem, ie tqema liezba okresu 
wydtuienia gwaraneji nie moze przekroezyc liezby miesi~ey gwaraneji wskazanyeh w zdaniu 
poprzednim. 

9.2. 	 Warunkiem skorzystania z prawa opeji w zakresie opisanym w ust 9.1 jest ztoienie kazdorazowo na 
pismie oswiadezenia woli przez Zamawiajqcego 0 skorzystaniu z tego prawa i zleeeniu wykonania 
danego zakresu. 

9.3. 	 W przypadku zamiaru skorzystania z prawa opeji Zamawiajqey zobowiqzany jest powiadomic 
Wykonawe~ 0 planowanym zleeeniu zakresu opisanego w ust. 9.1 w ramaeh opeji wraz z podaniem 
oezekiwanego terminu realizaeji. 

9.4. 	 W przypadku skorzystania przez Zamawiajqeego z prawa opeji, wykonanie i rozliezenie zleeonego 
zakresu nastqpi zgodnie z proeedurq opisanq w niniejszym paragrafie. 

9.5. 	 Do zakresow obj~tyeh prawem opeji majq zastosowanie postanowienia nlnleJszej Umowy. 
Skorzystanie z prawa opeji nie wymaga zawareia dodatkowego aneksu do niniejszej Umowy. 
Zamawiajqey moie zlecac kaidy zakres wynikajqey z prawa opeji niezaleznie. 

9.6. 	 Strony zgodnie oswiadczajq, ii zastrzeione prawo opeji w zakresie opisanym w ust. 9.1 nie rodzi po 
stronie Zamawiajqeego obowiqzku zleeenia wykonania tyeh zakresow, natomiast po stronie 
Wykonawey nie stanowi podstawy do wystqpienia w stosunku do Zamawiajqeego z roszezeniami 
o wykonanie prawa opeji i dokonanie zleeenia wykonania tyeh zakresow (prawo opeji). 
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9.7. 	 Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajqcego z prawa opcji opisanego w niniejszym 
paragrafie moie otrzymac wynagrodzenie w wysokosci: 

9.7.1 prace dodatkowe - w ramach Ustugi Rozwoju Systemu: 

wynagrodzenie za max. 350 osobogodzin prac dodatkowych, obliczone zgodnie z 
poniiszym wzorem: 

liczba osobogodzin X ....................... zt brutto stawka za l-osobogodzin~ 


9.7.2 liczba Udzielanych licencji: 

wynagrodzenie za max. 80 Udzielanych licencji, obliczone zgodnie 
z poniiszym wzorem: 

liczba dodatkowych Udzielanych licencji x .................... zt brutto wysokosci ............... . 
za Udzielonq licencj~ dla jednego uiytkownika 

Za Udzielonq licencj~ dla jednego uiytkownika rozumie si~ licencj~ ........ .. 


9.7.3 wydtuienie okresu swiadczenia ustugi Wsparcia technicznego: 

wynagrodzenie max. 6 miesi~cy obliczone zgodnie z poniiszym wzorem: 

liczba dodatkowych miesi~cy swiadczenia ustugi Wsparcia technicznego x 
.................... zt brutto wysokosci ................ za jeden miesiqc swiadczenia ustugi 
Wsparcia Technicznego 

9.7.4 wydtuienie okresu gwarancji: 

wynagrodzenie max. 6 miesi~cy obliczone zgodnie z poniiszym wzorem: 

liczba dodatkowych miesi~cy okresu gwarancji x .................... zt brutto wysokosci 

................ za jeden miesiqc obowiqzywania Gwarancji 


9.8. 	 Podstawq wystawienia faktury b~dzie podpisany przez Strony Protok6t Odbioru. Faktury z tytutu 
wykonania zleconego zakresu obj~tego prawem opcji realizowane b~dq na podstawie faktury 
wystawionej w terminie 7 Dni kalendarzowych od daty podpisania Protokotu Odbioru. 

9.9. 	 Wynagrodzenie zawiera podatek od towar6w i ustug (VAT) w obowiqzujqcej wysokosci. 

9.10. 	Ptatnosci b~dq dokonywane przelewem w terminie 30 Dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
przez Zamawiajqcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze. Zamawiajqcy upowaznia Wykonawc~ do wystawiania faktur VAT bez swojego 
podpisu. 

9.11. 	Za dzien zaptaty uwaia si~ dat~ obciqzenia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 

9.12. 	W przypadku opoznienia w zaptacie przez Zamawiajqcego Wykonawca ma prawo naliczyc 
odsetki ustawowe. 

9.13. 	Wykonawca gwarantuje niezmiennosc cen jednostkowych brutto, 0 kt6rych mowa w ust. 21.8 
21.11 w okresie obowi<}zywania Umowy. 
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§10. Zobowiazania Stron 

10.1. 	Wykonawca zobowiqzuje siEi wykonywac przedmiot Umowy z naleiytq starannosciq, zgodnie 
z obowiqzujqcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami okreslonymi 

Umowq. 

10.2. 	Wykonawca oswiadcza, ie zapoznat siEi z wszystkimi warunkami, kt6re Sq niezbEidne do wykonania 
przez niego przedmiotu Umowy. 

10.3. 	Wykonawca zobowiqzany jest w szczeg6lnosci: 

10.3.1. 	 powierzenia prac w ramach przedmiotu Umowy odpowiedniej liczbie osob posiadajqcych 
wtasciwe kwalifikacje, zgodnie z §20 - "Zespot Wykonawcy i podwykonawcy"; 

10.3.2. 	maksymalnego ograniczenia zmian zespotu wsp6tpracujCjcego z Zamawiajqcym. 
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian, Wykonawca bEidzie z wyprzedzeniem 
(0 ile to bEidzie mOiliwe) pisemnie informowat 0 planowanych zmianach sktadu zespotu. 
Spos6b wymiany/zastEiPowania os6b bEidzie wykonywany w spos6b maksymalnie 
niwelujqcy ewentualny negatywny wptyw tej wymiany na uiytkownika; 

10.3.3. 	w przypadku zmian w zespole Wykonawcy, zapewni on ie osoby wsp6tpracujqce 
z Zamawiajqcym bEidq miaty kwalifikacje nie mniejsze nii osoby wskazane do realizacji 
Umowy przez WykonawcEi w Zatqczniku nr 6 - "Wykaz Przedstawicieli Stron/; 

10.3.4. 	przeprowadzenia wszystkich prac wdroieniowych, w kt6rych muszq uczestniczyc 
Pracownicy Zamawiajqcego, odpowiedzialni za infrastrukturEi informatycznq w godzinach 
pracy UrzEidu. Jedynie na wniosek Zamawiajqcego, niekt6re prace, kt6re ze wzglEidu na 
koniecznosc zachowania ciqgtosci pracy uiytkownik6w, bEidq realizowane poza godzinami 
pracy Zamawiajqcego. 

10.4. 	Jesli Zmiany w Systemie nie wynikajq bezposrednio ze zgtoszen Zamawiajqcego, Wykonawca 
zobowiqzany jest do pOinformowania Zamawiajqcego 0 Zmianach oraz skutkach ich wprowadzenia. 
Skutki uboczne i szkody ww. Zmian bEidq usuwane, naprawiane na koszt Wykonawcy. 

10.5. 	Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiqzany do usuniEicia wszystkich BtEid6w oraz skutkow ich 
wystqpienia (w tym poprawy danych) zgtoszonych w okresie obowiCjzywania Umowy, na zasadach 
i terminach okreslonych w Zatqczniku nr 5 - "Zasady Wprowadzania Zmian (Usuwania Bt~d6w)", 
nawet jesli termin usuni~cia BtEidu wykroczy poza okres obowiqzywania Umowy. 

10.6. 	Wykonawca, jako podmiot profesjonalnie zajmujqcy si~ projektowaniem, wdraianiem 
i utrzymaniem system6w informatycznych, zobowiqzuje siEi do wykonania przedmiotu Umowy 
z zachowaniem naleiytej starannosci wymaganej od profesjonalisty uwzgl~dniajqcej zawodowy 
charakter prowadzonej dziatalnosci. 

10.7. 	Wykonawca zobowiqzany jest do zapewnienia zgodnosci catego Systemu Bibliotecznego z 
obowiqzujqcymi przepisami prawa, w tym w szczeg61nosci do wprowadzania wszelkich Zmian, kt6re 
Sq wynikiem dostosowania Systemu Bibliotecznego lub do obowiqzujqcych przepis6w prawa. Co 
najmniej dwa razy w roku Wykonawca przedstawi Zamawiajqcemu pisemne oswiadczenie 0 

zgodnosci catego Systemu Bibliotecznego z obowiCjzujqcymi przepisami prawa polskiego. 
Oodatkowo WW. 05wiadczenie zostanie wydane na wniosek Zamawiajqcego w terminie okreslonym 
w tym wniosku. Termin ten b~dzie nie kr6tszy nii 7 Oni roboczych ad daty dorEiczenia wniosku 
Wykonawcy. 
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10.8. 	Zamawiajqcy zobowiqzuje si~ dotoiye niezb~dnych staran zmierzajqcych do umoiliwienia 
Wykonawcy sprawnego wykonywania przedmiotu Umowy, w szczegolnosci do: 

10.8.1. 	 wyznaczenia do wspotpracy z Wykonawcq odpowiedniej liczby kompetentnych 
pracownikow; 

10.8.2. 	 dostarczania Wykonawcy wszelkich informacji i danych oraz dokumentacji, jesli 
wymienione nie Sq ogolnodost~pne, niezb~dnych do wykonywania prac, ktore to 
informacje, dane czy dokumentacja powinny bye w posiadaniu Zamawiajqcego 
w zWiqzku z realizowanymi przez Zamawiajqcego zadaniami; 

10.8.3. 	 zapewnienia Wykonawcy zdalnego lub bezposredniego dost~pu do infrastruktury 
informatycznej, na ktorej zainstalowano Oprogramowanie - w zakresie potrzebnym do 
wykonania obowiqzkow Wykonawcy wynikajqcych z Umowy, w terminach 
wynikajqcych z Umowy lub ustalonych przez Strony i zgodnie z obowiqzujqcymi 
procedurami. 

10.9. 	 W przypadku niewykonania w terminie zobowiqzan Zamawiajqcego, terminy na wykonanie 
poszczegolnych zobowiqzan Wykonawcy ulegajq automatycznemu przesuni~ciu 0 liczb~ dni 
roboczych opoinienia Zamawiajqcego, chyba ie Strony ustalq inaczej. Jeieli terminy wykonania 
zobowiqzan Zamawiajqcego nie Sq okreslone w Umowie, przyjmuje si~, ii Zamawiajqcy wykona je 
niezwtocznie po wezwaniu przez Wykonawc~ (w przypadku niewyznaczenia dtuiszego terminu 
przyjmuje si~, ie termin w ktorym Zamawiajqcy zobowiqzany jest wykonae swoje zobowiqzanie 
wynosi 3 Dni robocze). 

10.10. Strony powotujq do biezqcego nadzoru i kontaktow zw. z wykonywaniem Umowy: 

10.10.1. ze strony Zamawiajqcego 

10.10.2. ze strony Wykonawcy 

§11. Terminy i Harmonogram 

11.1. 	Biorqc pod uwag~ charakter przedmiotu zamowienia, prace obj~te umowq wykonywane b~dq 
Etapami: 

11.1.1. 	Etap I (Projekt Rozwiqzania) - termin zakorkzenia nie dtuzszy nii 7 tygodni od daty 
podpisania Umowy; 

11.1.2. Etap 	II (Migracja danych) czas trwania nie dtuiej niz 12 tygodni od daty zakorkzenia 
ETAPU I; 

11.1.3. 	Etap III (Instalacja Systemu, Wdrozenie) - czas trwania nie dtuiej nii 12 tygodni od daty 
zakonczenia Etapu I; 

11.1.4. Etap IV (Szkolenia) - czas trwania nie dtuzej niz 12 tygodni od daty zakonczenia Etapu III; 

11.1.5. Etap V (Okres Stabilizacji) 	- rozpocz~cie nie pozniej niz 36 tygodni od podpisania Umowy, 
czas trwania nie krotszy niz 12 tygodni; 
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11.1.6. Etap 	 VI (Wsparcie techniczne) - czas trwania to co najwyiej 24 miesiqce od daty 
zakor'lczenie Etapu V, nie dtuiej nii do 31.12.2020 roku. 

11.1.7. Etapy od I do V Sq realizowane w ramach projektu l1Modernizacja, rozszerzenie funkcji i 
wyposazenie bibliotek" w latach 2017 - 2018 nr umowy UDA-RPLD.06.01.01-10-0003/16
00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa t6dzkiego na lata 
2014-2020, Os VI. Rewitalizacja i Potencjat Endogeniczny Regionu, Dziatanie VI.1. 
Dziedzictwo Kulturowe i Infrastruktura Kultury, Poddziatanie VI.1.1. Dziedzictwo 
Kulturowe i Infrastruktura KulturY-ZIT. Realizacja tych etap6w winna zakor'lczyc siEi w 
ciqgu 12 miesiEicy od podpisania umowy. 

11.2. 	Uzgodniony zatwierdzony przez Strony Harmonogram wiqze WykonawcEi co do termin6w 
realizacji. 

11.3. 	Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Harmonogramu, 0 kt6rym mowa 
w ust. 11.2 w uzgodnieniu z Wykonawcq. 

11.4. 	Wszelkie zmiany w Harmonogramie muszq uzyskac pisemnq akceptacjEi Zamawiajqcego jak 
i Wykonawcy. 

11.5. 	Harmonogram nie moze zmieniac termin6w, 0 kt6rych mowa w ust. 11.1. z zastrzezeniem 
przypadk6w wymienionych w §23. 

11.6. 	Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesiEicy od daty jej podpisania. 

§12. Dokumentacja 

12.1. 	Wykonawca w ramach realizacji Umowy dostarczy Zamawiajqcemu DokumentacjEi: 

12.1.1. Uzytkownika; 
12.1.2. Administratora; 
12.1.3. Szkoleniowq; 
12.1.4. Technicznq; 
12.1.5. Powykonawczq; 
12.1.6. Projekt Rozwiqzania 

zgodnie z zapisami Zatqcznika nr 1- 110pis Przedmiotu Zam6wienia" oraz Projektu Rozwiqzania. 

12.2. 	Wykonawca zobowiqzany jest do utrzymywania dostarczonej Dokumentacji w aktualnosci zgodnie 
z zapisami Zatqcznika nr 1-110pis Przedmiotu Zam6wienia" oraz Projektu Rozwiqzania. 

12.3. 	Dostarczenie zaktualizowanej przez WykonawcEi Dokumentacji jest warunkiem koniecznym dla 
podpisania przez Zamawiajqcego Kor'lcowego Protokotu Odbioru Etapu. 

12.4. 	Szczeg6towe zasady odbioru Dokumentacji z wytqczeniem Projektu Rozwiqzania okresla Zatqcznik 
nr 4 l1Zasady Odbioru Produkt6w i Ustug". 
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12.5. 	Szczegotowe zasady odbioru Projektu Rozwiqzania okresla Zatqcznik nr 1 - /lOpis Przedmiotu 
Zamowienia/l. 

§13. Depozyt Kodu zr6dfowego 

13.1. 	Wykonawca zdeponuje Kod zrodtowy Systemu Bibliotecznego wraz dokumentacjq. Kod zrodtowy 
Systemu Bibliotecznego b~dzie opatrzony komentarzami zawierajqcymi krotki opis jego dziatania, 
definicje uiytych zmiennych oraz numer Wersji Systemu Bibliotecznego, w ktorej dokonano 
ostatnich Zmian. oepozyt Kodu zrodtowego b~dzie sktadat si~ ze zbioru Kodow zrodtowych, 
elementow tworzqcych interface uiytkownika zainstalowanej u Zamawiajqcego Wersji 
Oprogramowania. W sktad tego zbioru wchodzq: formularze, menu, raporty, biblioteki, ikony, 
szablony dokumentow, niezb~dne biblioteki dynamiczne (oll) i inne jednostki program owe oraz 
skrypty tworzqce struktur~ baz danych czyli: tabele, perspektywy, wyzwalacze, wi~zy, indeksy, role 
bazodanowe, migawki a takie t~ cz~se kodu Systemu Bibliotecznego, ktora jest sktadowana w bazie 
danych w postaci pakietow, funkcji i procedur. W razie potrzeby przeksztakenia danych (zawartych 
w tabelach baz danych przed modyfikacjq) tak, by spetnione byty wymogi aktualnego Systemu 
Bibliotecznego, Wykonawca jest zobowiqzany przygotowae i przekazae odpowiednie skrypty w 
ramach depozytu Kodu zrodtowego. 

13.2. 	Cz~sciq depozytu Kodu zrodtowego jest dokument w standardzie MS-Word 0 nazwie oESC 
zawierajqcy wyszczegolnienie tych elementow Systemu Bibliotecznego, ktorych stan po kompilacji 
moie bye rOiny od poprawnego. 

13.3. 	 Integralnq cz~sciq depozytu Kodu irodtowego jest zrzut baz danych (dump) wykonany bez danych. 
Zrzut ten winien wykonae Zamawiajqcy bezposrednio po Instalacji nowej Wersji Systemu 
Bibliotecznego w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, ktory podpisze protokot stwierdzajqcy 
poprawnose wykonania zrzutu bazy danych (dump). Powyiszy zrzut stanowi cz~se depozytu Kodu 
zrodtowego i podlega takim samym regutom i restrykcjom, jak cz~se depozytu przekazywana przez 
Wykonawc~. Zrzut jest niezb~dny do przygotowania srodowiska dla wykazania kompletnosci 
i poprawnosci przekazanego przez Wykonawc~ depozytu. 

13.4. 	 Depozyt Kodu zrodtowego wykonywany b~dzie przez catv okres obowiqzywania Umowy liczony od 
daty podpisania Kor'lcowego Protokotu Odbioru Etapu I. Strony zgodnie oswiadczajq, ii pierwsze 
ztoienie Kodow zrodtowych do depozytu nastqpi najpozniej na 7 oni Kalendarzowych przed 
terminem wyznaczonym, jako termin odbioru Etapu II. 

13.5. 	Zdeponowany Kod zrodtowy i materiaty dotyczqce Systemu Bibliotecznego b~dq Aktualizowane z 
zachowaniem zasad ust. 13.7 oraz b~dq w stanie umoiliwiajqcym petnq kompilacj~ Systemu 
Bibliotecznego. Zdeponowany kompletny Kod zrodtowy powinien umoiliwiac odtworzenie 
kompletnego Systemu Bibliotecznego bez koniecznosci zaangaiowania (udziatu) Wykonawcy. Do 
Kodow zrodtowych Systemu Bibliotecznego musi zostac dotqczona szczegotowa procedura 
kompilacji oraz aktualna ookumentacja powykonawcza. 

13.6. 	Strony zgodnie oswiadczajq, ii w celu zapewnienia kompletnosci i potwierdzenia jakosci ztoionych 
Kod6w zr6dtowych i materiat6w dot. Systemu Bibliotecznego, Zamawiajqcy uprawniony b~dzie do 
przeprowadzenia z udziatem Wykonawcy pr6bnej kompilacji. W tym przypadku Zamawiajqcy 
zawiadomi Wykonawc~ 0 terminie i miejscu przeprowadzenia probnej kompilacji. 

13.7. 	Dodatkowo, kaidorazowo po wprowadzeniu Zmian w Systemie Bibliotecznym, nie cz~sciej jednak 
nii raz na 6 m-cy, Wykonawca zobowiqzany jest do zdeponowania aktualnego 
i kompletnego Kodu zrodtowego Systemu Bibliotecznego. 

13.8. 	Zamawiajqcy moie wezwac Wykonawc~ do zdeponowania Kodu zr6dtowego w innych terminach 
nii wynika to z ust 13.7. nie cz~sciej nii dwa razy w roku. 

13 



13.9. 	Po otrzymaniu wezwania, Wykonawca zobowiqzany jest do zdeponowania aktualnego Kodu 
irodtowego w terminie 10 Dni Kalendarzowych od otrzymania wezwania. 

13.10. Kody irodtowe zostanq zdeponowane u Zamawiajqcego lub w banku wskazanym przez 
Zamawiajqcego. W przypadku zdeponowania kodow irodtowych w banku umowe; depozytu zawiera 
Zamawiajqcy na swoj koszt. Ztoienie do depozytu koperty z Kodami irodtowymi nastqpi w 
obecnosci przedstawicieli Zamawiajqcego i Wykonawcy. Ze ztoienia Kodow irodtowych zostanie 
sporzqdzony Protokot Zdeponowania Kodu irodtowego podpisany przez Strony. 

13.11. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w §21 ust. I, upowaznia Zamawiajqcego 
do pobrania i wykorzystania Kodow irodtowych oraz Udziela obowiqzujqcej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej niewytqcznej licencji na korzystanie ze zdeponowanych Kodow 
irodtowych: 

13.11.1. 	 w przypadku powzie;cia wiadomosci 0 ogfoszeniu upadtosci albo 0 wykresleniu 
Wykonawcy lub wszystkich podmiotow wchodzqcych w sktad konsorcjum 
Wykonawcy z Rejestru Przedsie;biorcow Krajowego Rejestru Sqdowego (w innych 
sytuacjach, nii przeksztafcenie, potqczenie lub podziat), lub tei 0 zaprzestaniu 
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawc£: lub wszystkie podmioty 
wchodzqce w sktad konsorcjum Wykonawcy; 

13.11.2. 	 w przypadku odstqpienia od Umowy w trybie okreslonym w §23 ust. 23.3.5, 
Umowy, a takie w przypadku rozwiqzania Umowy za porozumieniem Stron, 
wypowiedzenia Umowy przez ktorqkolwiek ze Stron, jak rowniei w przypadku 
odstqpienia od Umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie Cywilnym; 

13.11.3. 	 w innych przypadkach, po przedstawieniu pisemnego iqdania skierowanego do 
Wykonawcy (lub jego nast£:pcy prawnego) wraz z pocztowym potwierdzeniem 
odbioru pisma, w sytuacji gdy Wykonawca (Iub jego nast£:pca prawny), odmowi 
lub nie wykona prac gwarancyjnych lub Wsparcia technicznego lub odmowi 
wykonania Zmiany, aktualizacji lub rozszerzenia, zgodnie z postanowieniami 
Umowy w ciqgu 14 Dni po otrzymaniu na pismie zqdania wykonania prac 
gwarancyjnych oraz Wsparcia Technicznego albo Zmiany; 

13.11.4. 	 zaprzestania rozwijania Oprogramowania przez Wykonawc£:; 

13.11.5. 	 w przypadku nie usuwania lub wadliwego usuwania Bte;dow usterek i wad, 
zgodnie z Zatqcznikiem nr 5 - "Zasady Wprowadzania Zmian (usuwania Bt~dow)"; 

13.11.6. 	 przeniesienia autorskich praw majqtkowych do Kodow irodtowych na inny 
podmiot na podstawie jakiejkolwiek czynnosci prawnej; 

13.11.7. 	 w celu powierzenia czynnosci zwiqzanych z eksploatacjq, utrzymaniem (w tym 
usuwanie Bt~dow), aktualizacjq, rozbudowq i rozwojem Systemu Bibliotecznego 
podmiotowi trzeciemu w tym, z ktorym Zamawiajqcy zawrze Umowe; 0 udzielenie 
zamowlenia publicznego na utrzymanie, rozwoj 
i Wsparcie techniczne Systemu Bibliotecznego w tym rowniei po okresie 
obowiqzywania niniejszej Umowy; 

13.11.B. 	 w celu publikowania i udost~pnienia reprezentatywnej probki Kodow irodtowych 
Systemu Bibliotecznego uczestnikom post~powania 0 udzielenie zamowienia 
publicznego na utrzymanie, rozwoj i Wsparcie techniczne Systemu Bibliotecznego 
w tym rowniei po okresie obowiqzywania niniejszej Umowy; 
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13.11.9. 	 w innych przypadkach wskazanych w Umowie lub Zatqczniku nr 1 - "Opis 
Przedmiotu Zam6wienia". 

13.12. Powyisze postanowienia znajdq zastosowanie takie do wszelkich kolejnych aktualizacji (update 
i upgrade) dla Systemu Bibliotecznego. 

13.13. Licencja, 0 kt6rej mowa w ust. 13.11 niniejszego paragrafu, jest udzielona na rzecz Zamawiajqcego 
wytqcznie w celu utrzymywania i rozwoju Systemu Bibliotecznego na wtasne potrzeby 
Zamawiajqcego, na nast~pujqcych polach eksploatacji: 

13.13.1. 	 zmiany Systemu Bibliotecznego wynikajqce ze zmian prawnych w powszechnie 
obowi<jzuj<jcych przepisach prawa lub przepisach prawa miejscowego - uchwaty 
wydawane przez Rad~ Miejskq, a takze przepis6w wewn~trznych np. regulaminy, 
uchwaty nie b~dqce aktami prawa miejscowego, zarzqdzenia itp., z zastrzezeniem 
pozostatych warunk6w licencyjnych okreslonych w Umowie; 

13.13.2. 	 zmiany Systemu Bibliotecznego, w celu jego tqczenia z innym oprogramowaniem 
komputerowym, przystosowywania, zmiany uktadu wykonania lub jakichkolwiek 
innych zmian w Systemie Bibliotecznym; 

13.13.3. 	 prawo do powierzenia czynnosci zwiqzanych z usuwaniem wad i usterek, oraz 
wprowadzaniem Zmian (usuwaniem Bt~dow), eksploatacjq, utrzymaniem, 
aktualizqcjq, rozbudowq i rozwojem Systemu Bibliotecznego, tqcznie 
z prawem dekompilacji/uiycia/modyfikacji/wykorzystania Kodu zrodtowego 
i struktur baz danych, podmiotowi trzeciemu; 

13.13.4. 	 prawo do udost~pnienia (w jakiejkolwiek formie i postaci) i Udzielenia licencji do 
Kodow zr6dtowych, w celu powierzenia czynnosci zwiqzanych z eksploatacjq, 
utrzymaniem (w tym usuwanie Bt~dow), aktualizacjq, rozbudowq i rozwojem 
Systemu Bibliotecznego, tqcznie z prawem dekompilacji/uzycia/ modyfikacjif 
wykorzystania Kodu zrodtowego i struktur baz danych, podmiotowi trzeciemu na 
polach eksploatacji wymienionych w ust. 13.13; 

13.13.5. 	 prawo do opublikowania (w jakiejkolwiek formie i postaci) i udost~pnienia Kodow 
zrodtowych uczestnikom post~powania 0 udzielenie zamowienia publicznego na 
utrzymanie i rozwoj oraz Wsparcie techniczne Systemu Bibliotecznego; 

13.13.6. 	 Modyfikacje Kodu zrodtowego Systemu Bibliotecznego i Dokumentacji wynikajqce 
z koniecznosci zmiany Systemu lub Dokumentacji w celu ich dostosowania do 
zmian w powszechnie obowiqzujqcych przepisach prawa lub przepisach prawa 
miejscowego, z zastrzezeniem pozostatych warunkow licencyjnych okreslonych w 
Umowie; 

13.13.7. 	 Modyfikacje Kodu zrodtowego Systemu Bibliotecznego wraz 
z Dokumentacjq wynikajqce z koniecznosci zmiany Systemu lub Dokumentacji, 
w celu jego tqczenia z oprogramowaniem komputerowym, przystosowywania, 
zmiany uktadu wykonania lub jakichkolwiek innych zmian w Systemie 
i Dokumentacji. 

13.14. Licencji, 0 ktorej mowa w ust. 13.11 udziela si~ na okres 30 lat z 5 letnim terminem 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec nast~pnego roku kalendarzowego. Licencja rozpoczyna si~ 
od dnia zdeponowania Kodow irodtowych u Zamawiajqcego, co zostanie potwierdzone 
podpisaniem Protokotu Zdeponowania Kodu zrodtowego. 
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13.1S. W ramach korzystania z uprawnien, 0 ktorych mowa w ust. 13.11 Zamawiajqcy ma prawo 
przekazac Kod zrodfowy Systemu Bibliotecznego osobom trzecim, ktorym powierza wykonywanie 
czynnosci w ramach wykonywania uprawnien licencyjnych oraz wykonywania praw zaleinych do 
Systemu Bibliotecznego przez Zamawiajqcego. W tym celu Wykonawca udostE:pni na kaide zqdanie 
Zamawiajqcego wfasciwe, aktualne Kody irodtowe Systemu Bibliotecznego. 
W przypadku niedostarczenia Kodow ir6dtowych w ciqgu 14 Oni kalendarzowych od zqdania 
Zamawiajqcego lub odmowy ich przekazania, Zamawiajqcy ma prawo pobrac Kod zr6dtowy Systemu 
Bibliotecznego znajdujqcy siE: w depozycie i moze odstqpic od Umowy z winy Wykonawcy. 

13.16. Zdeponowany kompletny Kod irodfowy powinien umozliwiac odtworzenie kompletnego Systemu 
Bibliotecznego bez koniecznosci zaangazowania (udziafu) Wykonawcy. 

13.17. Wykonawca gwarantuje, ze Kody ir6dfowe Systemu Bibliotecznego nie Sq obciqzone prawami osob 
trzecich i ze w razie Udzielenia licencji na te Kody, Zamawiajqcy korzystajqc z tych Kodow nie 
naruszy w jakikolwiek spos6b praw autorskich os6b trzecich. 

13.18. W przypadku wystqpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajqcego wynikajqcymi z 
ewentualnych naruszen praw wtasnosci intelektualnej i powstatymi w wyniku korzystania przez 
Zamawiajqcego z przedmiotow Umowy, Wykonawca zobowiqzuje siE: do podjE:cia na swoj koszt 
wszelkich krok6w prawnych zapewniajqcych Zamawiajqcemu nalezytq ochronE: przed takimi 
roszczeniami, a w szczegolnosci zobowiqzuje siE: wystqpiC w miejsce Zamawiajqcego, lub 
w przypadku braku takiej mozliwosci - przystqpic po stronie Zamawiajqcego, do wszelkich 
postE:powan toczqcych siE: przeciwko Zamawiajqcemu. W przypadku wydania orzeczenia sqdowego 
czasowego, lub ostatecznego, zakazujqcego korzystania z Produktow dostarczonych 
Zamawiajqcemu w ramach wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca nie poiniej, niz w terminie 
14 Oni kalendarzowych od daty wydania takiego orzeczenia na wfasny koszt dostarczy i zainstaluje 
u Zamawiajqcego Produkty 0 funkcjach zamiennych (rownowaznych) do Produktow, ktorych 
dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiajqcemu swobodne korzystanie z tych Produktow na 
podstawie licencji, sublicencji, cesji praw, najmu itp. Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty 
zasqdzone od Zamawiajqcego w takich procesach lub post~powaniach. Jezeli dostarczone Produkty 
zostanq uznane za naruszajqce patenty, inne prawa wfasnosci przemysfowej czy prawa autorskie, 
Wykonawca na sw6j koszt i wedtug swojego wyboru: uzyska dla Zamawiajqcego prawo do 
kontynuowania uzywania Kodow irodtowych pod rygorem odstqpienia od Umowy z winy 
Wykonawcy, lub zlecenia przez Zamawiajqcego usuniE:cia naruszen praw podmiotom trzecim na 
koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo potrqcenia, koszt6w 
usuniE:cia naruszenia praw oraz naleznosci zasqdzonych od Zamawiajqcego na rzecz os6b trzecich z 
wynagrodzenia przystugujqcego Wykonawcy. 

13.19. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiqzany jest do Oostarczenia 
Ookumentacji Kodu ir6dtowego Systemu Bibliotecznego w formie elektronicznej 
z mozliwosciq wydruku, kt6ry bE:dzie zawierat (materiaty): 

13.19.1. 	 Spis wszystkich plikow Kodu ir6dfowego przekazanych w formie elektronicznej 
wraz ze wskazaniem lokalizacji (folderu) na przekazanym nosniku elektronicznym; 

13.19.2. Specyfikacj~ srodowiska sprzE:towo-systemowego wymaganego do 
przeprowadzenia procedury generacji Kodu ir6dtowego; 

13.19.3. Instrukcj~ (krok po kroku) generacji kodu wynikowego; 

13.19.4. 	 Wykaz narzE:dzi niezb~dnych do wytworzenia wersji instalacyjnych wytworzonego 
Systemu Bibliotecznego (pefnej wersji, aktualizacji) wraz z opisem sposobu ich 
uzycia). W przypadku gdy do przygotowania wersji instalacyjnych konieczne 
b~dzie uiycie narzE:dzi licencjonowanych, nie b~dqcych w posiadaniu 
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Zamawiajqcego, Wykonawca zobowiqzany jest w ramach niniejszego Zamowienia, 
dostarczye Zamawiajqcemu odpowiednie licencje; 

13.19.5. wynikajqce z Projektu Rozwiqzania. 

13.20. 	 Przekazane Kody zrodtowe muszq zostae opatrzone komentarzami w zakresie umozliwiajqcym 
jego zrozumienie przez osoby z wyksztatceniem informatycznym. Komentarze powinny jasno 
i wyczerpujqco dokumentowae podejmowane dziatania. 

13.21. Wersja elektroniczna przekazanych Kodow zrodtowych musi bye dostarczona wraz z narzE1dziem do 
ich przeglqdania i przeszukiwania. NarzE1dzie do przeglqdania i wyszukiwania w Kodzie zrodtowym 
musi pozwalae na tworzenie spisow struktur danych, typow danych, uzytych funkcji, itp. 

§14. Aktualizacja i Uzupetnianie Kodow irodtowych, Dokumentacji 

14.1. 	Wykonawca zobowiqzuje siE1 w ramach realizacji przedmiotu Umowy do biezqcej Aktualizacji 
i Uzupetnienia Dokumentacji i Kodow zrodtowych Systemu Bibliotecznego. Ponadto Wykonawca 
zobowiqzany jest do Aktualizacji i Uzupetnien, na kazde zqdanie Zamawiajqcego, Kodow 
zrodtowych oraz Dokumentacji, w szczegolnosci w przypadku, gdy jest to niezbE1dne dla 
prawidtowego przeprowadzenia PostE1Powania 0 udzielenie zamowienia publicznego na 
swiadczenie ustug utrzymania i rozwoju realizowanego po uptywie okresu obowiqzywania Umowy 
przez podmioty trzecie w szczegolnosci gdy: 

14.1.1. zawarte 	 w nich informacje okazq siE1 niewystarczajqce dla realizacji uprawnlen 
przystugujqcych Zamawiajqcemu z tytutu Udzielonych licencji, w szczegolnosci w zakresie 
swiadczenia przez podmioty trzecie ustug nadzoru autorskiego obejmujqce czynnosci 
zwiqzane z eksploatacjq, utrzymaniem (w tym usuwanie btE1dow), aktualizacjq, rozbudowq 
i rozwojem Systemu, dekompilacjq /uzyciem/modyfikacjq/ wykorzystaniem Kodu 
zrodtowego i struktur baz danych oraz wykonywanie dowolnych Modyfikacji 
Systemu/Elementow Systemu oraz struktur baz danych; 

14.1.2. nie Sq one kompletne lub nie Sq aktualne; 

14.1.3. dostarczony kompletny Kod zrodtowy wraz z Dokumentacjq powykonawczq nie umozliwia 
odtworzenia kompletnego Systemu Bibliotecznego bez koniecznosci zaangazowania 
(udziatu) Wykonawcy. 

14.2. 	Strony jednoczesnie zastrzegajq, ie w przypadku, gdy wniosek dotyczqcy Aktualizacji lub 
Uzupetnienia bE1dzie dotyczyt zagadnien i tresci wynikajqcych wprost z Kodow zrodtowych 
lub Dokumentacji, Wykonawca uprawniony jest do odmowy ztozenia takich wyjasnien/uzupetnien 
pod warunkiem wskazania punkt6w Kodow irodtowych i Dokumentacji, kt6re dotyczq 
poruszanych kwestii. Wykonawca zobowiqzany jest r6wniez do udzielania wszelkich niezbE1dnych 
wyjasnien dotyczqcych Kodow zrodtowych i Dokumentacji sktadanych w toku prowadzonego przez 
Zamawiajqcego PostE1Powania 0 udzielenie zamowienia na swiadczenie ustug utrzymania 
i rozwoju realizowanego po uptywie okresu obowiqzywania Umowy. Wyjasnienia Wykonawca 
zobowiqzany jest przekazac Zamawiajqcemu w terminie maksymalnie 4 Dni Kalendarzowych od 
daty przekazania przez Zamawiajqcego wniosku 0 udzielenie wyjasnien. 

14.3. 	Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiajqcego, dokona Aktualizacji lub Uzupetnien 
w dostarczonym Kodzie zrodtowym, Dokumentacji lub udzieli dodatkowych wyjasnien w terminie 
okreslonym przez Zamawiajqcego. 

14.4. 	Wykonawca, w ramach umowy, zobowiqzany jest do dokonywania Aktualizacji lub Uzupetnien 
i udzielania wyjasnien przez catv okres obowiqzywania Umowy. 
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§15. licencje/ prawa autorskie 

Oprogramowanie i System Biblioteczny 

15.1. 	 W ramach wynagrodzenia, 0 kt6rym mowa w §21 ust. 21.1, dla dostarczanego Oprogramowania 
Wykonawca zobowiqzuje si~ do Udzielenia Zamawiajqcemu licencji na warunkach okreslonych 
przez producenta, na liczb~ licencji, wynikajqcych z Zatqcznika nr 1 - /lOpis Przedmiotu 
Zam6wienia", kt6re to licencje b~dq wymienione i szczeg6towo opisane w Dokumentacji 
powykonawczej. 

15.2. Na czas wdroienia j test6w Systemu, Wykonawca dla dostarczonego: 

15.2.1. 	Oprogramowania Udziela Zamawiajqcemu licencji na warunkach okreslonych przez 
producenta na liczb~ licencji, wynikajqcych z Zatqcznika nr 1 - /lOpis Przedmiotu 
Zam6wienia". 

15.2.2. 	Systemu Bibliotecznego lub na poszczeg61ne, wyodr~bnione cz~sci Systemu 
Bibliotecznego, stanowiqce odr~bny przedmiot licencjonowania, Udziela Zamawiajqcemu 
niewytqcznej, przenaszalnej licencji, bez Iimit6w (uiytkownik6w, k~nt, rodzaju ilosci 
stanowisk, ilosci przetwarzanych danych, z prawem przeniesienia/powielenia na 
nowe/inne/te same urzqdzenia) na peIne korzystanie z oferowanego Systemu 
Bibliotecznego, na polach eksploatacji wymienionych w ust. 15.6 obowiqzujqcej na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

15.3. 	 POCZqwszy od dnia podpisania Koncowego Protokotu Odbioru Etapu IV Wykonawca 
przekazuje i Udziela Zamawiajqcemu na Oprogramowanie i System Biblioteczny lub na 
poszczeg61ne, wyodr~bnione cz~sci Oprogramowania i Systemu Bibliotecznego, stanowiqce 
odr~bny przedmiot licencjonowania, niewytqcznej, przenaszalnej licencji na korzystanie 
z Oprogramowania i Systemu Bibliotecznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z 
uwzgl~dnieniem zapis6w zawartych w Zatqczniku nr 1 - !lOpis Przedmiotu Zam6wienia". 

15.4. 	 Licencji, 0 kt6rej mowa w ust. 15.3 udziela si~ na okres 30 lat z 5 letnim terminem 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec nast~pnego roku kalendarzowego. 

15.5. 	 Licencja, 0 kt6rej mowa w ust. 15.3, obejml,1je automatycznie kolejne aktualizacje, modyfikacje 
i rozszerzenia Systemu Bibliotecznego wprowadzone przez Wykonawc~ w okresie trwania 
Umowy, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 15.6. Wykonawca przekazuje 
Zamawiajqcemu, do kolejnych aktualizacji, modyfikacji i rozszerzen Systemu Bibliotecznego, 
prawa,o kt6rych mowa w ust. 15.7. 

15.6. Licencja, 0 kt6rej mowa w ust. 15.2 oraz ust. 15.3, udzielona jest na polach eksploatacji 
obejmujqcych: 

15.6.1. prawo do trwatego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania i Systemu 
Bibliotecznego w catosci lub w cz~sci, w spos6b okreslony Dokumentacjq, w celu 
wprowadzania do pami~ci komputera, uruchamiania, stosowania lub przechowywania 
i wyswietlania Oprogramowania i Systemu Bibliotecznego; 

15.6.2. 	prawo do tqczenia z innym oprogramowaniem komputerowym; 

15.6.3. 	przystosowywania, zmiany uktadu wykonania lub jakichkolwiek innych zmian 
w Oprogramowaniu i Systemie Bibliotecznym; 
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15.6.4. 	Zamawiajqcemu przysfuguje prawo do sporzqdzania niezb~dnej liczby kopii 
Oprogramowania i Systemu Bibliotecznego jako kopii zapasowej oraz odtwarzania 
Systemu z kopii zapasowej; 

15.6.5. 	wielokrotne uiycie jednego obrazu nosnika w procesie Instalacji Systemu i tworzenia kopii 
zapasowych; 

15.6.6. 	obserwowanie, uiywanie i testowanie funkcjonowania Systemu w celu poznania jego idei 
zasad funkcjonowania, r6wniei przez podmioty trzecie, w celu osiqgni~cia wsp6tdziatania 
(interoperacyjnosci) z niezaleinie wytworzonym oprogramowaniem; 

15.6.7. 	prawo wykorzystywania Systemu w celach promujqcych osiqgni~cia Zamawiajqcego, 
poprzez prowadzenie prezentacji r6wniei poza siedzibq Zamawiajqcego oraz z udziatem 
podmiot6w trzecich prowadzqcych prezentacje z zastrzeieniem, ii wykorzystanie 
Systemu podlega nast~pujqcym ograniczeniom: 

a) 	 prezentacje prowadzone z wykorzystaniem Systemu mogq bye prowadzone wyfqcznie 
przez pracownikow Biblioteki; 

15.6.8. 	prawo do wykorzystania Systemu w celu przeprowadzenia szkolen z zastrzeieniem, ii 
wykorzystanie Systemu podlega nast~pujqcym ograniczeniom: 

a) szkolenia mogq bye prowadzone wytqcznie dla pracownik6w Biblioteki oraz 
pracownikom innych jednostek organizacyjnych zgodnie z §15 ust. 15.6.9; 

b) szkolenia prowadzone z wykorzystaniem Systemu mogq bye prowadzone wyfqcznie 
przez pracownik6w Biblioteki; 

15.6.9. 	prawo do Udzielania licencji Bibliotekom oraz Miejskim Jednostkom Organizacyjnym , a w 
szczeg61nosci instytucjom kultury (teatry, domy kultury, muzea i inne), bibliotekom 
szkolnym, szpitalom i innym 

15.6.10. 	 prawo do powierzenia czynnosci zwiqzanych z eksploatacjq, utrzymaniem, aktualizacjq, 
rozbudowq i rozwojem Systemu Bibliotecznego, fqcznie z prawem 
dekompilacji/uiycia/modyfikacji/wy~orzystania Kod irodfowego i struktur baz danych, 
podmiotowi trzeciemu; 

15.6.11. 	 prawo do wykorzystania w zakresie opisanym w §15 ust. 15.6.10 w nast~pstwie realizacji 
uprawnien Zamawiajqcego, 0 kt6rych mowa w §13 ust. 13.11 oraz we wszystkich 
przypadkach, w kt6rych zaistnieje koniecznose zlecenia przez Zamawiajqcego realizacji 
wykonania zast~pczego. 

1S.7. W celu realizacji czynnosci zwiqzanych z eksploatacjq, utrzymaniem, aktualizacjq, rozbudowq 
i rozwojem Systemu Bibliotecznego, w tym r6wniei przez podmioty trzecie, Wykonawca udziela 
Zamawiajqcemu prawa i wyraia zgod<=: na wykonywanie zaleinego prawa autorskiego na polach 
eksploatacji wymienionych w ust. 15.6 do Systemu Bibliotecznego. 

1S.8. 	 Przekazanie praw, 0 ktorych mowa w ust. 15.6, 15.7 i 13.13, obejmuje wszystkie wersje Systemu 
Bibliotecznego, a takie wszystkie wersje Kodow irodfowych jakie muszq bye dostarczone 
Zamawiajqcemu przez Wykonawc<=: w ramach niniejszej Umowy. 

lS.9. Wykonawca moie wypowiedziec Zamawiajqcemu prawo do korzystania z Systemu bez 
zachowania terminu okreslonego w ust. 15.4 wytqcznie w przypadkach okreslonych w ust. 15.10, 
z zastrzeieniem postanowien ust. 15.11 oraz bezwzgl<=:dnie obowiqzujqcych przepisow prawa. 

lS.10. Wykonawca moie wypowiedziec licencj<=: po uzyskaniu prawomocnego wyroku sqdowego, gdy 
Zamawiajqcy: 
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15.10.1. 	 narusza warunki licencyjne w odniesieniu do miejsca, zakresu lub sposobu korzystania 

z Systemu lub jego cZE;:sci; 

15.10.2. 	 winny sposob narusza prawa autorskie do Systemu lub warunki licencji okreslone 

w niniejszej Umowie. 

15.11. Przed skorzystaniem z prawa wypowiedzenia licencji, zgodnie z ust. 15.10, Wykonawca wezwie 
Zamawiajqcego do zaniechania wskazanych przez WykonawcE;: naruszen ww. warunkow, 
wyznaczajqc na to 7 Oniowy termin. Po bezskutecznym uplywie terminu, Wykonawca moie 
wypowiedziec licencjE;: z zachowaniem terminu wypowiedzenia okreslonego w ust. 15.4. 

15.12. Wykonawca nie ma prawa do wypowiedzenia licencji, nawet w przypadku uzyskania wyroku 
sqdowego, 0 kt6rym mowa w ust. 15.10, jesli Zamawiajqcy zaniechal naruszen i usunql skutki 

naruszen. 

15.13. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglE;:dem Zamawiajqcego za wszelkie wady prawne Systemu, 
a w szczeg61nosci za ewentualne roszczenia osob trzecich wynikajqce z naruszenia praw 
wlasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepis6w ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych - j.t. Oz. U. 2006 r. Nr 90, pOZ. 631, z poin. zm. Strony 
zgodnie oswiadczajq, ie uprawnienia z tytulu rE;:kojmi za wady fizyczne i prawne biegnq od daty 
podpisania Koncowego Protokotu Odbioru Etapu VI. 

15.14. Uprawnienia z tytulu rE;:kojmi za wady prawne Systemu wygasajq z uplywem terminu wskazanego 
w §11 ust. 11.6. Strony zgodnie oswiadczajq, ii okres rE;:kojmi za wady fizyczne wygasajq 
z uptywem terminu wskazanego w §11 ust. 11.6. Wykonawca gwarantuje, ie System bE;:dqcy 
przedmiotem Umowy nie jest obciqzony prawami os6b trzecich i ie w razie Udzielenia licencji na 
ten System, Zamawiajqcy korzystajqc z tego Systemu nie naruszy 
w jakikolwiek sposob praw autorskich os6b trzecich. 

15.15. W przypadku wystqpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiajqcego wynikajqcymi 
z ewentualnych naruszen praw wtasnosci intelektualnej i powstatymi w wyniku korzystania przez 
Zamawiajqcego z przedmiotow Umowy, Wykonawca zobowiqzuje siE;: do podjE;:cia na swoj koszt 
wszelkich krok6w prawnych zapewniajqcych Zamawiajqcemu nalezytq ochronE;: przed takimi 
roszczeniami, a w szczeg61nosci zobowiqzuje siE;: wystqpic w miejsce Zamawiajqcego, lub 
w przypadku braku takiej moiliwosci - przystqpic po stronie Zamawiajqcego, do wszelkich 
postE;:powan toczqcych siE;: przeciwko Zamawiajqcemu. W przypadku wydania orzeczenia 
sqdowego czasowego lub ostatecznego, zakazujqcego korzystania z Produktow dostarczonych 
Zamawiajqcemu i w ramach wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca nie p6zniej, nii 
w terminie 14 Oni kalendarzowych od daty wydania takiego orzeczenia na wtasny koszt 
dostarczy i zainstaluje u Zamawiajqcego Produkty 0 funkcjach zamiennych (rownowainych) do 
Produktow, ktorych dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiajqcemu swobodne korzystanie z tych 
Produkt6w na podstawie licencji, sublicencji, cesji praw, najmu itp. Wykonawca pokryje wszelkie 
szkody i koszty zasqdzone od Zamawiajqcego w takich procesach lub postE;:powaniach. Jezeli 
dostarczone Produkty zostanq uznane za naruszajqce patenty, inne prawa wtasnosci 
przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na sw6j koszt i wedtug swojego wyboru: 

15.15.1. 	 uzyska dla Zamawiajqcego prawo do kontynuowania uzywania takiego SprzE;:tu, 
Oprogramowania, , lub dokona wymiany SprzE;:tu, Oprogramowania, lub, na nie 
naruszajqce patent6w i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich, lub 
zmodyfikuje go w taki sposob, aby naruszenia nie miaty miejsca, lub dostarczy inne 
rozwiqzanie funkcjonalne pozwalajqce Zamawiajqcemu na nieprzerwane realizowanie 
czynnosci w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej jakosci pod rygorem 
odstqpienia od Umowy z winy Wykonawcy, lub zlecenia przez Zamawiajqcego usuniE;:cia 
naruszen praw, podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy. W takim przypadku 

20 



Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo potrqcenia, kosztow usuni~cia naruszenia praw oraz 
naleznosci zasqdzonych od Zamawiajqcego na rzecz osob trzecich z wynagrodzenia 

przystugujqcego Wykonawcy; 

Dokumentacja Administratora, Dokumentacja Uzytkownika, Dokumentacja szkoleniowa, 
Dokumentacja techniczna 

15.16. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w §21 - II Wynagrodzenie Wykonawcy" 
ust. 21.1, po odbiorze Dokumentacji, 0 ktorej mowa w §12 ust. 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4 
Udziela Zamawiajqcemu niewytqcznej licencji, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na polach 
eksploatacji okres!onych ponizej: 

15.16.1. 	 wprowadzanie/zapisywanie w pami~ci komputerow; 
15.16.2. 	 trwate lub czasowe zwielokrotniania Dokumentacji w catosci lub cz~sci; 
15.16.3. 	 odtwarzanie; 
15.16.4. 	 przechowywanie; 
15.16.5. 	 sporzqdzanie niezb~dnej liczby kopii zapasowych (kopii bezpieczenstwa); 
15.16.6. 	 wyswietlanie; 
15.16.7. 	 uzytkowanie; 
15.16.8. 	 stosowanie; 
15.16.9. 	 przystosowywanie, zmiany uktadu wykonania, innych zmian; 
15.16.10. polach eksploatacji wymienionych 	wart. 75 ustawy z dnia 4 /utego 1994 r. 0 prawie 

autorskim i prawach pokrewnych; 
15.16.11. przekazanie 	 w cz~sci lub catosci i wykorzystywanie przez podmioty trzecie w celu 

osiqgni~cia wspotdziatania niezaleznie stworzonego programu komputerowego; 
15.16.12. przekazanie Dokumentacji, 	 w cz~sci lub calosci i jej wykorzystywanie, modyfikowanie 

przez podmioty trzecie w celu powierzenia czynnosci zwiqzanych z eksploatacjq, 
utrzymaniem, aktualizacjq, rozbudowq i rozwojem Rozwiqzania, tqcznie z prawem 
uzycia/modyfikacji/wykorzystania Dokumentacji; 

15.16.13. prawo do wykorzystania 	w celu organizacji i przeprowadzenia post~powania w trybie 
ustawy prawo zamowieri publicznych; 

15.16.14. prawo zezwalania 	na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego na polach eksploatacji 
wymienionych powyzej; 

15.16.15. prawo do wykorzystania w zakresie opisanym w ust. 15.16.12 -	 15.16.14 w nast~pstwie 
realizacji uprawnien Zamawiajqcego, 0 ktorych mowa w §13 ust. 13.11 lub realizacji 
wykonania zast~pczego §18 ust. 18.7. 

15.17. 	 Udzielenie Zamawiajqcemu licencji do Dokumentacji nast~puje z chwilq podpisania przez Strony 
Protokotu Odbioru Dokumentacji. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu wytqcznego prawa do 
rozporzqdzania i korzystania z Dokumentacji, w szczegolnosci do dokonywania przerobek 
i adaptacji Dokumentacji bez uszczerbku dla prawa do Dokumentacji w wersji utworu 
pierwotnego (prawa zalezne). Wykonawca w szczegolnosci wyraza zgod~ na dokonywanie zmian 
i przerobek w przekazanej Dokumentacji. 

15.18. Licencji, 0 ktorej mowa w ust. 15.16 udziela si~ na okres 30 lat z 5 letnim terminem 
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec nast~pnego roku kalendarzowego. Do licencji, 0 ktorej 
mowa w ust. 15.16 stosuje si~ odpowiednio ust. 15.8 -15.15. 

15.19. Licencja, 0 kt6rej mowa w ust. 15.16 obejmuje automatycznie kolejne aktualizacje, modyfikacje 
i rozszerzenia Dokumentacji wynikajqce z wprowadzonych aktualizacji, modyfikacji i rozszerzenia 
Rozwiqzania wprowadzone zarowno przez samego Wykonawc~, jak i zam6wione przez 
Zamawiajqcego, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 15.16. 
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15.20. Wraz z przekazaniem Dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajqcego prawa wfasnosci do 
nosnika. 

Dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacja dotyczqca migracji danych) 

15.21. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w §21 ust. 21.1, po odbiorze 
Dokumentacji powykonawczej przenosi na Zamawiajqcego autorskie prawo majqtkowe do 
Dokumentacji powykonawczej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 15.23, 
a dla Dokumentacji Kodu zrodfowego Udzieli Zamawiajqcemu niewytqcznej licencji, na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 15.23. 

15.22. Prawa, 0 ktorych mowa w ust. 15.24, obejmuje automatycznie kolejne aktualizacje, modyfikacje 
i rozszerzenia Dokumentacji powykonawczej wynikajqce z wprowadzonych aktualizacji, 
modyfikacji i rozszerzenia Rozwiqzania wprowadzone zarowno przez samego Wykonawc~, jak 
i zamowione przez Zamawiajqcego, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 15.23. 

15.23. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w §21 - "Wynagrodzenie Wykonawcy" 
ust. 21.1, po odbiorze Dokumentacji powykonawczej przekazuje Zamawiajqcemu autorskie 
prawa majqtkowe. Autorskie prawa majqtkowe, udzielane Sq na nast~pujqcych polach 
eksploatacji: 

15.23.1. 	wprowadzanie/zapisywanie w pami~ci komputerow, 
15.23.2. 	 trwatego lub czasowego zwielokrotniania Dokumentacji w catosci lub cz~sci, 
15.23.3. 	odtwarzanie, 
15.23.4. 	 przechowywanie, 
15.23.5. 	 sporzqdzanie niezb~dnej liczby kopii zapasowych (kopii bezpieczenstwa) nosnikow 

instalacyjnych i nosnikow z zainstalowanym oprogramowaniem, 
15.23.6. 	wyswietlanie, 
15.23.7. 	 uiytkowanie, 
15.23.8. 	 stosowanie, 
15.23.9. 	 przystosowywanie, zmiany uktadu wykonania, innych zmian, 
15.23.10.polach eksploatacji wymienionych 	wart. 75 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie 

autorskim i prawach pokrewnych; 
15.23.11. przekazanie 	w cz~sci lub catosci i wykorzystywanie przez podmioty trzecie w celu 

osiqgni~cia wspotdziatania niezaleinie stworzonego programu komputerowego. 
15.23.12. prawo 	 do wykonywania zaleinego prawa autorskiego na polach eksploatacji 

wymienionych powyiej, 
15.23.13.prawo zezwalania 	na wykonywanie zaleinego prawa autorskiego na polach eksploatacji 

wymienionych powyiej. 

15.24. 	 Przeniesienie na Zamawiajqcego praw autorskich do Dokumentacji powykonawczej nast~puje 
z chwilq podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Dokumentacji. 

15.25. 	 Wraz z przekazaniem Dokumentacji powykonawczej Wykonawca przenosi na Zamawiajqcego 
prawa wtasnosci do nosnika. 

§16. Inspekcja 

16.1 	 Wykonawca zapewnia i zobowiqzuje si~, ie korzystanie przez Zamawiajqcego 
z dostarczonych Produktow nie b~dzie stanowiC naruszenia majqtkowych praw autorskich 
osob trzecich. W wypadku powzi~cia wqtpliwosci, co do zgodnosci dostarczanych Produktow 
z Umowq, w szczegolnosci w zakresie legalnosci Oprogramowania, Zamawiajqcy jest 
uprawniony do: 
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16.1.1. 	 zwr6cenia si~ do producenta dostarczanych Produkt6w 0 potwierdzenie zgodnosci tych 
Produkt6w z zawartymi umowami (w tym takie do przekazania producentowi 

niezb~dnych danych umoiliwiajqcych weryfikacj~) oraz 

16.1.2. 	 zlecenia producentowi dostarczanych Produkt6w lub wskazanemu przez producenta 
podmiotowi, inspekcji Produkt6w pod kqtem potwierdzenia zgodnosci tych Produkt6w 
z zawartymi umowami oraz wainosci i zakresu uprawnien licencyjnych. 

16.2. 	 Jeieli inspekcja, 0 kt6rej mowa w ust. 16.1 wykaie niezgodnosc Produkt6w z Umowq lub 
stwierdzi, ze korzystanie z Produkt6w narusza majqtkowe prawa autorskie Producenta, koszt 
inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawc~, wedtug rachunku przedstawionego przez podmiot 
wykonujqcy inspekcj~, w kwocie nieprzekraczajqcej 30% kwoty zam6wienia - ograniczenie to nie 
dotyczy koszt6w poniesionych przez Strony w zwiqzku z inspekcjq, jak np. koniecznosc zakupu 
nowego oprogramowania. Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wytqcza innych 
uprawnien Zamawiajqcego, w szczeg61nosci prawa do iqdania dostarczenia Produkt6w zgodnych 
z umOWq oraz roszczen odszkodowawczych. 

17. Poufnosc, ochrona i przetwarzanie danych osobowvQ:! 

17.1. 	Zamawiajqcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, przy czym przetwarzanie 
to b~dzie dokonywane wytqcznie w zakresie i w celu niezb~dnym do prawidfowego wykonania 
niniejszej Umowy. 

17.2. 	 Przetwarzanie przez Wykonawc~ danych osobowych w zakresie oraz celach innych nii wyraznie 
wskazane powyiszymi postanowieniami nie jest obj~te upowaznieniem udzielanym w tresci 
niniejszej Umowy. 

17.3. 	 Przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust. 17.1 Wykonawca zobowiqzuje si~ do 
przestrzegania: przepis6w ustawy 0 ochronie danych osobowych, przepis6w rozporzqdzenia 
Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunk6w technicznych i organizacyjnych, Jakim 
powinny odpowiadac urzqdzenia i systemy informatyczne stuzqce do przetwarzania danych 
osobowych (Oz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz innych przepis6w regulujqcych ochron~ danych 
osobowych - pod rygorem odpowiedzialnosci kamej i odszkodowawczej. 

17.4. 	 Ola zapewnienia nalezytej ochrony danych osobowych Wykonawca zobowiqzuje si~ podjqc srodki 
zabezpieczajqce dane osobowe, 0 kt6rych mowa wart. 36-39 ustawy 0 ochronie danych 
osobowych, oraz spetnic wymagania okreslone w przepisach, 0 ktorych mowa wart. 39a tej 
ustawy. 

17.5. 	 Zamawiajqcy ma prawo w kazdym czasie kontrolowac przetwarzanie przez Wykonawc~ 

powierzonych mu danych osobowych z punktu widzenia zgodnosci z przepisami prawa oraz 
z postanowieniami niniejszej Umowy. 

17.6. 	 Wykonawca zobowiqzuje si~ do dostarczenia w ciqgu 5 Oni roboczych od daty podpisania Umowy 
wykazu osob wraz z oswiadczeniami 0 zobowiqzaniu si~ do zachowania w tajemnicy danych 
osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia. Wzor oswiadczenia stanowi Zatqcznik nr 3 do 
niniejszej Umowy. 

17.7. 	 Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych dla os6b, 0 kt6rych mowa w ust. 17.6. wydaje 
Zamawiajqcy. 

17.8. 	 W przypadku zmian os6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych, Wykonawca 
winien zgfosic ten fakt niezwtocznie Zamawiajqcemu oraz dostarczyc uaktualniony wykaz 
i stosowne oswiadczenia. Wz6r oswiadczenia stanowi Zatqcznik nr 3 do niniejszej Umowy. 
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17.9. 	 Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i stosowania zakaz dalszego powierzania przetwarzania 
danych osobowych bez zgody Zamawiajqcego. 

17.10. Wykonawca zobowiqzuje sit; do traktowania wszystkich danych informacji jakie zostaty 
udostt;pnione mu podczas realizacji Umowy jako poufnych. 

17.11. Wykonawca zobowiqzuje sit; spetnic warunki wtasciwej ochrony przekazanych danych, 

a w szczeg6lnosci: 

17.11.1. 	 zastosowania srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajqcych ochront; 
przetwarzanych danych, a w szczeg61nosci zabezpieczenia danych przed ich 
udostt;pnieniem osobom nieupowainionym, zabraniem przez osobt; nieuprawnionq, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

17.11.2. 	 dopuszczenia do przetwarzania danych jedynie osob wymienionych w ust. 17.7; 

17.11.3. 	 zapewnienia kontroli nad prawidtowosciq przetwarzania danych; 

17.11.4. 	 dochowania szczegolnej starannosci, aby osoby upowainione do przetwarzania danych 
zachowaty je w tajemnicy, r6wniei po zakonczeniu realizacji Umowy. 

17.12. Wykonawca zobowiqzuje sit; do zapewnienia wtasciwej ochrony danych pod rygorem 
odpowiedzialnosci karnej i odszkodowawczej. 

17.13. W przypadku powierzenia prac zwiqzanych z eksploatacjq, utrzymaniem, aktualizacjq, rozbudowq 
i rozwojem Oprogramowania podmiotom trzecim Zamawiajqcy zobowiqzuje sit; natoiyc na te 
podmioty obowiqzek zachowania poufnosci przekazywanych danych i informacji, w tym Kodow 
zrodtowych. 

§18. Wsparcie techniczne i Gwarancja 

18.1. 	 Wykonawca w ramach Umowy zobowiqzany jest do zapewnienia Wsparcia Technicznego oraz 
ustug serwisowych, zgodnie z zapisami Zatqcznika nr 1- "Opis Przedmiotu Zamowienia". 

18.2. 	 Wykonawca udziela Gwarancji na poprawne funkcjonowanie Rozwiqzania i wszystkich 
dostarczonych i odebranych Produktow na warunkach i na okres wskazany w Zatqczniku nr 1 
1I0pis Przedmiotu Zamowienia". Wykonawca gwarantuje, ie Rozwiqzanie jest kompletne, 
spetniajqce wymagania Zamawiajqcego. Niniejsza Umowa wraz z Zatqcznikiem nr 1 - /lOpis 
Przedmiotu Zam6wienia" stanowi dokument gwarancji. 

18.3. 	 Wykonawca zobowiqzuje sit; do Usuwania Btt;d6w w Rozwiqzaniu, w terminach 
ina zasadach opisanych w Zatqczniku nr 5 - "Zasady Wprowadzania Zmian (Usuwania Bt~dow)". 

18.4. 	 Ustugi Wsparcia Technicznego i gwarancji swiadczone Sq w ramach wynagrodzenia okreslonego 
w §21- IIWynagrodzenie Wykonawcy" ust. 21.1. 

18.5. 	 Ustugi Wsparcia Technicznego swiadczone bt;dq w zakresie na zasadach okreslonych w 
Zatqczniku nr 1- 1I0pis Przedmiotu Zamowienia". 

18.6. Gwarantem dostaw wykonywanych przez podwykonawcow jest Wykonawca. 

18.7. 	 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu n~kojmi za wady przedmiotu Umowy i z tytutu 
gwarancji jakosci po wykazaniu, ie wada powstata wskutek dziatan Zamawiajqcego, kt6re 
Wykonawca na pismie zakwestionowat. Dokonanie przez Zamawiajqcego bez zgody Wykonawcy, 
w okresie trwania gwarancji, zmian w Systemie, wytqcza odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytutu 
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wad Systemu, wytqcznie w zakresie w jakim Zamawiajqcy dokonat tych zmian. Powyzsze 
wytqczenie nie dotyczy sytuacji, 0 kt6rej mowa w Zatqczniku nr 5 pkt. 15 (wykonanie zast~pcze). 

18.8. 	 Potwierdzeniem realizacji przez Wykonawc~ ustug Gwarancyjnych i Wsparcia Technicznego 
b~dzie podpisany przez wskazanych pracownik6w Zamawiajqcego Protok6t Odbioru b~dqcy 

podstawa wystawienia faktury. 

§19. Odpowiedzialnosc i Kary Umowne 

19.1. Zamawiajqcy ma prawo naliczyc Wykonawcy kary umowne w nast~pujqcych przypadkach: 

19.1.1. 	 za zwtok~ w Dostawie, Instalacji poszczeg61nych Produkt6w i ich wdrozeniu w wysokosci 
odpowiadajqcej 0,03% od tqcznego wynagrodzenia wymienionego w §21 -
IIWynagrodzenie Wykonawcy" ust. 21.1 za kaidy rozpocz~ty dzier'i roboczy zwtoki, 
w stosunku do termin6w ich wykonania zawartych w Harmonogramie, z zastrzeieniem 
§11.1; 

19.1.2. 	 za niedotrzymanie innych niz wskazane w ust. 11.1 terminow wynikajqcych z Umowy 
i przyj~tego Harmonogramu, w wysokosci 0,03% tqcznego wynagrodzenia wymienionego 
w §21- IIWynagrodzenie Wykonawcy" ust. 21.1 za kaidy rozpocz~ty dzien roboczy zwtoki, 
z zastrzeieniem §11.1; 

19.1.3. 	 za zwtok~ w usuwaniu Bt~d6w w wysokosci 0,03% tqcznego wynagrodzenia 
wymienionego w §21- "Wynagrodzenie Wykonawcy" ust. 21.1 za kaidy rozpocz~ty dzier'i 
roboczy zwtoki,; 

19.1.4. 	 za zwtok~ w usuni~ciu Bt~d6w zgtoszonych w ramach gwarancji lub r~kojmi, w wysokosci 
odpowiadajqcej 0,03% od tqcznego wynagrodzenia wymienionego w §21 
"Wynagrodzenie Wykonawcy" ust. 21.1 za kaidy rozpocz~ty dzien roboczy zwtoki; 

19.1.5. 	 za zwtok~ w zdeponowaniu Kodow irodtowych, w wysokosci 0,06% tqcznego 
wynagrodzenia wymienionego w §21 - "Wynagrodzenie Wykonawcy" ust. 21.1 za kaidy 
rozpocz~ty dzier'i roboczy zwtoki w stosunku do ktoregokolwiek z okreslonych w §13 
termin6w ich ztoienia do depozytu; 

19.1.6. 	 za zwtok~ w dostarczeniu Dokumentacji, w wysokosci 0,03% tqcznego wynagrodzenia 
wymienionego w §21- "Wynagrodzenie Wykonawcy" ust. 21.1 za kaidy rozpocz~ty dzier'i 
roboczy zwtoki; 

19.1.7. 	 za zwtok~ w dostarczeniu Modyfikacji, w wysokosci 0,03% tqcznego wynagrodzenia 
wymienionego w §21- "Wynagrodzenie Wykonawcy" ust. 21.1 za kazdy rozpocz~ty dzier'i 
roboczy zwtoki; 

19.1.8. 	 za zwtok~ w wykonaniu konsultacji, w stosunku do uzgodnionego przez Strony terminu; 
w wysokosci 0,03% tqcznego wynagrodzenia wymienionego w §21 - "Wynagrodzenie 
Wykonawcy" ust. 21.1 za kaidy rozpocz~ty dzier'i roboczy zwtoki; 

19.1.9. 	 za zwtok~ w realizacji ustug Wsparcia technicznego i gwarancji, w wysokosci 0,03% 
tqcznego wynagrodzenia wymienionego w §21 - "Wynagrodzenie Wykonawcy" ust. 21.1 
za kaidy rozpocz~ty dzien roboczy zwtoki. 

19.2. Kaidej ze stron przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajqcego na zasadach 
og61nych Kodeksu Cywilnego. 
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19.3. 	 W przypadku niewykonania w terminie lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawc~ 
Zamawiajqcy potrqci kary umowne w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia, 0 ktorym mowa 

w §22 - I1Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy". 

19.4. 	 Wykonawca wyraia zgod~ na potrqcenie kar umownych z wynagrodzenia. 

19.5. 	 W przypadku, gdy tqczna wartosc kar umownych, naliczonych w przypadkach okreslonych w ust. 
19.1, w trakcie realizacji Umowy osiqgn~taby poziom 6% wartosci tqcznego wynagrodzenia netto 
wymienionego w §21 ust. 21.1, Zamawiajqcy moze odstqpic od Umowy z winy Wykonawcy. 
1naliczy kary umowne z tytutu odstqpienie w wysokosci 11% tqcznego wynagrodzenia netto 
wymienionego w § 21- I1Wynagrodzenie Wykonawcy". 

§20. Zesp6t Wykonawcy i podwykonawcy 

20.1. 	 Wykonawca niezwtocznie po podpisaniu Umowy, nie dtuiej jednak nii w ciqgu 5 Dni roboczych, 
przedstawi Zamawiajqcemu list~ osob wyznaczonych do realizacji Umowy W przypadku 
koniecznosci zmiany osob, ktore zostaty wskazane w Zatqczniku nr 6 - I1Wykaz Przedstawicieli 
Stron", Wykonawca moze wskazac wytqcznie osoby, ktorych kwalifikacje b~dq nie mniejsze niz 
osob tam wskazanych. 

20.2. 	 W przypadku wystqpienia uzasadnionych zastrzeien co do osob, 0 ktorych mowa w ust~pie 
powyzszym, Zamawiajqcy moie wnioskowac 0 zmiany w zespole Wykonawcy. W przypadku 
dokonania zmian w Zespole obstugujqcym Zamawiajqcego, Wykonawca zapewni na swoj koszt 
sprawne przej~cie obowiqzkow. 

20.3. 	 Zamawiajqcy ma prawo nie dopuscic do wykonywania poszczegolnych czynnosci zwiqzanych 
z realizacjq Umowy pracownikom Wykonawcy w Lokalizacjach Zamawiajqcego, ktorzy nie 
przestrzegajq obowiqzujqcych przeplSOW prawnych lub wewn~trznych regulaminow 
Zamawiajqcego, przekazanych przez Zamawiajqcego. Wszelkie opoznienia z tego wynikajqce 
traktowane b~dq jako opoznienia z winy Wykonawcy. Zamawiajqcy zapozna pracownikow 
Wykonawcy z obowiqzujqcymi regulaminami wewn~trznymi przed przystqpieniem do pracy. 

20.4. 	 Przy realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca moze postuzyc si~ podwykonawcami, za ktorych 
dziatania lub zaniechania b~dzie odpowiadat jak za wtasne dziatania lub zaniechania. 

§21. Wynagrodzenie Wykonawcy 

21.1. 	Za realizacj~ przedmiotu zam6wienia Umowy, z wytqczeniem zakres6w obj~tych prawem opcji, 
Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z ofertq Wykonawcy 
w tqcznej wysokosci .........................zt netto plus naleiny podatek VAT co stanowi kwot~ brutto 
w wysokosci .............. zt (stownie: ...................................zt). W ramach wynagrodzenia, 0 ktorym 
mowa w ust.21.1, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za: 

a) 	 Koszt jednostkowych licencji - 220 licencji w zam6wieniu podstawowym (stownie: ..... zt 
brutto) 

b) 	 Hosting (stownie: ..... zt brutto) 

c) 	 Wdroienie (stownie: ..... zt brutto) 

ptatne w nast~pujqcy spos6b: 

21.1.1. 	 pierwsza transza - 3% wartosci z pkt 21.1 tj ..... zt brutto po zakonczeniu 
Etapu I, 
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21.1.2. druga transza 30% wartosci z pkt 21.1 tj ..... zf brutto po zrealizowaniu etapu IV 
21.1.3. trzecia transza - 67% wartosci z pkt 21.1 tj ..... zf brutto po zakorkzeniu Etapu V, 
Strony zgodnie oswiadczajq ii wynagrodzenie wskazane w niniejszym ustf;pie obejmuje r6wniei 
koszty swiadczenia Wsparcia technicznego i gwarancji na warunkach i w zakresie wskazanym 

w Zatqczniku nr 1 - /lOpis Przedmiotu Zam6wienia/l 

21.2. 	 Ptatnosci z tytutu wykonania przedmiotu Umowy objf;tego zamowleniem podstawowym, 
o kt6rych mowa w ust~pie 1 niniejszego paragrafu, bf;dq realizowane na podstawie faktur VAT 
wystawionych przez Wykonawc~ najp6iniej w terminie 7 Dni Kalendarzowych od daty 
podpisania Korkowego Protokofu Odbioru Etapu z wytqczeniem Etapu I, dla kt6rego podstawq 
wystawienia faktury jest podpisany Protok6t Odbioru Rozwiqzania. 

21.3. 	 Ptatnosci z tytutu Wsparcia Technicznego i gwarancji b~dq realizowane na podstawie podpisanych 
Protok6t6w Odbioru i faktur VAT wystawianych miesi~cznie. 

21.4. Wynagrodzenie zawiera podatek od towar6w i usfug (VAT) w obowiqzujqcej wysokosci. 

21.5. 	 Ptatnosci bf;dq dokonywane przelewem w terminie 30 Dni kalendarzowych od dnia otrzymania 
przez Zamawiajqcego prawidtowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze. Zamawiajqcy upowainia Wykonawc~ do wystawiania faktur VAT bez 
swojego podpisu. Faktury zostanq wystawione na: 

Miasto t6di 
90-926 t6di 
ul. Piotrkowska 104 
NIP: 725-002-89-02 

21.6. Za dzien zaptaty uwaia si~ dat~ obciqienia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 

21.7. Wynagrodzenie opisane w ust. 21.1 obejmuje wynagrodzenie za Udzielone licencje w wysokosci 
................................................ zt. 


Wynagrodzenie w ramach Prawa Opcji: 

21.8. 	 Wynagrodzenie za realizacj~ 350 osobogodzin prac dodatkowych nie moie przekroczyc tqcznej 
kwoty ......... brutto. Prace te rozliczane b~dq kaidorazowo na podstawie ustalonych przez Strony 
zakres6w i pracochtonnosci wg stawki za 1 (jednq) osobogodzinf; w wysokosci ..................... zt 
brutto. Wynagrodzenie obliczone zostanie zgodnie z poniiszym wzorem: 

liczba osobogodzin X ....................... zt brutto stawka za l-osobogodzinf; 


21.9. 	 Wynagrodzenie za Udzielenie licencji w ilosci max. 80 nie moie przekroczyc tqcznej kwoty ........ . 
brutto. Wynagrodzenie obliczone zostanie zgodnie z poniiszym wzorem: 

wynagrodzenie za max. Udzielonych licencji, obliczone zgodnie 
z poniiszym wzorem: 

....Udzielonych licencji x .................... zt brutto wysokosci ................ za Udzielonq dla jednego 
uiytkownika 

Za Udzielonq licencj~ dla jednego uiytkownika rozumie si~ licencj~. 

21.10. Wynagrodzenie 	 za wydtuienie okresu swiadczenia usfugi Wsparcia technicznego max. 0 6 
miesif;cy nie moie przekroczyc fqcznej kwoty ......... brutto. Wynagrodzenie obliczone zostanie 
zgodnie 
z poniiszym wzorem: 
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21.11. Wynagrodzenie za wydtuienie okresu gwarancji max. 0 6 miesiE;cy nie moze przekroczyc tqcznej 
kwoty ......... brutto. Wynagrodzenie obliczone zostanie zgodnie z poniiszym wzorem: 


..... miesiE;cy okresu gwarancji x .................... zt brutto wysokosci ................ za jeden miesiqc 
obowiqzywania gwarancji 

§22. Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy 

22.1. 	 Wykonawca w dniu ...................r. wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w tym 
roszczen Zamawiajqcego z tytutu kar umownych, w kwocie stanowiqcej 10% tqcznego 
wynagrodzenia brutto wymienionego w §21 ust. 21.1. Umowy, w formie ................................... . 

22.2. 	 Kwota zabezpieczenia, 0 ktorej mowa w ust. 22.1, zostanie przekazana na realizacjE; roszczen 
Zamawiajqcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy (w tym roszczen 
z kar umownych) zgodnie z postanowieniami udzielonego zabezpieczenia po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kary lub odszkodowania. 

22.3. 	 Zasady i terminy zwrotu zabezpieczenia naleiytego wykonania Umowy zgodnie z art. 151 ustawy 
Pzp 

§23. Zmiany lub odstapienie od Umowy 

23.1. 	 Zmiana postanowien zawartej Umowy moie nastqpic wytqcznie za zgodq Stron, wyraionq 
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewainosci. 

23.2. Zamawiajqcemu przystuguje prawo odstqpienia od Umowy lub jej cZE;sci: 

a. 	 w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ie wykonanie Umowy nie 

leiy w interesie publicznym, czego nie mozna by to przewidziec w chwili zawarcia Umowy. 

W takim wypadku Zamawiajqcy moze odstqpit w terminie 30 dni 

od powziE;cia wiadomosci 0 zaistnieniu tej okolicznosci; 

b. 	 jeieli zostanie ztoiony wniosek 0 ogtoszenie upadtosci lub otwarta likwidacja Wykonawcy; 

c. 	 w przypadku, 0 ktorym mowa w §13 ust. 13.18; 

d. 	 w przypadku, 0 ktorym mowa w §13 ust. 13.15; 

e. 	 w przypadku, 0 ktorym mowa w §7 ust. 7.9 - 7.11; 

f. 	 w przypadku, 0 ktorym mowa w §19 ust. 19.4; 

g. 	 w przypadku, 0 ktorym mowa w §15 ust. 15.15.1; 

h. 	 w innych przypadkach okreslonych w Umowie; 

i. 	 jeieli Wykonawca nie rozpoczqt prac/dostaw zgodnie z Harmonogramem bez 

uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajqcego 

ztoionego na pismie; 

j. 	 jezeli Wykonawca przerwat realizacj~ prac i przerwa ta trwa dtuiej nii 30 dni; 

k. 	 jeteli Wykonawca, opozni si~ z zakonczeniem danego Etapu 0 wi~cej nii 30 dni; 

w stosunku do terminow okreslonych w §11 ust. 11.1. Zakonczenie danego Etapu 

nast~puje z chwila podpisania protokotu odbioru wtasciwego dla danego Etapu. 

23.3. Wykonawcy przystuguje prawo odstqpienia od Umowy, jeteli: 

a. 	 Zamawiajqcy nie wywiqzuje siE; z obowiqzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego 

pisemnego wezwania w terminie 1 miesiqca od uptywu terminu do zaptaty faktur, 
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okreslonego w Umowie; 

b. 	 Zamawiajqcy zawiadomi WykonawcE;, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okolicznosci nie bE;dzie m6gt spetnie swoich zobowiqzan umownych wobec Wykonawcy. 

23.4. 	 Odstqpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w niniejszym paragrafie powinno nastqpiC 
w terminie 60 Oni kalendarzowych od powziE;cia wiadomosci 0 przyczynie stanowiqcej podstawE; 
odstqpienia, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawierae uzasadnienie. 

23.5. 	 W przypadku odstqpienia od Umowy przez kt6rqkolwiek ze stron WykonawcE; obciqzajq 
nastE;pujqCe obowiqzki szczeg6towe: 

a. 	 Wykonawca przy udziale Zamawiajqcego sporzqdzi szczeg6towy protok6t inwentaryzacji 

dostaw/prac wedtug stanu na dzieri odstqpienia, w terminie 7 Oni roboczych od daty 

odstqpienia od Umowy; 

b. 	 Wykonawca wraz z Zamawiajqcym sporzqdzi wykaz Oprogramowania oraz niezbE;dnych 

licencji, kt6re Zamawiajqcy bE;dzie m6gt wykorzystywae na swoje potrzeby 

z zachowaniem warunk6w licencji opisanych w niniejszej Umowie. ZamawiajqCY wraz z 

Wykonawcq ustali wysokose naleznego z tego tytutu wynagrodzenia 

z tym zastrzezeniem, ze nie moze one przekroczye kwoty wskazanej w § 21 ust. 21.7; 

c. 	 Wykonawca sporzqdzi wykaz Oprogramowania, kt6re moze bye wykorzystane przez 

WykonawcE; do realizacji innych dostaw, nieobjE;tych Umowq, jezeli odstqpienie od 

Umowy nastqpito z przyczyn niezaleznych od niego; 

d. 	 Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajqcego Odbioru Oostaw przerwanych, 

jezeli odstqpienie od Umowy nastqpito z przyczyn, za kt6re Wykonawca nie odpowiada. 

§24. Postanowienia koricowe 

24.1. 	 W przypadku potrzeby lub koniecznosci swiadczenia przez WykonawcE; pewnych Ustug 
wynikajqcych z Umowy poza godzinami pracy lub w dni wolne od pracy, Wykonawca 
kazdorazowo poinformuje 0 tym fakcie Zamawiajqcego za posrednictwem kanat6w komunikacji 
okreslonych w Zatqczniku nr 6 - 11 Wykaz Przedstawicieli Stron". Strony wsp61nie ustalq czas 
i termin moiliwosci swiadczenia przez WykonawcE; wymienionych Ustug. Zamawiajqcy zapewni, 
w ustalonym przez Strony terminie i przez ustalony przez Strony czas, zdalny dostE;P do Systemu 
zainstalowanego w infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiajqcego na warunkach 
okreslonych w Umowie lub jeieli okaze siE; to konieczne, zapewni obecnose w tym czasie 
swojego pracownika, w szczeg61nosci, gdy rodzaj wykonywanych ustug bE;dzie tego wymagat. 

24.2. 	 Wykonawca nie moze przeniese wszelkich praw i obowiqzk6w wynikajqcych z niniejszej Umowy 
na stronE; trzeciq bez pisemnej zgody Zamawiajqcego. 

24.3. 	 Wszelkie spory powstate miE;dzy Stronami odnosnie interpretacji, wykonania i skutkow prawnych 
niniejszej Umowy lub kt6regokolwiek z jej postanowien Strony rozstrzygae bE;dq polubownie, w 
przypadku nierozstrzygniE;cia sporu w trybie polubownym, spory bE;dq rozstrzygane przez polski 
sqd powszechny w miejscu wtasciwym dla siedziby Zamawiajqcego. 

24.4. 	 Wszelka korespondencja i dokumenty okreslone niniejszq Umowq winny bye sktadane 
i dokonywane w formie przewidzianej w niniejszej Umowie, przy czym: 
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24.4.1. 	w formie pisemnej: przesytane listem poleconym lub pocztq kurierskq albo dore;czane 
w oryginale na adres okreslony ponizej - w odniesieniu do tych oswiadczen 
i powiadomien, dla kt6rych Umowa niniejsza przewiduje forme; pisemnq pod rygorem 
niewaznosci; 

24.4.2. 	pocztq elektronicznq bqdi przesytane faksem na adres bqdi numer podany ponizej 
w pozostatych wypadkach, przy czym skutek oswiadczenia liczony be;dzie od momentu 
dor~czenia dokumentu pocztq elektronicznq bqdi faksem 

- chyba ze Umowa stanowi inaczej. 

24.5. Adresy korespondencyjne Stron: 

a) 	 Zamawiajqcy: 
Miasto t6di 
ul. Piotrkowska 104, 90-926 t6di 
Wydziat Kultury, Departament Partycypacji Spotecznej i Kultury, 
Urzqd Miasta todzi, 
ul. Piotrkowska 102, 90-926 t6di 
Tel.: (42) 638 4373 
Faks: (42) 638 43 23 
e-mail: kultura@um!.lodz.pl 

b) 	 Wykonawca: 

24.6. 	 W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje sie; prawo polskie, w szczeg61nosci przepisy 
ustawy - Prawo Zam6wien Publicznych oraz ustawy 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
Kodeks Cywilny. 

24.7. Zmiany Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

24.8. 	 Umow~ sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiajqcego. 

RADCA~ 

}(rzy~ 
/ 
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zatqcznik nr 1 

do Umowy ......... . z dnia ................. . 

Opis Przedmiotu Zamowienia 

tOpis przedmiotu zamowienia jest zalgczony do zalgcznika nr 1 do wniosku) 
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zatqcznik nr 2 


do Umowy ......... . z dnia ................. . 


Licencje 

Udzielone-licencje: 

I 
I 

I 
I 

Nazwa 

oprogramowania 

Liczba licencji Warunki, okres, na jaki udzielona 

I 

~ 

! 

! 

I. 
I 

: 
.................................... 

I 
I 
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Zatqcznik nr 3 

do Umowy ......... . z dnia ................. . 


Wzor oswiadczenia w sprawie przestrzegania zapisow ustawy 0 ochronie danych osobowych 

Oswiadczenie 

Ja .............................................................. niiej podpisany/a oswiadczam: 


ie przed przystqpieniem do wykonywania ww. mowy zostatem/am zaznajomiony/a z przepisami dotyczqcymi 

ochrony danych osobowych, w tym z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922, pOin. zm.) oraz rozporzqdzeniami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie. 

Zobowiqzuj~ si~ do: 

• 	 Zachowania w tajemnicy i nie ujawniania wszelkich danych osobowych oraz innych danych uzyskiwanych 

i przetwarzanych. 

• 	 Nie rozpowszechniania nabytej informacji 0 charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym 

i handlowym, stanowiqcych tajemnic~, 

pod rygorem odpowiedzialnosci cywilnej i karnej. 

Obowiqzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczqcych wyzej wymienionych danych uzyskanych w zwiqzku z 

realizacjq zadan wynikajqcych z przedmiotu Umowy zawartej pomi~dzy Wykonawq a Zamawiajqcym ciqzy na 

mnie nawet po wygasni~ciu stosunku 0 prac~. 
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Zatqcznik nr 4 

do Umowy ......... . z dnia ................ .. 


Zasady odbioru Produkt6w i Usfug 

I. 	 Zasady Ogolne 

1. 	 Niezaleznie od odbior6w poszczeg61nych Etap6w, odr~bnym odbiorom podlegajq Produkty i Ustugi 
dostarczane w ramach kazdego z Etapow oraz prace realizowane w ramach prawa opcjL Odbioru 
dokonuje wyznaczony przedstawiciel Zamawiajqcego oraz petnomocny przedstawiciel Wykonawcy. 

2. 	 Odbior ma form~ pisemnq, w postaci Protokotu Odbioru podpisanego przez obie strony Umowy, pod 
rygorem niewainosci. 

3. 	 Protok6t Odbioru zawierac b~dzie co najmniej: 

3.1. opis Produktu lub Ustugi podlegajqcej Odbiorowi; 

3.2. miejsce i dat~; 

3.3. imiona i nazwiska Przedstawicieli Stron podpisujqcych Protok6t. 

Scenariusze testowe. 

Scenariusze testowe muszq umoiliwic przetestowanie catej wymaganej funkcjonalnosci 
Produktu\Systemu dla danego Etapu. Scenariusze testowe mUSZq zawierac informacj~ m.in. 0: 

a) testowanej funkcjonalnosci (z uwzgl~dnieniem integracji i wydajnosci Rozwiqzania); 

b) zakresie danych wejsciowych; 

c) wykonywanych czynnosciach krok po kroku; 

d) oczekiwanych wynikach; 

e) czasie niezb~dnym do wykonania testu (np. wykonanie tej sekwencji nie moze zajqc 
uiytkownikowi wi~cej niz np. 2 minuty). 

Przygotowanie danych 

Przed przystqpieniem do test6w Wykonawca wprowadzi do Produktu\Systemu dane, na podstawie 
kt6rych Zamawiajqcy blidzie m6gt przetestowac wymagane funkcjonalnosci Produktu\Systemu. 

4. 	 Odbi6r poszczegolnych Etapow odbywac si~ b~dzie na srodowisku produkcyjnym pod warunkiem 
zachowania petnej ptynnosci pracy Zamawiajqcego. 

II. 	 Procedura Odbioru Oprogramowania. 

1.1. 	 Co najmniej 3 Oni Robocze przed terminem rozpoczticia test6w (Procedury Odbioru) Wykonawca 
zgtosi na pismie gotowosc Rozwiqzania do odbioru. 

1.2. 	 Przedstawiciele Zamawiajqcego rozpocznq testy w terminie nie dtuiszym niz 3 Oni Robocze od 
daty zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia test6w (wynikajqcym z Harmonogramu). 

1.3. 	 W trakcie prowadzenia testow Zamawiajqcy na bieiqco b~dzie zgtaszac Btlidy braki 
Rozwiqzania. 
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1.4. 	 Wykonawca zobowiqzany jest do bezptatnego usunit:cia wskazanych Btt:d6w lub brak6w na 
bieiqco. Jesli Strony nie ustalq inaczej Btt:dy i braki mUSZq zostac usunit:te w terminie 2 Dni 
Roboczych od daty przekazania informacji 0 Btt=:dach i brakach. W przypadku przekroczenia 
wyznaczonych termin6w usunit:cia Btt=:d6w i brak6w Zamawiajqcy ma prawo zastosowac 
odpowiednie sankcje wynikajqce z Umowy. 

1.5. 	 Warunkiem odbioru Rozwiqzania przez Zamawiajqcego jest: spetnienie wszystkich opisanych 
wymagan dla danego Etapu, usunit:cie wszystkich Btt:d6w i brak6w zgtoszonych przez 
Zamawiajqcego. 

1.6. 	 Po pozytywnym wyniku test6w, zostanie podpisany Protok6t Odbioru bt:dqcy podstawq do 
wdroienia Systemu w kom6rkach organizacyjnych Zamawiajqcego. 

III. 	 Odbi6r Dokumentacji z wyt~czeniem Projektu Rozwi~zania 

Dokumentacja bt:dqca przedmiotem niniejszej Umowy zostanie odebrana wg nast~pujqcej procedury: 

1.1. 	 Wykonawca w terminie przewidzianym Harmonogramem przekaie Dokumentacjt: do Odbioru. 

1.2. 	 W terminie 7 Dni Roboczych od daty przekazania Zamawiajqcy powinien dokonac merytorycznej 
oceny przedtoionej Dokumentacji i podpisac Protok6t Odbioru lub jesli zawiera ona wady 
(merytoryczne, jest niekompletna, niesp6jna, sprzeczna z obowiqzujqcymi przepisami prawa lub 
niezgodna z wymaganiami Umowy) przekazac Wykonawcy w formie pisemnej Uwagi do 
Dokumentacji. 

1.3. 	 Brak zgtoszenia, w terminie przewidzianym Harmonogramem, pisemnych uwag przez 
Zamawiajqcego jest r6wnoznaczne z akceptacjq Dokumentacji. 

1.4. 	 Wykonawca zobowiqzany jest dokonac poprawek w Dokumentacji w terminie 5 Dni Roboczych 
i przekazac Dokumentacjt: do Odbioru. 

1.5. 	 Do poprawionej wersji Dokumentacji stosuje sit: procedur~ zgodnie z punktami 1.2 - 1.4. 

1.6. 	 Odbi6r Dokumentacji potwierdzony b~dzie podpisanym Protokotem Odbioru Dokumentacji. 

1.7. 	 Jeieli zgtoszone uprzednio uwagi nie zostaty uwzglt:dnione w poprawionej wersji Dokumentacji, 
Zamawiajqcy moie odm6wic Odbioru poprawionej wersji Dokumentacji i zastosowac 
odpowiednie sankcje wynikajqce z Umowy, ai do momentu uwzglt:dnienia wszystkich uwag. 

III. 	 Odbi6r szkolen 

1. 	 Na 14 Dni Kalendarzowych przed planowanym rozpoczt:ciem szkoler'i, chyba, ie Strony ustalq inaczet 
Wykonawca przygotuje IISzczeg6towy Plan Szkoler'i" bt:dqcy czt:sciq Harmonogramu zawierajqcy: 

• okreslenie miejsca szkoler'i i niezb~dnego sprzt:tu; 

• Harmonogram szkolen; 

• zakres szkolenia; 

• wielkosc grupy; 

• minimalne wymagania wobec przystt:pujqcych do szkoler'i; 

• materiaty szkoleniowe. 

2. 	 Przedstawiciele Zamawiajqcego zatwierdzq przedstawiony JlSzczeg6towy Plan Szkolen" w ciqgu 3 Dni 
roboczych od jego otrzymania. Po zatwierdzeniu ww. planu, jakiekolwiek zmiany termin6w, bqdi innych 
istotnych warunk6w szkolen, Sq dopuszczalne jedynie za zgodq Stron. 

3. 	 W dniu rozpocz~cia szkolenia kaidy jego uczestnik otrzymuje materiaty szkoleniowe. 
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4. 	 W przypadku zastrzeien co do sposobu i zakresu prowadzonych szkolen Wykonawca uzgodni 
z Zamawiajqcym wprowadzenie odpowiednich modyfikacji programu szkoleniowego. 

5. 	 Po zakonczeniu szkolenia i przekazaniu wynik6w egzamin6w Strony podpiszq w terminie 5 Dni Protok6f 
Odbioru szkolenia stwierdzajqcy wykonanie Usfugi w ramach danego Etapu. 

6. 	 W przypadku, gdy z winy Wykonawcy szkolenie nie odbyfo si~ w wyznaczonym terminie Zamawiajqcy ma 
prawo zastosowac odpowiednie kary umowne. 

IV. Odbi6r Etapu 

Na zakonczenie realizacji kaidego Etapu niniejszej Umowy po zrealizowaniu wszystkich prac obj~tych danym 

Etapem w ciqgu 2 Dni Robiczych od daty podpisania ostatniego Protokotu Odbioru (Produktu, Usfugi, szkolen, 

Dokumentacji) Strony podpiszq Koncowy Protok6f Odbioru Etapu. 

Zafqcznikami do Protokotu Odbioru Etapu Sq: 


• Protok6t(ofy} Odbioru Systemu ( 0 ile byfo w danym Etapie dostarczane); 

• 	 Protok6t(oty) Odbioru Dokumentacji; 
• 	 Protok6t(ofy) Odbioru Szkolen, 0 ile byfy w danym Etapie przeprowadzane; 
• Protok6t(ofy} Odbioru Migracji, 0 ile byta w danym Etapie przeprowadzana; 
• 	 Protok6f(ofy) Zdeponowania Kodu ir6dfowego. 

Koncowy Protok6t Odbioru Etapu stanowi podstaw~ do wystawienia faktury przez Wykonawc~. 
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Zat<jcznik nr 5 

do Umowy ......... . z dnia ................ .. 


ZASADY WPROWADZANIA ZMfAN (USUWANfA Bt~D6W) 

I. Wprowadzanie Zmian (Usuwanie BfE:d6w) 

1. 	 Wykonawca wykona i wprowadzi Zmiany, wynikaj<jce ze zgtoszonych Bt~d6w. 

2. 	 Wykonawca zapewnia dla kazdej Wersji generowanie komunikatow umozliwiaj<jcych zidentyfikowanie 
Bt~d6w. 

3. 	 Za Bt<jd Strony uznaj<j brak dziatania Systemu Bibliotecznego, brak dziatania lub nieprawidtowe dziatanie 
jego funkcji. 

4. 	 Za Bt<jd uwaza si~ takze brak dziatania lub nieprawidtowe dziatanie Systemu Bibliotecznego wynikaj<jce z 
braku kompatybilnosci z poszczegolnymi wersjami srodowiska. 

5. 	 Za Bt<jd uwaza si~ takze istotne wydtuzenie wykonywanych operacji, w tym raportow. 

6. 	 Za Bt<jd nie uznaje si~ jednak nieprawidtowosci wynikaj<jcych z dziatania sprz~tu, urz<jdzen peryferyjnych, 
systemu operacyjnego i jego ustawien, oprogramowania narz~dziowego, bazy danych oraz wirusow 
komputerowych, nieautoryzowanego dost~pu oraz uzytkowania niezgodnego z Dokumentacj<j. 

7. 	 Za Bt<jd nie uznaje si~ tez nieprawidtowosci wynikaj<jcych ze stanu parametrow konfiguracyjnych 
Oprogramowania i srodowiska, na kt6rym Oprogramowanie funkcjonuje chyba, ze wartosci parametrow 
konfiguracyjnych zostaty wprowadzone przez Wykonawc~ lub zgodnie z zaleceniami Wykonawcy, albo 
wynikaj<j z Dokumentacji. 

8. 	 W zaleznosci od tego, w jaki sposob Bt<jd wptywa na realizacj~ zadan Zamawiaj<jcego, Zamawiaj<jcy moze 
zakwalifikowac Bt~dy do nast~puj<jcych kategorii: 

a. 	 Bti}d Krytyczny - Bt<jd uniemozliwiaj<jcy eksploatacj~ Systemu Bibliotecznego lub powoduj<jcy 
utrat~, lub uszkodzenie danych i jednoczesnie niepozwalaj<jcy na znalezienie takiego sposobu 
uzywania Systemu Bibliotecznego, aby obejsc skutki jego wyst<jpienia, bez istotnego wydtuzenia 
czasu wykonywanych operacji. Za Btqd Krytyczny uwazane s<j takze problemy z wydajnosciq 
Systemu Bibliotecznego w przypadku, gdy spadek wydajnosci Oprogramowania, Systemu 
Bibliotecznego powoduje zagrozenie realizacji ustawowych obowiqzk6w Zamawiajqcego. 
Bt~dem krytycznym jest r6wniez brak dost~pnosci Systemu dla Uzytkownika spowodowany 
niepoprawnym dziataniem systemu lub Hostingu 

b. 	 Bti}d Istotny - Btqd uniemozliwiajqcy eksploatacj~ Systemu Bibliotecznego lub powodujqcy 
utrat~ danych, lub powodujqcy uszkodzenie danych i jednoczesnie pozwalajqcy na znalezienie 
takiego sposobu uzywania Oprogramowania, Systemu Bibliotecznego aby obejsc skutki jego 
wystqpienia, bez istotnego wydtuzenia czasu wykonywanych operacji. 

c. 	 Bti}d Pozostaty - pozostate Bt~dy, kt6re nie zostaty zakwalifikowane jako Bt~dy Istotne lub 
Bt~dy Krytyczne. 

9. 	 Zamawiaj<jcy moze zgtaszac Bt~dy w trybie 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku 

10. Wykonanie Zmiany (usuni~cie Bt~du) i jej dostarczenie nastqpi w nast~pujqcych terminach: 
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Bt'ld Krytyczny 

Bt'ld Istotny 

Bt'ld Pozostaty 

w ciqgu iOnia kalendarzowego od dnia zgtoszenia przez 
Zamawiajqcego oraz wprowadzenie do najbliiszej Wersji 
o ile usuni~cie Bt~du wymaga zmian w Kodzie zrodtowym 
(chyba, ie Strony postanowiq inaczej), 

w ciqgu 3 Oni roboczych od dnia zgtoszenia przez 
Zamawiajqcego oraz wprowadzenie do najbliiszej Wersji 
o ile usuni~cie Bt~du wymaga zmian w Kodzie zrodtowym 
(chyba, ie Strony postanowiq inaczej), 

w ciqgu 10 Oni roboczych od dnia zgtoszenia przez 
Zamawiajqcego oraz wprowadzenie do najbliiszej Wersji 
o ile usuni~cie Bt~du wymaga zmian w Kodzie zr6dtowym 
(chyba, ie Strony postanowiq inaczej), 

11. (zas reakcji Wykonawcy na Bt~dy wynosi : 

a. 1 (jednq) godzin~ dla Bt~d6w Krytycznych; 

b. 1 (jeden) Ozien roboczy dla pozostatych kategorii Bt~d6w. 

Brak w tym czasie reakcji po stronie Wykonawcy oznacza, ie Wykonawca zaakceptowat klasyfikacj~ 
zgtoszenia i jego opis. 

12. Wykonawca zobowiqzuje 	 si~ usunqc Bt~dy oraz skutki ich wystqpienia (w tym popraw~ danych) 
w terminach okreslonych powyiej, chyba ie Strony ustalq inaczej. 

13. Wszelkie koszty zwiqzane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem ujawnionych Bt~dow, wtqczajqc w to 
koszt transportu, pobytu przedstawicieli Wykonawcy z i do siedziby Zamawiajqcego, itp. ponosi 
Wykonawca. 

14. Strony uznajq 	ww. termin wykonania Zmiany (usuni~cia Bt~du) za dotrzymany, jezeli w ww. terminie 
Wykonawca zastosuje tymczasowe obejscie, umozliwiajqce korzystanie z funkcji Oprogramowania, 
Systemu Bibliotecznego bez istotnego, z punktu widzenia dziatalnosci Zamawiajqcego, wydtuzenia czasu 
wykonywanych operacji i bez utraty danych. Zastosowanie obejscia nie zwalnia Wykonawcy z obowiqzku 
wykonania Zmiany (usuni~cia Bt~du) w uzgodnionym przez Strony dodatkowym terminie, ktory Strony Sq 
zobowiqzane ustalic w ciqgu 2 Oni Kalendarzowych od daty zgtoszenia. W przeciwnym przypadku termin 
wykonania Zmiany uptywa 20 Dnia Kalendarzowego od daty zgtoszenia. 

15. W przypadku gdy termin wskazany w pkt. 	14 (zdanie ostatnie) nie zostanie dotrzymany Zamawiajqcy ma 
prawo do pobrania Kodow zrodtowych z depozytu Kod irodtowego i zlecenia wykonania Zmiany 
(usuni~cia Bt~du) pomiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, w takim przypadku wynagrodzenie 
z tego tytutu zostanie pomniejszone 0 wartosc wynagrodzenia jakie zostato zaptacone pomiotowi 
trzeciemu lub Zamawiajqcy skorzysta z naleiytego zabezpieczenia wykonania Umowy. 
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Zatqcznik nr 6 


do Umowy ......... . z dnia ................. . 


Wykaz Przedstawicieli Stron 

Po stronie Wykonawcy: 

i Ie-mailFunkcja i nazwisko 

I ! 
I 

I 
i 

Po stronie Zamawiajqcego: 

Funkcja 

i 

I 

i nazwisko/Stanowisko ! e-mail 
L 

i 

I 

1 

I L ) 
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