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UMOWA O DZIEŁO 

 

zawarta w Warszawie w dniu ___ czerwca 2018 roku, pomiędzy: 
 
POLSKIM KLUBEM WYŚCIGÓW KONNYCH (dalej także jako „PKWK” lub jako 

„Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie (02-684), pod adresem ulica Puławska 

266, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 9512023888, numer 

statystyczny REGON 017359475, reprezentowanym przez Tomasza Chalimoniuka 

(PESEL 68030708857), jako prezesa PKWK, zgodnie z aktem powołania przez Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2016 roku, zwanym dalej jako „PKWK” lub 

jako „Zamawiający” 

a 

______________________ z siedzibą w ________________ (00-000), ulica 

__________________, wpisaną/ego do _______________________________ 

prowadzonego przez ___________________________________ pod numerem 

__________, NIP: ----------------, reprezentowaną/ego przez 

_____________________________  dalej jako „Wykonawcą”, 

 
Zamawiający i Wykonawca dalej zwani łącznie „Stronami”. 
 
Zważywszy, że: 

1) W PKWK funkcjonuje niezależny program finansowy oraz funkcjonują 

niezależne oprogramowania (systemy) informatyczne: (i) oprogramowanie 

informatyczne Elektronicznej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej i Koni 

Arabskich Czystej Krwi (dalej jako „KS”) wraz z bazą danych Koni Pełnej Krwi 

Angielskiej i Koni Arabskich Czystej Krwi; (ii) w części oprogramowanie 

informatyczne dla Wydziału Spraw Hodowlanych i Wyścigowych (dalej jako 

„Selekcja”); (iii) oprogramowania informatyczne dla modułu paszportowego 

(dalej jako „Paszporty”) które wymagają wewnętrznej integracji i wymiany 

danych z działem księgowo-finansowym w PKWK; 

2) Wymagany jest projekt i implementacja interfejsów wymiany danych pomiędzy 

systemami KS funkcjonującymi w PKWK a częściowym oprogramowaniem 

Selekcji; 
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3) Wymagany jest projekt i implementacja modułu wsparcia działu finansowo-

księgowego w PKWK w zakresie płatności dokonywanych „online” za usługi i 

dokumenty wydawane przez PKWK; 

§1. 

1. PKWK zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła (które może 

stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych; Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.; dalej jako 

„Ustawa”), tj. opracowania specjalistycznego oprogramowania 

informatycznego (narzędziowego) integrującego dział finansowo-księgowy w 

PKWK z: KS wraz z bazą danych, Selekcję (w części istniejącego 

oprogramowania), Paszporty oraz umożliwiającego współprace (wymianę 

danych) poszczególnych podsystemów (oprogramowań) współtworzących 

system „HOMAS” w PKWK, wraz z dostawą, instalacją, konfiguracją 

infrastruktury programowej dla w/w oprogramowania i jego wdrożeniem (dalej 

jako: „Integracja Wewnętrzna”).  

2. W ramach wykonywania Integracji Wewnętrznej Wykonawca jest zobowiązany 

do: 

a) Wykonania projektu i implementacji modułu przeglądarkowej aplikacji 

klienckiej KS na potrzeby wsparcia działu księgowo-finansowego PKWK w 

zakresie płatności dokonywanych „online” za usługi i dokumenty wydawane 

w PKWK; 

b) Wykonania projektu i implementacji usług sieciowych na potrzeby dostępnej 

publicznie przeglądarkowej aplikacji klienckiej w zakresie zgłoszeń 

hodowlanych koni; 

c) Wykonania projektu i implementacji modułu backendu aplikacji KS na 

potrzeby obsługi dostępnych publicznie zgłoszeń hodowlanych koni; 

d) Wykonania projektu i implementacji modułu backendu aplikacji KS w 

zakresie płatności dokonywanych online za usługi i dokumenty wydawane w 

PKWK; 
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e) Implementacji interfejsów wymiany danych pomiędzy systemami KS i 

Selekcji (w części istniejącego oprogramowania); 

f) Wykonania projektu architektury wysokopoziomowej i rozwiązań 

technologicznych w zakresie aplikacji internetowej zgłoszeń zdarzeń 

hodowlanych oraz powiązanych z tym przepływem informacji; 

g) Analizy i projektu interfejsów wymiany danych pomiędzy systemami obsługi 

KS i Selekcji (w części istniejącego oprogramowania); 

h) Analizy biznesowej (wymagań i potrzeb) procesów związanych z wsparciem 

działu księgowo-finansowego w PKWK i płatności dokonywanych online za 

usługi i dokumenty wydawane przez PKWK; 

i) Analizy biznesowej (wymagań i potrzeb) procesów związanych z wsparciem 

aplikacji zgłoszeń zdarzeń hodowlanych oraz powiązanych z tym 

przepływem informacji.    

3. W ramach wykonywania Integracji Wewnętrznej i w ramach Wynagrodzenia, o 

którym mowa w §8 Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania 

wszelkich ewentualnych braków w funkcjonalności poszczególnych systemów 

(oprogramowań informatycznych w PKWK) tj. KS z bazą danych, Selekcji, 

Paszportów uniemożliwiających należyte wykonanie Integracji Wewnętrznej, a 

zidentyfikowanych podczas realizacji Integracji Wewnętrznej.       

4. Oprogramowanie Integracja Wewnętrzna będzie w całości tworzone przez 

zespół specjalistów znajdujących się w zasobach kadrowych Wykonawcy lub z 

nim współpracujących. 

5. Wraz z oprogramowaniem Integracji Wewnętrznej i w ramach Wynagrodzenia 

Wykonawca przekaże instrukcję obsługi (podręcznik użytkownika) oraz 

przeszkoli personel techniczny PKWK (maksymalnie 10 osób) w zakresie 

używania oprogramowania Integracja Wewnętrzna, jego funkcji i zastosowania 

oraz w zakresie ewentualnej konfiguracji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że Integracja Wewnętrzna zostanie wykonana z 

zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, w zgodzie z 
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obowiązującymi standardami technologicznymi oraz zgodnie z przyjętymi 

praktykami programistycznymi, w tym także dotyczącymi zapewnienia 

bezpieczeństwa tego typu oprogramowania informatycznego. 

7. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne doświadczenie, zasoby kadrowe 

oraz techniczne do realizacji dzieła w terminach określonych w niniejszej 

Umowie. 

§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że tworzenie oprogramowania Integracji Wewnętrznej 

rozpocznie się od dnia ______ 2018 roku.  

2. Przekazanie oprogramowania Integracji Wewnętrznej do testów PKWK nastąpi 

do dnia ___________ 2018 roku, poprzez podpisanie przez Strony stosownego 

protokołu rozpoczęcia testów.  

3. Przekazanie oprogramowania Integracji Wewnętrznej bez zastrzeżeń, 

uruchomionego, skonfigurowanego i w pełni funkcjonalnego, po przejściu 

testów trwających nie dłużej niż 30 dni od momentu, o którym mowa w ust. 2, 

nastąpi do dnia 30 listopada 2018 roku, poprzez podpisanie przez Strony 

stosownego protokołu zdawczo - odbiorczego na zasadach, o których mowa w 

§ 3 ust. 5 Umowy. 

4. Strony zastrzegają możliwość wcześniejszego przekazania oprogramowania 

Integracji Wewnętrznej do testów, jak i możliwość wcześniejszego odbioru 

oprogramowania Integracji Wewnętrznej, pod warunkiem notyfikacji przez 

Wykonawcę do PKWK gotowości do przeprowadzenia testów z uwagi na 

wcześniejsze ukończenie dzieła.  

§ 3. 

1. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania 

Integracji Wewnętrznej, w tym opóźnienia w wykonywaniu dzieła o taki okres, 

że istnieje ryzyko, iż termin końcowy nie zostanie dochowany, PKWK może 

odstąpić od umowy w całości lub w części lub wyznaczyć termin dodatkowy dla 

właściwego wykonania dzieła, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 
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terminu nie przyjmie wadliwego dzieła bądź będzie realizował swoje 

uprawnienia określone w §10 ust. 2 Umowy. 

2. Nienależyte wykonanie ma miejsce w szczególności w przypadku, gdy treść lub 

forma oprogramowania Integracji Wewnętrznej różni się od przyjętej i opisanej 

charakterystyki (funkcji) w § 1 ust. 2 pkt a-i Umowy.  

3. Ustala się, że oprogramowanie działa i wyświetla się poprawnie na aktualnych 

na dzień oddania przeglądarkach FireFox, oraz Chrome w systemach 

operacyjnych MS Windows oraz OS X. W przypadku przeglądarek o niższych 

specyfikacjach niż w/w wyświetlana będzie informacja o konieczności użycia 

w/w przeglądarek. 

4. Nie stanowi nienależytego wykonania dzieła jego niewłaściwy wygląd lub 

funkcjonowanie, które wynika z przyczyn technicznych niezależnych od 

Wykonawcy takich, jak: 

a. konfiguracja serwera internetowego, na którym jest zamieszczone dzieło 

(w ramach Wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z 

informatykami PKWK w celu ustalenia prawidłowej konfiguracji serwera, 

udzielając im na bieżąco takich wskazówek), 

b. konfiguracja komputerów lub oprogramowania internetowego użytego 

do oglądania serwisu (serwis jest zawsze wykonywany z myślą o 

standardowych ustawieniach komputerów i przeglądarek internetowych 

oraz według przyjętych założeń technicznych takich, jak dostosowanie 

do określonej minimalnej rozdzielczości ekranu, palety kolorów, 

minimalnej zalecanej szybkości łącza używanego do przeglądania 

serwisu itp.), 

c. naturalne błędy w działaniu serwisu spowodowane przyczynami 

technicznymi niezależnymi od Wykonawcy (zła jakość połączenia z 

Internetem, próba korzystania z serwisu w czasie, gdy nie jest on jeszcze 

kompletny lub też nie wszystkie jego elementy zostały ściągnięte z 

Internetu itp.).  
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5. Odbiór oprogramowania Integracji Wewnętrznej nastąpi na podstawie 

protokołu zdawczo – odbiorczego, po przeprowadzeniu szkolenia przez 

Wykonawcę dla pracowników PKWK wprowadzającego do przeprowadzeniu 

stosownych testów, o których mowa w ust. 6 oraz §2 ust. 3 Umowy.  

6. W przypadku zastrzeżeń do funkcjonowania bądź wykonania części lub całości 

oprogramowania Integracji Wewnętrznej, w czasie testów Zamawiający ma 

obowiązek przedstawić je Wykonawcy. Wykonawca zobowiąże się w 

uzgodnieniu z Zamawiającym do dokonania wszelkich poprawek nie później w 

terminie, o którym mowa w §2 ust. 3 Umowy.  

7. W przypadku, gdy element oddawany nie spełnia założonych funkcjonalności, 

PKWK może nie przyjąć elementu. 

§ 4. 

1. Strony nie przewidują dodatkowych prac wymagających przebudowy lub 

znaczącej rozbudowy dzieła.  

2. Nie stanowią prac dodatkowych niewielkie zmiany aktualizacyjne – informacje, 

a także wszelkie inne zmiany tekstowe nie wymagające obróbki graficznej, które 

będą mogły zostać wprowadzone aż do chwili wykonania oprogramowania 

Integracji Wewnętrznej, bez dodatkowego Wynagrodzenia. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że nie stanowią 

dodatkowych prac wszelkie ewentualne braki w funkcjonalności poszczególnych 

systemów (oprogramowań informatycznych w PKWK) tj. w KS z bazą danych, 

w Selekcji, w Paszportach uniemożliwiające należyte wykonanie Integracji 

Wewnętrznej, a zidentyfikowane podczas realizacji Integracji Wewnętrznej, 

które Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z §1 ust. 3 Umowy i w 

ramach Wynagrodzenia.      

§ 5. 

1. Wykonawca jest zobowiązany: 

a. Zapewnić politykę bezpieczeństwa oprogramowania teleinformatycznego 

normującą zasady projektowania i utrzymywania systemów, zarządzania 
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dostępem, zapewniania poufności, dostępności i integralności zasobów 

oraz określającą tryb reagowania na incydenty. 

b. Stosować się do ogólnych, powszechnie przyjętych norm, zaleceń i 

prawidłowych praktyk programistycznych przy projektowaniu, 

implementacji i konfiguracji systemów.  

c. Zapewnić adekwatne zarządzanie dostępem do oprogramowania, 

ograniczając do minimum uprawnienia wykraczające poza zakres 

niezbędny dla danego użytkownika. 

d. Implementować mechanizmy kontroli dostępu oraz filtrowania ruchu do 

infrastruktury z sieci publicznej na poziomie sieciowym za pomocą 

systemów firewall. 

e. Posiadać i aktywnie wykorzystywać mechanizmy kontroli logów i 

nadzorowania funkcjonowania infrastruktury w celu wykrycia 

potencjalnych nadużyć i ataków (systemy HIDS, NIDS, IPS). 

§ 6. 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu bezawaryjne działanie 

oprogramowania Integracji Wewnętrznej przez okres 12 miesięcy, licząc od daty 

ostatecznego przyjęcia oprogramowania Integracji Wewnętrznej bez 

jakichkolwiek zastrzeżeń. 

2. Przez okres 12 miesięcy od daty ostatecznego przyjęcia oprogramowania 

Integracji Wewnętrznej, Wykonawca będzie usuwał wady, usterki, awarie 

oprogramowania Integracji Wewnętrznej, nie żądając za te czynności 

dodatkowego wynagrodzenia (serwis gwarancyjny).  

3. Przez wadę, usterkę i awarię, do których usunięcia zobowiązany jest 

Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego, uznawać się będzie 

niepoprawne działanie oprogramowania Integracji Wewnętrznej przy 

poprawnym (w świetle instrukcji obsługi) jego obsługiwaniu przez 

użytkowników. Przez wady mniejszej wagi Strony rozumieć będą takie wady 

oprogramowania Integracji Wewnętrznej, które jakkolwiek nie uniemożliwiają 
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używania oprogramowania Integracji Wewnętrznej zgodnie z jego 

przeznaczeniem, ale zmniejszają komfort jego używania, jak np. komunikaty 

zawierające błędy językowe. 

4. Zasady wykonywania serwisu gwarancyjnego są opisane w § 7 poniżej. 

§ 7. 

1. Serwis gwarancyjny obejmuje usuwanie wszelkich wad, usterek oraz awarii 

oprogramowania Integracji Wewnętrznej, przy czym wady mniejszej wagi będą 

mogły być usuwane w trakcie ewentualnej kolejnej naprawy mającej na celu 

usunięcie wady, usterki lub awarii albo w każdym innym wspólnie uzgodnionym 

terminie. 

2. W razie powstania wad, usterek lub awarii, będą one usuwane według 

następującego harmonogramu: 

a. Zgłoszenie problemu będzie dokonywane telefonicznie lub e-mailem. 

Zgłoszenie może być dokonane w godzinach 8.00-18.00 każdego dnia 

roboczego, bezpośrednio do Wykonawcy. 

b. Czas reakcji jest liczony od momentu zgłoszenia. Wykonawca 

niezwłocznie (nie później, jednakże niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu 

zgłoszenia) przystępuje do świadczenia usług serwisowych. 

c. Usunięcie wady, usterki lub awarii nastąpi maksymalnie w ciągu 3 dni od 

momentu zgłoszenia, o ile zgłoszenie zostało dokonane w dniu 

roboczym. Pozostaje uzgodnione, że termin 3 dni będzie liczony w 

uzasadnionych przypadkach także w razie zgłoszenia dokonane w dniu 

wolnym od pracy. 

d. Usunięte wady, usterki lub awarie są objęte 12 miesięczną gwarancją. 

§ 8. 

1. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła oraz za przeniesienie praw autorskich, o 

których mowa w Umowie, wynosi łącznie ___________ złotych brutto 

(wcześniej i dalej jako „Wynagrodzenie”). 
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2. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, w następujący sposób: 

a) I część w wysokości _________ złotych brutto, na podstawie doręczonej do 

PKWK faktury VAT i na wskazany w niej rachunek bankowy z 7-dniowym 

terminem płatności nie wcześniej niż __________ 2018 roku, 

b) II część w wysokości _________ złotych brutto, na podstawie doręczonej 

do PKWK faktury VAT i na wskazany w niej rachunek bankowy z 7-dniowym 

terminem płatności nie wcześniej niż ___________ 2018 roku, 

c) III część w wysokości __________ złotych brutto po przekazaniu 

oprogramowania Integracji Wewnętrznej do testów w PKWK, na podstawie 

doręczonej do PKWK faktury VAT i na wskazany w niej rachunek bankowy 

z 7-dniowym terminem płatności, nie wcześniej niż _______________ 2018 

roku. 

d) IV część w wysokości _________ złotych brutto po przekazaniu 

oprogramowania Integracji Wewnętrznej bez zastrzeżeń, uruchomionego, 

skonfigurowanego i w pełni funkcjonalnego, po przejściu testów i 

podpisaniu przez Strony stosownego protokołu zdawczo – odbiorczego, na 

podstawie doręczonej do PKWK faktury VAT i na wskazany w niej rachunek 

bankowy z 7-dniowym terminem płatności, nie wcześniej niż 30 listopada 

2018 roku.   

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że obowiązek zapłaty 

wynagrodzenia dla pracowników lub współpracowników Wykonawcy biorących 

udział w tworzeniu oprogramowania Integracji Wewnętrznej spoczywa 

wyłącznie na Wykonawcy, stosownie do właściwych tytułów prawnych, a nie na 

PKWK.  

4. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty wykonania 

Umowy, w tym także koszty ewentualnych podróży do siedziby PKWK. 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić PKWK kary umowne, które będą 

naliczane w następujących przypadkach: 

a. za opóźnienie w wykonaniu dzieła względem terminu, o którym mowa w 
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§ 2 ust. 3 Umowy, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za każdy 

dzień opóźnienia, 

b. za nienależyte wykonanie dzieła w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 

3 Umowy, w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za każdy dzień 

usuwania wad i usterek, aż do momentu usunięcia wszelkich wad i 

usterek w dziele.  

2. Kary umowne są naliczane oddzielnie i nie podlegają zsumowaniu. 

3. Strony nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy za szkodę przewyższającą 

karę umowną. 

4. Kary umowne mogą być dochodzone także po wygaśnięciu i/lub rozwiązaniu 

Umowy. 

5. Kary mogą być potrącone przez PKWK z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy. 

§10. 

1. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron.  

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w 

następujących przypadkach:  

a. Gdy Wykonawca działa na szkodę PKWK, 

b. Gdy Wykonawca w istotny sposób narusza postanowienia niniejszej 

Umowy, 

c. Gdy opóźnienie w wykonaniu oprogramowania Integracji Wewnętrznej 

przekracza 15 dni kalendarzowych względem terminu, o którym mowa w 

§ 2 ust. 3 Umowy,  

d. Gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić właściwego wykonania 

dzieła. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z winy 

Wykonawcy nie przysługują mu żadne roszczenia finansowe z tytułu niniejszej 

Umowy.  
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4. Rozwiązanie Umowy w każdym trybie wymaga formy pisemnej. 

5. Po wygaśnięciu bądź wypowiedzeniu niniejszej Umowy, Wykonawca będzie 

obowiązany zwrócić wszystkie wcześniej otrzymane od Zamawiającego w 

związku z realizacją niniejszej Umowy materiały. Wykonawca obowiązany 

będzie do usunięcia z wszelkich nośników informacji wszelkich takich danych 

oraz wszystkich innych danych uzyskanych od Zamawiającego w związku z 

realizacją niniejszej Umowy. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Strony przygotują, uzgodnią, zaakceptują i 

przekażą sobie protokół przejęcia oprogramowania Integracji Wewnętrznej lub 

opracowanych jego części według wymogów i procedur wymaganych niniejszą 

Umową, w terminie 7 dni przed końcem obowiązywania Umowy. Ostateczna 

zawartość protokołu przejęcia oprogramowania Integracji Wewnętrznej przez 

Zamawiającego zostanie ustalona przez osoby wskazane przez Zamawiającego 

w porozumieniu ze Wykonawcą na podstawie wzorcowego opisu protokołu 

przejęcia oprogramowania Integracji Wewnętrznej nie później niż na 7 dni przed 

datą wygaśnięcia terminu Umowy. 

§ 11. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za ewentualne 

roszczenia podmiotów trzecich wynikające z naruszenia, w toku wykonywania 

przedmiotu Umowy, praw autorskich i praw pokrewnych, w tym za naruszenie 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm).  

2. Wykonawca zapewnia, że będą, przez cały okres wykonywania Umowy, 

przysługiwać mu majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne do dzieła 

stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych; Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) oraz że w 

razie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu 

z tytułu naruszenia praw autorskich tych osób, Wykonawca przystąpi do 

właściwego postępowania lub naprawi wynikłą stąd szkodę.  
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3. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób 

trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z wykonywaniem 

przedmiotu Umowy, w tym zarzucających naruszenie praw własności 

intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu 

zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty 

zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty 

odszkodowań, w szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu 

powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Wykonawca 

wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej 

możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.  

4. Ponadto, jeśli używanie oprogramowania Integracji Wewnętrznej lub jego 

fragmentów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa o naruszenie 

praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na 

swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:  

a. uzyskać dla Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

utworu/utworów;  

b. zmodyfikować utwór/utwory tak, żeby były zgodne z Umową, ale wolne 

od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.  

5. Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza 

możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach 

ogólnych lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych 

ustaw.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do nieodwołalnego i bezwarunkowego zwolnienia 

Zamawiającego, na pierwsze żądanie, z wszelkich roszczeń, wynikających z 

naruszenia praw służących osobom trzecim, stanowiących następstwo 

zgodnego z Umową korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu Umowy, w 

tym w szczególności z naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich, 

do którego byłoby doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

7. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji 

niniejszej Umowy wyczerpuje wszelkie należności wykonawcy z tytułu 
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przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich 

wymienionych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji, jak również 

przekazania Zamawiającemu praw do korzystania z przedmiotu Umowy.  

8. Wykonawca niniejszym przenosi na PKWK, na zasadach wyłączności, autorskie 

prawa majątkowe i prawa pokrewne w zakresie korzystania i rozporządzania 

rezultatem dzieła - oprogramowania Integracji Wewnętrznej - zrealizowanego 

przez zespół Wykonawcy (osoby fizyczne, które na podstawie odrębnych 

przepisów lub porozumień przeniosły na Wykonawcę prawa autorskie 

majątkowe do rezultatów zrealizowanego dzieła stanowiącego utwór w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych; Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) – nieograniczone w czasie i w 

przestrzeni – oraz zezwala na wykonywanie autorskich praw zależnych do 

każdego takiego utworu w zakresie jego opracowań, przeróbek, przemontowań, 

nowych wersji, łączenia z innymi utworami i eksploatacji takich opracowań na 

polach wymienionych poniżej. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, 

następuje na cały czas ich trwania i obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a. utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i 

formatu. 

b. stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i 

przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu. 

c. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, 

systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz 

trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, 

włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne korzystanie i 

rozporządzanie tymi kopiami. 

d. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy. 

e. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, 

zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany); 
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f. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne 

odtwarzanie, w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności 

elektroniczne udostępnianie na żądanie; 

g. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 

h. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą 

naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie 

i standardzie, w tym także przez sieci kablowe i platformy cyfrowe; 

i. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji elementów 

składających się na dzieło oraz rozporządzanie i korzystanie z takich 

opracowań na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszej 

umowie; 

j. prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy 

(dekompilacja), włączając w to prawo trwałego lub czasowego 

zwielokrotniania w całości lub części jakimikolwiek środkami i w 

jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania 

lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczenia; 

k. zezwolenie na tłumaczenie systemu informatycznego i/lub jego części na 

języki obce. 

9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dzieła, jak również do jego części 

składowych, obejmuje również prawo do korzystania, pobierania pożytków i 

rozporządzenia wszelkimi opracowaniami utworu/części składowych 

wykonanymi przez Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego lub za zgodą 

Zamawiającego, bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

10. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do dzieła/części 

składowych nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Strony danego 

protokołu odbioru dzieła, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, w tym bez 

zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.  
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11. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia konieczności 

korzystania z Integracji Wewnętrznej na innych niż wymienione powyżej polach 

eksploatacji, przeniesie autorskie prawa majątkowe do dzieła w drodze osobnej 

umowy bez dodatkowego wynagrodzenia, tj. w ramach Wynagrodzenia 

określonego w niniejszej Umowie.  

12. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na 

Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono dzieło. 

13. Autorskie prawa majątkowe do całości dzieła jak i do jego fragmentów, które 

Wykonawca stworzy w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, a w 

szczególności choć, nie wyłącznie, do oprogramowania informatycznego 

(narzędziowego) i/lub jego części, grafiki, projektów grafiki, projektów stron 

internetowych, itp., stanowią własność PKWK.  

14. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

a. Jego dzieło będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości, 

b. Prawa autorskie do poszczególnych części dzieła jako utworu i prawa 

pokrewne do ich wykonania będą przysługiwać wyłącznie Wykonawcy 

bez ograniczeń, 

c. Dzieło nie naruszy praw osób trzecich i nie narazi PKWK na jakąkolwiek 

odpowiedzialność z tego tytułu, 

d. Nie ograniczy w jakikolwiek sposób swych praw do dzieła, w 

szczególności choć niewyłącznie, poprzez ustanowienie gwarancji, 

zastawu lub innych obciążeń praw do dzieła na rzecz osób trzecich. 

15. Strony zgodnie postanawiają, iż całość wynagrodzenia za przeniesienie 

autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

zawarta będzie w Wynagrodzeniu, o którym mowa w §8 Umowy. 

16. Zamawiający będzie mógł w szczególności wykorzystać oprogramowanie 

Integracji Wewnętrznej lub jego fragmenty, a także wprowadzać w nim zmiany 

według własnego uznania i na własną odpowiedzialność i rozporządzać tak 

zmienionym dziełem bez odrębnego wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
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17. W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że Polski Klub Wyścigów Konnych 

może przenieść prawa na osoby trzecie. 

18. Przeniesienie na rzecz Polskiego Klubu Wyścigów Konnych majątkowych praw 

autorskich oraz praw pokrewnych do korzystania i rozporządzania dziełem 

obejmuje wszelkie działania Wykonawcy związane z jego powstaniem, nawet, 

jeżeli nie zostały umieszczone w wersji utworu udostępnionej publicznie. 

§ 12. 

1. PKWK oświadcza, iż jest podmiotem praw autorskich wszystkich materiałów, 

które przekazuje Wykonawcy w celu wykonania niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada licencje na używanie oprogramowania 

wykorzystywanego przez niego do prac będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza także, że korzystanie przez PKWK oraz osoby trzecie z 

oprogramowania Integracji Wewnętrznej nie naruszy w przyszłości praw na 

dobrach niematerialnych osób trzecich, w szczególności choć nie wyłącznie 

autorskich, do artystycznych wykonań, do fonogramu i wideogramu, do nadań, 

wizerunku, znaków towarowych itp. Oświadczenie to jest skuteczne od 

momentu przekazania całości dzieła Zamawiającemu.  

4. W żadnym przypadku, w ramach niniejszej Umowy, Polski Klub Wyścigów 

Konnych nie będzie ponosił odpowiedzialności za utratę produkcji, stratę 

użytkowania, utratę działalności, utratę danych lub dochodów, lub za 

jakiekolwiek specjalne, pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody 

spowodowane przez Wykonawcę lub przez jego zespół, bez względu na to czy 

możliwość zaistnienia takich szkód mogła być racjonalnie przewidziana lub nie, 

oraz bez względu na to, czy szkody takie wynikają z naruszenia niniejszej 

Umowy lub czynu niedozwolonego. 

§ 13. 

1. W celu wykonania niniejszej umowy, Polski Klub Wyścigów Konnych będzie 

przekazywać i udostępniać Wykonawcy do wglądu materiały, projekty oraz 

informacje, w szczególności koncepcyjne, techniczne, technologiczne, handlowe 
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i organizacyjne dotyczące Polskiego Klub Wyścigów Konnych, w tym także 

stanowiące ewentualną tajemnicę przedsiębiorstwa Polskiego Klubu Wyścigów 

Konnych (zwane dalej „danymi”). 

2. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca oświadcza, że świadomy jest, iż dane 

nie są powszechnie dostępne i ich ujawnienie naruszy tajemnicę 

przedsiębiorstwa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, mogąc narazić Polski Klub 

Wyścigów Konnych na poważne szkody. Biorąc powyższe pod uwagę, 

Wykonawca zobowiązuje się chronić i zachować w tajemnicy jakiekolwiek i  

kiedykolwiek otrzymane dane lub uzyskane w sposób zamierzony lub 

przypadkowy od Polskiego Klubu Wyścigów Konnych dane (a także za 

pośrednictwem osób działających w imieniu Polskiego Klubu Wyścigów 

Konnych), otrzymane zarówno w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej i 

nie udostępniać ich ani nie ujawniać żadnemu podmiotowi.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać dane i zawarte w nich informacje 

wyłącznie w celu wykonania swoich obowiązków wynikających z Umowy.  

4. Przez ujawnienie danych Strony rozumieją, zapoznanie się lub umożliwienie 

zapoznania się, w jakimkolwiek zakresie z danymi, przez jakąkolwiek osobę 

trzecią, w sposób inny niż dozwolony w Umowie. 

5. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do informacji, 

które są lub mogą być samodzielnie uzyskane przez Wykonawcę bez naruszania 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

6. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami na Wykonawcę zostanie nałożony 

obowiązek ujawnienia danych, ujawnienie takie nie będzie uważane za 

dokonane z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.  

7. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane ujawnieniem danych. 

8. Po zakończeniu współpracy, Wykonawca zwróci Polskiemu Klubowi Wyścigów 

Konnych dokumenty i/lub ich przekazane uprzednio przez Polski Klub Wyścigów 

Konnych.  
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9. Zobowiązanie do zachowania w poufności danych wiąże Wykonawcę bez 

względu na upływ czasu. 

§ 14. 

1. Ustalenia robocze będą dokonywane przy użyciu formy elektronicznej (email) 

przez następujące osoby: 

a. W imieniu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych: p. Tomasz Chalimoniuk 

adres e-mail: t.chalimoniuk@pkwk.org, tel.: __________________. 

b. W imieniu Wykonawcy:  ___________________________________ . 

2. Spory wynikające z Umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie oznacza przeniesienia praw do, bądź 

udzielenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy licencji na używanie 

jakichkolwiek praw własności intelektualnej, których właścicielem lub 

uprawnionym użytkownikiem jest PKWK, a w szczególności praw do 

jakichkolwiek znaków towarowych, oznaczeń handlowych, wzorów zdobniczych 

i użytkowych, praw autorskich, patentów lub innych praw własności 

intelektualnej (zarejestrowanych lub nie). 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

a. Zapytanie ofertowe 

b. Formularz ofertowy 

c. Dokumentacja techniczna oprogrmowań wchodzących w skład Systemu 

HOMAS 

d. _____ 

      Zamawiający       Wykonawca 

 

_____________________     ________________________ 

mailto:t.chalimoniuk@pkwk.org

