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UMOWA 
 
 

Zawarta w dniu _______ 2018 roku, zwana dalej „Umową”, między: 
 
POLSKIM KLUBEM WYCIGW KONNYCH (dalej także jako „PKWK” lub „Zamawiający”) z siedzibą w 
Warszawie pod adresem: 02 - 684 Warszawa, ulica Puławska 266, posiadającym numer identyfikacji 
podatkowej NIP 9512023888, numer statystyczny REGON 017359475, reprezentowanym przez Tomasza 
Chalimoniuka (PESEL 68030708857), jako prezesa PKWK,  
 
a 
 
_________________ z siedzibą w ___________ (00-000), ______________________, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonym przez _______________________, Wydział _____ Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ___________, NIP: 000-000-11-11, reprezentowaną przez 
___________________ – zwaną dalej „Wykonawca”, 
 
przy czym PKWK i Wykonawca dalej występują indywidualnie jako „Strona”, natomiast łącznie jako „Strony”, 
 
 
o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz PKWK czynności 
polegających na: 
a) Kompleksowej opieki informatycznej aplikacji HOMAS w PKWK - oprogramowania informatycznego 

Elektronicznej Księgi Stadnej Koni Pełnej Krwi Angielskiej i Koni Arabskich Czystej Krwi wraz z bazą 
danych Koni Pełnej Krwi Angielskiej i Koni Arabskich Czystej Krwi; 
 

b) Kompleksowej opieki informatycznej oprogramowań będących w użytkowaniu PKWK – modułu 
paszportowego oraz modułu generowania pozostałych dokumentów na potrzeby działu 
Elektronicznego Ksiąg Stadnych Koni Pełnej Krwi Angielskiej i Koni Arabskich Czystej Krwi, jak i 
utrzymaniu aplikacji oprogramowania informatycznego umożliwiającego internetowe zgłaszanie 
zdarzeń hodowlanych; 

 
c) Zapewnienie poprawnego i nieprzerwanego działania systemów (oprogramowań), o których mowa w 

pkt b) i c) wraz z usuwaniem ewentualnych wad, zgodnie z zasadami SLA (Service Level Agreement) 
opisanymi w § 10 Umowy; 

 
d) Usługach helpdesk dla biura PKWK odnoszących się do: (i) poprawnego wydruku dokumentów 

generowanych przez aplikację HOMAS; (ii) poprawnego funkcjonowania aplikacji HOMAS w przypadku 
zmian/konfiguracji/wymiany sprzętu komputerowego w PKWK, z wyłączeniem zmian dotyczących 
wersji systemu operacyjnego i przeglądarek na inne niż dla których aplikacje były programowane; 

   
e) Pracach konsultacyjnych z wyznaczonym przez PKWK personelem, jak i przeprowadzenie 

ewentualnych szkoleń uzupełniających dla personelu PKWK w związku z aktualizacją oprogramowań, 
o których mowa powyżej w ppkt a) – b) w wymiarze 6 godzin miesięcznie. 

- dalej jako „Usługi”. 
 
2. Wykonawca wykonywać będzie Usługi z dołożeniem i z zachowaniem należytej staranności 
profesjonalnej, przy stałej współpracy z osobą dedykowaną do współpracy z PKWK, w osobie Pani 
_______________.  
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3. Osobą dedykowaną do realizacji Usług ze strony Wykonawcy będzie _____________ legitymujący się 
dowodem osobistym o numerze i serii ___________, posiadający PESEL ______________. 

 
4. Umowę zawiera się na czas określony, począwszy od dnia ________________ r. (dzień rozpoczęcia 
świadczenia Usług) do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

 
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie Usług osobie innej niż wskazana w ust. 3 tylko za uprzednią 
pisemną zgodą PKWK, oraz wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak choroba, 
urlop wypoczynkowy, wypadek losowy itp. W przypadku, gdy osoba dedykowana nie może osobiście 
świadczyć Usług, Wykonawca powinien niezwłocznie (via e-mail) powiadomić o tym Prezesa PKWK.  

 
6. Wykonawca będzie wykonywał Usługi w trybie online (zdalnie) lub w wyjątkowym sytuacjach w 
siedzibie PKWK. 

 
7. Wykonawca zobowiązany jest zachować wszelkie informacje i dane pozyskane w czasie wykonywania 
Usług objętych niniejszą Umową na rzecz PKWK jako informacje stanowiące tajemnicę PKWK (w tym 
wszelkie dane osobowe w rozumieniu właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego) i nie 
ujawniać ich osobom trzecim – za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących 
przepisach prawa. Obowiązki Wykonawcy zostaną w tym zakresie określone w osobnym porozumieniu 
Stron /oświadczeniu Wykonawcy/ osoby, o której mowa w ust. 3 Umowy. 

 
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

 
9. Strony zgodnie uznają, iż okolicznością, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, o której 
mowa w ust. 8, jest siła wyższa, rozumiana jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne i niemożliwe do 
przewidzenia lub zapobieżenia. 

 
10. Usługi będą wykonywane w poniższych terminach: 

 
a) W przypadku zgłoszenia w dniu roboczym (w drodze kontaktu via e-mail z Wykonawcą na adres e-

mail wskazany przez Wykonawcę) błędu krytycznego (wysokiego stopnia)  tj. uniemożliwiającego 
korzystanie z aplikacji (oprogramowań), o których mowa w § 1 ust. 1 ppkt a) i b) – czas reakcji na 
wykonanie Usługi nastąpi w przeciągu 4h. Czas rozwiązania i naprawy błędu krytycznego nastąpi w 
przeciągu 12h; 
 

b) W przypadku zgłoszenia w dniu roboczym (w drodze kontaktu via e-mail z Wykonawcą na adres e-
mail wskazany przez Wykonawcę) błędu poważnego (średniego stopnia) tj. wszelkiego rodzaju 
uszczerbki i błędy, które w minimalny sposób uniemożliwiają korzystanie z aplikacji 
(oprogramowań), o których mowa w § 1 ust. 1 ppkt a) i b) – czas reakcji na wykonanie Usługi 
nastąpi w przeciągu 8h. Czas rozwiązania i naprawy błędu poważnego (średniego) nastąpi w 
przeciągu 36h; 

 
c) W przypadku zgłoszenia w dniu roboczym (w drodze kontaktu via e-mail z Wykonawcą na adres e-

mail wskazany przez Wykonawcę) błędu błahego (niskiego stopnia) tj. wszelkiego rodzaju 
uszczerbki i błędy, które nie mają wpływu na funkcjonowanie i korzystanie z aplikacji 
(oprogramowań), o których mowa w § 1 ust. 1 ppkt a) i b) – czas reakcji na wykonanie Usługi 
nastąpi w przeciągu 12h. Czas rozwiązania i naprawy błędu błahego (niskiego stopnia) nastąpi w 
przeciągu 36h. 

 
§ 2 

1. Wykonawca niniejszym przenosi na PKWK, na zasadach wyłączności, wszelkie autorskie prawa 
majątkowe i prawa pokrewne w zakresie korzystania i rozporządzania rezultatem świadczonych 
Usług stanowiących (lub mogących stanowić) utwór lub utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
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1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) w całości i/ 
lub we fragmentach dowolnie wybranych przez PKWK, samoistnie i/ lub w ramach dowolnego 
utworu/ów w przypadku jego/ich powstania – nieograniczone w czasie i przestrzeni – oraz zezwala 
na wykonywanie autorskich praw zależnych do każdego takiego utworu/ów w przypadku jego/ich 
powstania w zakresie jego/ich opracowań, przeróbek, przemontowań, nowych wersji, łączenia z 
innymi utworami i eksploatacji takich opracowań na polach określonych w art. 50 i 74 ust. 4 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bądź na innych polach 
eksploatacji wskazanych przez PKWK, w tym w szczególności na następujących polach 
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); 
 

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) zezwolenie na tłumaczenie systemu informatycznego i/lub jego części na języki obce. 

 
2. Przeniesienie na PKWK autorskich prawa majątkowych do powstałego utworu lub utworów, o 

których mowa w ust. 1 następuje w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 niniejszej 
Umowy.  

 
§ 3 

1. Z tytułu wykonywania Usług w ramach Umowy Wykonawcy przysługuje ryczałtowe Wynagrodzenie 
płatne w następujący sposób: 
- począwszy od dnia ____________ 2018 roku wynagrodzenie w wysokości _______ netto 
miesięcznie, powiększone o podatek VAT – (dalej łącznie jako „Wynagrodzenie”), 
 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na numer rachunku bankowego Wykonawcy 
_____________________________________, każdorazowo po zakończeniu danego miesiąca 
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świadczenia Usług, w terminie 7 dni od przedłożenia faktury VAT należycie wystawionej przez 
Wykonawcę. 
 

3. Do kwot netto Wynagrodzenia należy każdorazowo doliczyć należny podatek od towarów i usług (VAT), 
według stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

 
4. Za dzień dokonania płatności Strony uznają dzień złożenia przez PKWK w banku polecenia dokonania 

przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. 
 

§ 4 
Jeżeli do wykonywania Umowy przez Wykonawcę konieczne lub potrzebne okaże się współdziałanie 
Zamawiającego, PKWK będzie współdziałać z Wykonawcą  w niezbędnym i oznaczonym zakresie.  

 
§ 5 

1. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie wykonywania Umowy do udostępniania PKWK lub innym 
wskazanym przez Zamawiającego osobom informacji, danych związanych ze zdobytymi przez niego 
wiedzą i/lub doświadczeniem w dziedzinach objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz umiejętności 
koniecznych do korzystania z tej wiedzy i/lub doświadczenia (know-how), o ile okaże się to konieczne 
lub potrzebne w związku z należytym wykonywaniem Umowy. 
 

2. Wykonawca jest zobowiązany w każdym czasie do złożenia na wniosek PKWK informacji, sprawozdań, 
raportów, według wzorów ustalonych przez PKWK, na temat stanu wykonywania Usług. 
 

3. W ramach świadczenia na rzecz Zamawiającego Usług Wykonawca nie będzie podejmować lub 
wspierać jakichkolwiek czynności w imieniu i/lub na rzecz PKWK, co do których nie został umocowany 
przez PKWK w formie pisemnego pełnomocnictwa, zmierzających do: 
a) nabywania i/lub zbywania ruchomości, w tym środków trwałych i/lub wyposażenia,  
b) zaciągania zobowiązań nieuwzględnionych w rocznym planie finansowym PKWK w części 
dotyczącej zakresu świadczenia Usług. 

 
§ 6 

1. Wykonawca pokrywa wszelkie własne wydatki i koszty poniesione przez niego w związku z realizacją 
Umowy, w tym w szczególności koszty dojazdu do siedziby PKWK. 
  

2. PKWK pokryje lub zwróci Wykonawcy dodatkowe wydatki i koszty poniesione na rzecz PKWK w celu 
należytego świadczenia Usług, jeżeli zostały one w sposób uzasadniony i udokumentowany poniesione 
w interesie PKWK oraz uprzednio zaakceptowane przez PKWK. 

 

§ 7 
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron bez konieczności podania przyczyn 

z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  
 

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez PKWK ze skutkiem natychmiastowym: 
a) jeżeli Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona istotne postanowienie Umowy i nie uzupełni 
tego braku w terminie 3 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania w tym przedmiocie, 
b) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę Umowy z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, 
c) w przypadku przekazania, ujawnienia lub wykorzystania tajemnicy PKWK bez wymaganej zgody 
PKWK, w tym jakichkolwiek danych osobowych znajdujących się w zasobach PKWK, 
d) w przypadku gdy osoba dedykowana do realizacji Usług, o której mowa w ust. 3, z dowolnej 
przyczyny nie może faktycznie świadczyć Usług przez okres dłuższy niż 15 dni roboczych. 

 
§ 8 

1. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca jest obowiązany na co najmniej 3 dni przed tym 
rozwiązaniem lub w terminie 2 dni, licząc od daty wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 
do: 
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a) protokolarnego przekazania prowadzonych w zakresie świadczonych Usług spraw wraz ze 
szczegółowym sprawozdaniem z wykonywania Umowy, sporządzonym zgodnie ze wzorem 
przygotowanym przez PKWK od chwili objętej ostatnim sprawozdaniem obejmującym całokształt spraw 
związanych ze świadczonymi Usługami do chwili jej rozwiązania, 
 
b) zwrotu wszelkich dokumentów i innych materiałów sporządzonych (utrwalonych) w dowolnej 
formie, które Wykonawca otrzymał, sporządził, zebrał, uzyskał lub do których posiadł dostęp w związku 
z wykonywaniem Umowy lub podejmowaniem czynności na rzecz lub na zlecenie PKWK w związku 
z wykonywaniem Umowy, włączając w to ich kopie i odpisy, a także wszelkie inne nośniki zapisu, na 
których zostały one utrwalone, 

 
c) rozliczenia się z poniesionych wydatków i kosztów określonych w § 6 ust. 2 Umowy. 
 

2. W przypadku rozwiązania Umowy PKWK zobowiązany jest do: 
a) przyjęcia od Wykonawcy – w terminach określonych w zdaniu pierwszym ust. 1 niniejszego 
paragrafu – protokołu prowadzonych prac, sprawozdania, dokumentów i innych materiałów oraz 
rozliczeń zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu, 
b) zapłaty na rzecz Wykonawcy należnego mu do chwili wygaśnięcia Umowy Wynagrodzenia za Usługi 
w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy 

 
§ 9 

Strony Umowy zobowiązują się w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu do zachowania w 
poufności jej postanowień oraz dokumentów związanych z negocjowaniem i zawieraniem Umowy, a w 
szczególności w zakresie określonych w Umowie zasad wynagradzania, z wyłączeniem przypadków 
określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

 
§ 10 

Wszelkie spory wynikające z Umowy, których nie udało się rozwiązać polubownie, Strony poddają pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby PKWK. 

 
§ 11 

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy lub jego część okaże się nieważne, pozostałe postanowienia 
Umowy pozostają w mocy, a Strony zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia 
tych nieważnych postanowień lub ich części mającymi moc prawną i skutek ekonomiczny możliwie 
najbardziej zbliżony do zastępowanego postanowienia lub jego części. 
 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego. 

 
3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, rozwiązanie, wypowiedzenie Umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
 

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

Zamawiający      Wykonawca: 
 
 

 


