
Załącznik nr 4 do SIWZ  

Wór umowy  

Umowa na System Emisyjny 

         zawarta w dniu ................ 2015 roku w Bydgoszczy pomiędzy: 

pomiędzy: 

Polskim Radiem - Regionalną Rozgłośnią w Bydgoszczy „Polskim Radiem Pomorza i Kujaw” S.A.,  

z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Gdańska 48-50, 85-006 Bydgoszcz, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod nr 0000183992, NIP 554-03-16-293, 

kapitał zakładowy: 703.900 zł, kapitał wpłacony: 703.900 zł, skład Zarządu: Michał Jagodziński – Prezes 

Zarządu,  

reprezentowaną przez Michała Jagodzińskiego – Prezesa Zarządu, 

zwaną w dalszej części Umowy „ Zamawiającym” 

a 

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

reprezentowaną/ym przez …................................................. na podstawie …..............................., 

zwaną/ym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” 

§1 

1.  Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Emisyjnego w Radiu PiK 

S.A. wraz z dostawą oprogramowania i urządzeń niezbędnych do wdrożenia i eksploatacji systemu. 

Umowa obejmuje:         

1) Wykonanie projektu wdrożenia – merytoryczny opis realizacji przedmiotu zamówienia, 

infrastruktury technicznej oraz wszystkich elementów funkcjonalnych Systemu Emisyjnego wraz  

z opisem działania modułów, funkcji, procedur, szczegółowy harmonogram prac, procedury 

wdrożenia, procedury migracji danych.        

2) Dostawę licencji na bezterminowe użytkowanie oprogramowania.     

3) Dostawę oprogramowania w polskiej wersji językowej, umożliwiającego realizację opisanych  

w specyfikacji funkcji.          

4) Dostawę niezbędnego sprzętu (serwerów, switchy i innych elementów pomocniczych).  

5) Instalację, uruchomienie i wdrożenie Systemu na dostarczonym niezbędnym sprzęcie, jak również 

na sprzęcie posiadanym przez Zamawiającego oraz stacjach roboczych Zamawiającego. 

6)Wykonanie testów niezawodnościowych oraz testów funkcjonalnych.  

7) Migrację niezbędnych danych z obecnie eksploatowanego przez Zamawiającego emisyjnego 

serwera NetWare.          

8) Wykonanie projektu technicznego i dokumentacji powykonawczej zawierających 

procedury/scenariusze wykonania najważniejszych czynności użytkownika Systemu oraz 

najważniejszych czynności administracyjnych.        

9) Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników końcowych Systemu i administratorów.  

10) Zagwarantowanie bezpłatnego wsparcia i zapewnienie gwarancji na dostarczony sprzęt  

i oprogramowanie. 

2.  Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy.  



3.  Pojęcie Systemu w ujęciu niniejszej umowy oznacza, że Zamawiający traktuje poszczególne 

elementy przedmiotu umowy jako nierozdzielną całość, zaś poszczególne elementy przedmiotu 

umowy bez stworzenia funkcjonalnej całości nie mają dla Zamawiającego samodzielnego 

znaczenia. 

4. Ponadto przedmiotem umowy jest świadczenie serwisu gwarancyjnego. 

5. Umowa została zawarta po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  

w przetargu nieograniczonym, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia 

publicznego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu emisyjnego w Radiu PiK S.A. 

wraz z dostawą oprogramowania i urządzeń niezbędnych do wdrożenia i eksploatacji systemu– 

znak ZO-261-12-2014. 

             §2 

1.   Strony ustalają że:          

1) rozpoczęcie wykonania umowy nastąpi w dniu …............. roku.     

2) system emisyjny zostanie wdrożony w taki sposób, że będzie możliwa testowa emisja przy 

jego użyciu do dnia …..................... r.         

3) zakończenie wykonania umowy nastąpi nie później niż w dniu ................(120 dni od 

podpisania umowy) ............roku.          

4) licencje na użytkowanie programów komputerowych nabywane w ramach niniejszego 

zamówienia obowiązują przez czas nieokreślony.  

2. Terminy wykonania umowy mogą ulec zmianie w przypadku przerw w jej wykonaniu powstałych  

z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Przyczyny te winny być udokumentowane. 

§3 

1. Wykonawca w terminie 7 dni, licząc od daty podpisania umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych.  

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie (Kaucja Gwarancyjna) należytego wykonania umowy  

w wysokości 5% Wynagrodzenia (brutto) o którym mowa w §9 tj. ……………………….. 

(…………………………….) w formie ……………………………………………… 

3. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy oraz służy do 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

4. Strony ustalają, że:   

1) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania 

przedmiotu umowy;           

2) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub 

gwarancji jakości. 

5.  Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy (70%) 

zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po odbiorze przedmiotu umowy. 

6. Pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu 

gwarancji jakości. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią polisę ubezpieczeniową, której warunki są 

zgodne z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i której kopia stanowi załącznik 

nr ….... do niniejszej umowy. 

§4 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie osoby, przy pomocy których 

wykonuje umowę.   



(punkty od 2 do 7 stosowane w przypadku zawierania umowy z Wykonawcami występującymi 

w Konsorcjum) 

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą 

Partnerzy wykazani w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

realizację przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawcy (Partnerzy Konsorcjum) realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni  

za jej wykonanie. Dla potrzeb niniejszej Umowy przez Wykonawcę rozumie się również 

Partnerów wchodzących w skład konsorcjum, wszystkich razem i każdego z osobna, o ile  

z postanowień niniejszego paragrafu nie wynika inaczej. 

4. Wykonawcy (Partnerzy Konsorcjum) realizujący wspólnie Umowę zgodnie z Umową 

konsorcjum z dnia 29 kwietnia 2008 roku wyznaczyli spośród siebie Lidera upoważnionego do 

zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców (Partnerów) realizujących wspólnie 

Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od 

Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz Wykonawców i w imieniu wszystkich 

Wykonawców (Partnerów) realizujących wspólnie Umowę. 

5. Liderem, o którym mowa w ust.4 jest ….................................................................................... 

6. Płatność dokonana na rzecz Lidera zwalnia Zamawiającego z długu względem Wykonawców 

(Partnerów Konsorcjum). 

7. Wykonawcy (Partnerzy Konsorcjum) oświadczają, że przekazane wraz z wnioskiem  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Umowa konsorcjum i pełnomocnictwo pozostają  

w mocy, i nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami niniejszej Umowy i dokumentami,  

o których mowa w §1. 
     §5 

1. Sprzęt będący przedmiotem umowy musi być fabrycznie nowy i odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz wymaganiom Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

2. Na Sprzęt Wykonawca obowiązany jest posiadać w szczególności certyfikaty CE, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.    

  

    §6 

1. Przedmiot umowy obejmuje także udzielenie przez Wykonawcę licencji na korzystanie  

z oprogramowania (Programy komputerowe) użytego do wykonania przedmiotu umowy. 

Wykonawca nie będący właścicielem majątkowych praw autorskich do Programów 

komputerowych jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru 

przedmiotu umowy, dokumenty potwierdzające zawarcie umowy z producentem lub legalnym 

dystrybutorem tych Programów uprawniającej Wykonawcę do udzielenia licencji lub udzielenia 

sublicencji na Programy w zakresie, o którym mowa w ust 2.  

2. Licencja obejmuje prawo do korzystania z Programów komputerowych na następujących polach 

eksploatacji: 

1) wprowadzenia do pamięci komputerów stanowiących System komputerowy w myśl niniejszej 

umowy, 

2) dostosowanie oprogramowania bez naruszania kodów źródłowych do platformy sprzętowej  

i konfiguracji używanej przez Licencjobiorcę, 

3) sporządzenie dowolnej liczby kopii zapasowej każdego z Programów. 

       

  §7 
1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie użytkowników Systemu Emisyjnego wskazanych przez 

Zamawiającego. 

2. Wszelkie koszty związane z przeszkoleniem ponosi Wykonawca. 

  

 

 

 



 §8 

1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. O terminie 

rozpoczęcia odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad 

stwierdzonych przy odbiorze. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji wykonanego Systemu sporządzoną  

w języku polskim dokumentację techniczną w części dotyczącej opisu działania Systemu,  

z wyszczególnieniem podstawowych urządzeń, spełnianej roli a także obejmującą podstawowy 

zakres administrowania urządzeniami Systemu. Koszt ewentualnego tłumaczenia ponosi 

Wykonawca.  

  

 §9 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się 

ryczałtowo w kwocie ….................... zł netto, (słownie: …........................................................ złotych) 

powiększonej o obowiązujący w chwili zawierania umowy podatek od towarów i usług (VAT).  

  

§10 

1. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego wykonanego 

przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę w terminie 14 dni od daty odbioru przedmiotu 

umowy. 

3. Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy. 

  

§11 
1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu …..... miesięcznej gwarancji jakości  

na sprawne działanie Systemu Emisyjnego zarówno jeżeli chodzi o składający się na ten System 

Sprzęt jak i Programy komputerowe. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad powstałych  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Gwarant nie może w okresie gwarancji żądać od Zamawiającego zakupu jakichkolwiek 

udoskonaleń (w tym: unowocześnień, upgrade’ów, dodatków sprzętowych, wszelkiego rodzaju 

usług, serwisów, licencji i uprawnień). Jeżeli usunięcie wady jest możliwe wyłącznie w drodze 

dokonania takiego zakupu, gwarant jest zobowiązany dokonać tego zakupu na własny koszt  

i zainstalować przedmiot zakupu w Systemie Emisyjnym. 

5. Przyjmuje się, że Zamawiający zgłosił wadę skutecznie, jeżeli wysłał pocztą elektroniczną lub 

faksem do Wykonawcy lub do osoby wskazanej przez Wykonawcę w „Oświadczeniu  

o warunkach gwarancji” bądź dokumencie gwarancji, pismo wzywające do jej usunięcia. 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić każdorazową zmianę osoby wskazanej do odbioru zgłoszeń 

o wadach adresu poczty elektronicznej i/lub numeru faksu takiej osoby. Wykonawca 

zobowiązuje się do zwrotnego potwierdzenia zgłoszenia wady.  

6. Przez całkowitą niemożność korzystania z Systemu Emisyjnego – usterka krytyczna - rozumie się: 

1) brak możliwości zapisu lub odtworzenia dźwięków, 

2) niemożność podjęcia pracy w domenie przez serwer zapasowy w przypadku awarii serwera 

podstawowego, 

3) awarię obu pamięci masowych (macierzy) – podstawowej i zapasowej lub niemożność 

podłączenia do systemu macierzy zapasowej w przypadku awarii macierzy podstawowej. 

7. Dopuszczalne jest zastosowanie w ciągu ..... (ilość godzin wskazana w „Oświadczeniu  

o warunkach gwarancji, nie więcej niż 24 godziny) od chwili zgłoszenia awarii rozwiązań 

zastępczych, przywracających utraconą funkcjonalność bez dokonania właściwej naprawy 

uszkodzonego elementu Systemu Emisyjnego. W takim przypadku czas naprawy oryginalnego 



elementu Systemu Emisyjnego i przywrócenia pełnej funkcjonalności nie może być dłuższy niż 14 

dni, licząc od momentu zgłoszenia wady. 

8. Naprawa wad Programów komputerowych nie powodujących całkowitej niemożności 

korzystania z Systemu Emisyjnego - usterki marginalne, w tym : 

1) oprogramowania systemów operacyjnych urządzeń,  

2) oprogramowania realizującego funkcję klastrów , mirrorów, kopii awaryjnych,  

3) oprogramowania realizującego funkcję backupów, 

4) innego oprogramowania kontrolno–sterującego Systemem, będącego przedmiotem 

zamówienia nastąpi niezwłocznie po udostępnieniu poprawek w oprogramowaniu przez 

producentów tych programów. 

9. Gwarant zobowiązuje się do stosowania czasów reakcji i naprawy nie gorszych niż 

wyspecyfikowane w poniższej tabeli. 

Tabela - Warunki serwisu 

Gwarancja Typ usterki Okres trwania Czas reakcji Czas naprawy 

Sprzęt (serwery, switche) Każda - 24h 

Sprzęt ( pozostały ) Każda 24h 14 dni 

Oprogramowanie Krytyczna - 6h 

Oprogramowanie Marginalne 

.... (nie mniej niż 

36) miesięcy 

24h 14 dni 

  

10. Gwarancja obejmuje wszelkie wady z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych, wad 

spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu 

oraz wad spowodowanych zdarzeniami losowymi.  
11. Gwarancja nie może być w żaden sposób uzależniona od urządzeń przeznaczonych do 

współpracy  

z przedmiotem umowy. 

12. Gwarancja nie może zawierać żadnych innych dodatkowych klauzul uniemożliwiających lub  

w sposób znaczący utrudniających Zamawiającemu korzystanie z uprawnień gwarancyjnych. 

13. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w ciągu którego, wskutek wady 

przedmiotu umowy objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

14. W przypadku wymiany samodzielnego elementu Systemu Emisyjnego (kompletna jednostka 

sprzętu lub którykolwiek program) na wolny od wad, bieg terminu gwarancji dla elementu 

wymienionego rozpoczyna się na nowo.  

15. Dokument gwarancyjny zostanie sporządzony w języku polskim i podpisany przez Wykonawcę 

i stanowi załącznik do niniejszej umowy.   

                                                 

§12     

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu bezpłatnego 

serwisu technicznego (telefonicznego oraz mailowego typu hot-line) dostępnego w dni robocze, 

co najmniej przez 8 godzin dziennie(od 8:00 do 16:00), umożliwiającego dokonywanie konsultacji  

w sprawach związanych z działaniem Systemu Emisyjnego i ewentualne udzielanie dotyczących tego 

porad technicznych. 

         §13 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary 

umowne. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu określonego w §1 przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% ustalonego  

w umowie wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 



2) za zwłokę w usunięciu wad powodujących całkowitą niemożność korzystania z Systemu 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,2% ustalonego w umowie 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od końcowych terminów określonych  

w dokumencie gwarancyjnym na usunięcie wad, 

3) za zwłokę w usunięciu w okresie gwarancji pozostałych wad – w wysokości 0,1% ustalonego  

w umowie wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od końcowych terminów 

określonych w dokumencie gwarancyjnym na usunięcie wad, 

4) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

- w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

§14 

1. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od całej umowy w ciągu trzech lat od jej 

zawarcia w razie zaistnienia którejkolwiek z poniższych okoliczności: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy lub opóźnia się z wykonaniem 

przedmiotu umowy ponad 30 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

2) Wykonawca nie wniósł w terminie zabezpieczenia, o którym mowa w §3 umowy, 

3) warunki udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie odpowiadają warunkom określonym  

w §11 niniejszej umowy, 

4) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §6 ust 1 lub §8 

ust 3, 

5) Wykonawca przekroczy termin usuwania wad w ramach gwarancji o więcej niż 30 dni. 

2. Ze względu na integralność będącego przedmiotem umowy Systemu Emisyjnego Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od całej umowy w terminie jednego roku od odbioru przedmiotu 

umowy, jeżeli tylko powstaną przesłanki do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów  

o rękojmi w tej jej części, która dotyczy sprzedaży Sprzętu. 

3. Za wady istotne w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi uważa się wady 

powodujące całkowitą niemożność korzystania z Systemu Emisyjnego. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

            §15 

Nieistotna zmiana zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

   §16 

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają właściwości sądów właściwych 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

   §17 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego,  

a w szczególności kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych. 

    

  §18 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron.  

  

  §19 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

- Dokument gwarancji jakości, 



- Opis przedmiotu zamówienia, 

- Kopia Oferty Wykonawcy, 

- Polisa ubezpieczeniowa. 

  

   

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA 


