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Umowa o wykonanie oprogramowania 
 

 
zawarta dnia ………… 2017 roku  
 
pomiędzy: 

………………………….. z siedzibą w ……………….., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd …………………………………………. pod numerem KRS ……………………………, NIP…………….., REGON 

……………………., które reprezentuje:  
 
 

zwanym dalej Zleceniodawcą  
 
a  
 
………………………….. z siedzibą w ……………….., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd …………………………………………. pod numerem KRS ……………………………, NIP…………….., REGON 

……………………., które reprezentuje:  
 
zwanym dalej Zleceniobiorcą 

 

a w dalszej części niniejszej Umowy określane są łącznym mianem Stron.  

 

 

 

PREAMBUŁA 

Strony oświadczają i potwierdzają, iż: 

I Zamiarem Zamawiającego jest budowa i wdrożenie systemu IT opisanego w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr 

5/2017/MASKET z dnia 26.10.2017r. do postępowania wyboru na wykonanie oprogramowania zgodnie ze 

specyfikacją określoną w załączniku nr 3 w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu dystrybucji 

produktów meblowych dzięki uruchomieniu innowacyjnej usługi sieciowej pod nazwą „Wirtualne Salony” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza 

Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.2 Tworzenie 

produktów sieciowych przez MŚP. 

II Wykonawca dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie profesjonalnego tworzenia 

systemów informatycznych oraz świadczenia usług w zakresie obsługi zbiorów informacji i zasobów 

internetowych. 

III Przedmiotem prac jest realizacja usługi mająca na celu dostarczenie systemu informatycznego 

działającego w środowisku produkcyjnym.  

IV Strony postanowiły, że najwłaściwszą prawną formułą do przekazania Zamawiającemu wiedzy technicznej 

i jej implementacji, będzie forma umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich do dzieła jako utworu, 

w tym do elementów będących programem komputerowym.  

 

 

§ 1 

[Przedmiot Umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła w postaci systemu informatycznego wraz z 

dokumentacją (zwanych dalej „Dziełem”), a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. 

2. Przedmiotem Dzieła będzie: …………………………. 
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§ 2 

[Oświadczenia Wykonawcy] 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że w momencie przenoszenia praw do Dzieła, zgodnie z § 5, będzie 

mu przysługiwać całość tych praw. 

2. Wykonawca zapewnia, że Dzieło stanowić będzie utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym też jego elementy stanowić będą program 

komputerowy w rozumieniu tych przepisów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności postanowień niniejszej Umowy oraz zakresu 

współpracy stron, w tym w szczególności jej warunków finansowych, jak również wszelkich informacji 

uzyskanych od Zamawiającego.  

 

§ 3 

[Odbiór końcowy] 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany i przekazany Zamawiającemu w terminie do dnia  ……………….. Za 

wykonanie uznaje się zakończenie realizacji wszystkich punktów Załącznika nr 1. Za przekazanie uznaje 

się uruchomienie aplikacji na serwerze. 

2. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń do Dzieła przez Zamawiającego, Zamawiający będzie 

zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany będzie dokonać odpowiednich poprawek Dzieła 

(zmiany, uzupełnienia) w terminie 14 dni od daty otrzymania zastrzeżeń.  

4. Jeśli wykonanie poprawek Dzieła wymagać będzie przy ocenie obiektywnych okoliczności więcej czasu niż 

14 dni, Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu, który będzie uprawniony wskazać inny odpowiedni 

termin na ich wykonanie.  

5. Strony uznają, że Dzieło zostało odebrane, jeśli przez Zamawiającego zostanie podpisany protokół odbioru 

końcowego, sporządzony na podstawie wzoru określonego w Załączniku nr 2 do umowy. 

6. Termin na wykonanie Dzieła, może ulec przedłużeniu na uzasadniony wniosek Wykonawcy, przy czym 

ostateczna decyzja w powyższym zakresie leży po stronie Zamawiającego. 

 

§ 4 

[Prawa autorskie]   

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia (tj. bez 

dodatkowego wynagrodzenia) wskazanego w § 6 umowy prawa do nie wyłącznej eksploracji dzieła na 

następujących polach eksploatacji: 

a. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie 

komputerowym; 

b. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego; 

c. wykorzystywanie w zakresie działalności gospodarczej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, 

2. Przekazanie prawa autorskiego nastąpi w terminie 21 dni od zapłaty przez Zamawiającego pełnej kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalonego w § 6 ust. 1. Przejście praw określonych w ust. 1 

powyżej następuje z wydaniem Dzieła Zamawiającemu. 

3. Wykonawca oświadcza, że część elementów Dzieła może zostać wykonana w oparciu o uprawnienia 

wynikające z licencji udzielonych mu przez uprawnione podmioty (w tym licencje typu Open Source). 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dzieła na Zamawiającego ma charakter nie wyłączny. 

 

§ 5 

[Wynagrodzenie] 

1. Tytułem wykonania Dzieła Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w 

wysokości ……………………………. PLN (…………………………….) netto na podstawie wystawionej faktury VAT 
2. Zasady i tryb rozliczenia są następujące: 
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a. w ciągu 21 dni po podpisaniu niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy zadatek w 

kwocie ……... PLN  (……...) netto na podstawie wystawionej faktury VAT 

b w ciągu trwania umowy: 

-  kwota ……………….. PLN (…….) plus podatek VAT, po wykonaniu pierwszego etapu uzgodnionego z 

Zamawiających, określonych podpunktów Załącznika nr 1; 

-  kwota ……………….. PLN (…….) plus podatek VAT, po wykonaniu drugiego etapu uzgodnionego z 

Zamawiających, określonych podpunktów Załącznika nr 1; 

-  kwota ……………….. PLN (…….) plus podatek VAT, po wykonaniu trzeciego etapu uzgodnionego z 

Zamawiających, określonych podpunktów Załącznika nr 1; 

-  kwota ……………….. PLN (…….) plus podatek VAT, po wykonaniu czwartego etapu uzgodnionego z 

Zamawiających, określonych podpunktów Załącznika nr 1; 

- kwota ………………..PLN (…….) plus podatek VAT, po dokonaniu odbioru końcowego bez zastrzeżeń 

ze strony Zamawiającego. 

3. Do wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 zostanie doliczona kwota VAT według obowiązującej stawki. 

4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT bez podpisu Wykonawcy. 

5. Za datę zapłaty Strony przyjmują datę uznania rachunku Wykonawcy. 

 

§ 6  

[Wady Dzieła] 

1. W razie wykrycia wad Dzieła Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia przez okres 3 miesięcy od dnia 

podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego Dzieła, przy czym w 

zakresie nimi nieuregulowanym zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.  

 

§ 7 

[Gwarancja] 

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, udziela Zamawiającemu gwarancji na 

Oprogramowanie, na okres……………….. miesięcy, poczynając od daty odebrania Oprogramowania 

przez Licencjodawcę. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia niezakłócone i bezusterkowe 

funkcjonowanie Oprogramowania. 

2. Wykonawca oświadcza, że usługi gwarancji Oprogramowania świadczone będą z należytą starannością 

przez odpowiednio przeszkolony, fachowy personel. 

3. Gwarancja nie obejmuje naprawy usterek ze względu na utratę danych, błędy sprzętowe, nienależyte 

wykonanie kopii bezpieczeństwa, jak również wynikające z korzystania z Oprogramowania w sposób 

niezgodny z przeznaczeniem. 

 

§ 8 

[Czynności serwisowe]    

1. Ewentualna realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dodatkowych czynności serwisowych 

uregulowana zostanie w formie odrębnej umowy, przy czym w razie wyrażenia przez Zamawiającego woli 

zawarcia takiej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do jej podpisania i świadczenia tego typu usług 

na zasadach ustalonych przez strony w odrębnej umowie. 

 

§ 9 

[Zmiany w umowie]    

1. Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w wymienionych niżej 

okolicznościach:  

a) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, 

rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:  

- o charakterze niezależnym od stron,  

- którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,  
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- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 

której nie można przypisać drugiej stronie.  

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski 

żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej.  

b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia lub świadczenia stron,  

c) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,  

d) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją 

finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były 

możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji umowy bądź 

terminy wynikające z harmonogramów płatności,  

e) Zmiana w zakresie technologii - jeżeli dostarczany sprzęt będzie spełniał warunki wymagane dla realizacji 

zamówienia,  

f) Zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi 

zgodę,  

g) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, 

ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 

możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia - 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu 

zamówienia, terminu realizacji. 

 

§ 10 

[Postanowienia Końcowe] 

1. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

2. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

3. Sądem właściwym miejscowo dla sporów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy jest sąd 

powszechny określony wg przepisów powszechnie obowiązujących..  

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Załączniki: 

1. Załącznik 1 - specyfikacja wymagań systemu i jego zakres funkcjonalny, 

2. Załącznik 2 - wzór protokołu odbioru. 

 

 

 

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

              Zamawiający                                    Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do Umowy z dnia …………………… 2017 

 

 

 

Specyfikacja systemu. 

 

 

 

 

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

   Zamawiający                Wykonawca 
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Załącznik nr 2 do Umowy z dnia …………………… 2017 

 

 

Wzór Protokołu odbioru 

pomiędzy: 

………………………….. z siedzibą w ……………….., wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd …………………………………………. pod numerem KRS ……………………………, 

NIP…………….., REGON ……………………., którą reprezentuje:  
 

 

zwanym dalej Zleceniodawcą  
 

a  
 

pomiędzy: 

………………………….. z siedzibą w ……………….., wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd …………………………………………. pod numerem KRS ……………………………, 

NIP…………….., REGON ……………………., którą reprezentuje:  
 

 

zwanym dalej Zleceniobiorcą 
które w dalszej części niniejszej Umowy określane są łącznym mianem Stron.  
 

Zgodnie z zawartą umową z dnia ………….., strony: 

1. Potwierdzają prawidłowe wykonanie zadań i dostawę n/w elementów.  

2. Zamawiający odmawia przyjęcia Dzieła z uwagi na jego wady/nieprawidłowości i zgłasza następujące 

zastrzeżenia do zadań [Dzieła] zrealizowanych przez Wykonawcę 

[niewłaściwe skreślić] 

 

 

Miejsce na zastrzeżenia Zamawiającego: 

 

 

 

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

   Zamawiający              Wykonawca 


