
Załącznik Nr 7 
do zapytania ofertowego 
z dnia 31.05.2022 roku 

 

UMOWA nr … 
 
zawarta w Biłgoraju, w dniu .............. pomiędzy 

 
…………………………. prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą
 ......................................................................................................................................... 
z 
siedzibą w ……………………..; .. – ……………. NIP: ………………; REGON: ……………… 

 
…………………………….   z  siedzibą   w  ………………..  przy  ul.  ……………….,   ..  –
 ......................................................................................................................................... 
, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym …………………………………… pod numerem
 KRS 
…………………..; NIP: ……………., REGON: …………………;  kapitał zakładowy
 ........................................................................................................................................ 
zł, 
reprezentowaną przez: 
………………….. - ……………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

a 
 
Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Żołnierzy 
Wojska Polskiego 4, 23 – 400 Biłgoraj, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000029538; NIP: 9180010647, REGON: 950173239; kapitał zakładowy 552.400 zł, 
reprezentowaną przez: 
Mateusza Bury – prezesa 

zarządu, zwaną dalej 

„Zamawiającym” 

w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie zapytania ofertowego na zakup 
oprogramowania analitycznego z dnia 31.05.2022 r. 

 
o następującej treści 

 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego (dedykowanego) oprogramowania 
analitycznego. Program ma zawierać moduł centralnej bazy danych zainstalowany lokalnie, 
stanowiący samodzielny system serwerowy - określonego w Ofercie Wykonawcy. 

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zrealizowany zgodnie z ofertą 
Wykonawcy i załącznikami do tej oferty oraz zapytaniem ofertowym na zakup 
oprogramowania analitycznego z dnia 31.05.2022. 

3. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z metodologią analizy 
rynku i metodologia analizy procesów wewnętrznych stanowiących odpowiednio załącznik 
nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy1. 

4. Umowa została zawarta w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. 
„Specjalistyczne doradztwo na rzecz rozwoju lubelskiego sektora MŚP” w ramach Osi 
Priorytetowej: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.4 Dostosowanie ofert IOB do 
potrzeb rynku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

 
1 Należy wykreślić, jeżeli metodologie zostały dołączone przez wykonawcę do oferty. 



na lata 2014-2020. 
 
 
 

§ 2 
 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać do 
dnia 
………………………... 

2. Strony uzgadniają, że za wykonanie zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 
nie większej niż ………….. (słownie: … 00/100) złotych brutto, zwane dalej 
„wynagrodzeniem”. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT 
w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru, o którym mowa w §4, sporządzony 
przez Zamawiającego, 

5. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu pod adres: Biłgorajska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., ul. Kościuszki 65, 23 – 400 Biłgoraj. 

6. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności Wykonawcy z tytułu 
realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie. 

8. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 
2020. 

 
§ 3 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do należytej współpracy z Zamawiającym podczas realizacji 

umowy. 
2. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania części lub całości zamówienia 

podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom). 
 

§ 4 
 

1. W terminie do 14 od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy Zamawiający sporządzi 
protokół z wykonania zadania, zwany dalej „protokołem”. 

2. Protokół powinien zawierać w szczególności: 
a) datę i miejsce jego sporządzenia; 
b) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania 

przedmiotu umowy lub jego części; 
c) podpisy Stron. 

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 lit b) Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli 
stwierdzi, że przedmiot umowy lub jego część wykonano w sposób niezgodny z 
umówionym przez Strony. 

4. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w protokole, przyjmie przedmiot 
umowy lub jego część wykonane wadliwie, wówczas wynagrodzenie podlega obniżeniu 
proporcjonalnie do zakresu wadliwości przedmiot umowy lub jego części. 

5. Procentowy zakres wadliwości zadania określi Zamawiający w protokole odbioru 
sporządzonym zgodnie z niniejszym paragrafem. 

6. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia Zamawiającemu przysługuje kara umowna, 
określona w §5 ust. 3. 

7. Strony uzgadniają, że w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od podpisania 
protokołu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu podpisanego przez 
Zamawiającego, Zamawiający może uznać treść sporządzonego przez siebie projektu 
protokołu za zaakceptowany przez Wykonawcę. 

 
§ 5 

 
1. W razie niewykonania zadania w całości lub w części Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

tylko w części – proporcjonalnie do zrealizowanego zakresu rzeczowego. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wina za niewykonanie zadania leży po stronie 



Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia 
brutto, przewidzianego za wykonanie zadania. 

3. W razie stwierdzonych w protokole zastrzeżeń Zamawiającego do wykonania 
poszczególnych części przedmiotu zamówienia, przez co Strony rozumieją nienależyte 
wykonanie zadania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 
kwoty wynagrodzenia, za każdy przypadek naruszenia. 

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 

5. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający 
potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone 
wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy. 

 

§ 6 
 

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy, w tym do 
podpisywania protokołów odbioru, o których mowa w §4, upoważnieni są: 

a) ze strony Zamawiającego: Pan/Pani ………..… tel………….., e- mail ................ ; 
b) ze strony Wykonawcy: Pan/Pani ………….… tel………….., e- mail ................. ;. 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 
Strony i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 7. 

 
§ 7 

 
Umowa może być zmieniona w następujących przypadkach: 

1) zmiany terminu realizacji zamówienia: 
a) wydłużenie terminu realizacji zamówienia maksymalnie o kolejne 30 dni, w przypadku 

wydłużenia okresu realizacji projektu, o którym mowa w §1 ust. 4, na uzasadniony 
wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego. 

2) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej 
realizacji zamówienia związane z: 
a) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, 

że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 
b) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub 
okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 
umowy, 

c) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. 
wystawienia faktury, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między 
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i 
terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad 
instytucji dofinansowujących lub zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej 
wprowadzenie takiej modyfikacji, 

d) zaistnieniem okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność 
realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia 
realizowanego zamówienia czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego, 
przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 
elementów przedmiotu zamówienia i/lub skróceniu terminu realizacji usługi, 

3) zmiany porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności 
związane ze zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) 
strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu 
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych), 

4) wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową 
sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej umowy, które 
uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie 
niniejszej umowy i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie i których 
nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą 
starannością. 

 
§ 82 

 

 
2 Należy wykreślić w zależności od treści oferty 



1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem oprogramowania będącego przedmiotem 
niniejszej umowy oraz, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą, nie przenosi na Zamawiającego w żadnej części autorskich 
praw majątkowych do przedmiotu zamówienia oraz wszelkiej dokumentacji opisującej jego 
funkcjonalności i sposób działania w tym instrukcji użytkowania. 

 
§ 82 

 
3. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem oprogramowania będącego przedmiotem 

niniejszej umowy oraz, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do 
przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu 
zamówienia oraz wszelkiej dokumentacji opisującej jego funkcjonalności i sposób działania 
w tym instrukcji użytkowania, za zapłatą wynagrodzenia określonego w umowie. 

5. Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu narzędzia 
systemowe, jeśli takie są lub mogą być niezbędne dla doprowadzenia kodu źródłowego do 
postaci wykonywalnej umożliwiającej korzystanie z niego i uzyskanie wszystkich 
funkcjonalności opisanych w umowie jak również zapewni udzielenie licencji niezbędnych do 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. 

6. Sprzedający oświadcza, że 
a) przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia, bibliotek 

programistycznych i utworów niezbędnych do korzystania z przedmiotu zamówienia nie 
są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, że przedmiot 
zamówienia nie narusza praw osób trzecich oraz, że nie jest wymagana zgoda żadnych 
osób trzecich na zawarcie niniejszej umowy, a Wykonawca posiada wszelkie niezbędne 
prawa w zakresie koniecznym do wykonania niniejszej Umowy; 

b) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z 
opracowań przedmiotu zamówienia; 

c) w przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia 
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu; 

d) w przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających 
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do 
przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego 
zwolnienia z udziału w sprawie oraz odpowiedzialności wobec podmiotów trzecich z 
tytułu kierowanych przez nie roszczeń. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu 
zamówienia dokumentacji oraz innych elementów w tym programów komputerowych 
koniecznych do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia wraz z wyłącznym 
prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz zezwalania na wykonywanie 
tego prawa. Jeśli programy konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia 
nie są programami autorstwa Wykonawcy jest on zobowiązany zapewnić Zamawiającemu 
prawo do korzystania z tych programów przez okres co najmniej 10 lat w ramach licencji 
producenta lub na innej podstawie. 

8. Przeniesienie praw autorskich następuje w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji w 
ramach wynagrodzenia określonego w umowie, w tym określonych w art. 50 oraz 74 ust. 4 
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

9. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest ograniczone ani czasowo, ani 
terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich 
innych 

10. państw. 
11. Zamawiający nie jest ograniczony w wyznaczaniu terminu rozpowszechniania przedmiotu 

zamówienia, o których mowa w paragrafie niniejszym. 
12. Jednocześnie z przejściem autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarza przedmiotu zamówienia. 
13. Wykonawca oświadcza, że twórca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do przedmiotu zamówienia, w związku z czym 
Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać przedmiot zamówienia oraz jego 
opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem twórcy, pseudonimem, firmą lub 
jakimkolwiek innym oznaczeniem, zarówno jako twórcy przedmiotu zamówienia. 

14. Przeniesienie praw autorskich Wykonawcy nastąpi z dniem podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru potwierdzającego odebranie przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi 
utworami, 



15. dokumentacją oprogramowaniem itp. koniecznymi do prawidłowego korzystania z 
przedmiotu zamówienia. 

16. Zamawiający będzie upoważniony do wykorzystania przedmiotu zamówienia na innych 
komponentach sprzętowych bądź sieciowych niż te, dla których przedmiot zamówienia został 
stworzony. Jeżeli dla prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia konieczne będzie 
również oprogramowanie użytkowe pochodzące od osób trzecich, stworzone wyłącznie na 
potrzeby przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni Zamawiającemu uzyskanie praw do 
takiego oprogramowania w zakresie przewidzianym w niniejszym paragrafie oraz w ramach 
wynagrodzenia przewidzianego niniejszą Umową. Wykonawca zobowiązany jest do 
wskazania Zamawiającemu takiego oprogramowania pochodzącego od osób trzecich. 

17. Ponadto w dniu wskazanym w ust. 12 powyżej Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość 
autorskich praw majątkowych z prawem do wykonywania autorskich praw zależnych do 
elementów nie będących przedmiotem zamówienia, a potrzebnych do korzystania z 
przedmiotu zamówienia, kompletnej dokumentacji merytorycznej i technicznej przedmiotu 
zamówienia, baz danych wykorzystywanych w przedmiocie zamówienia, na wszystkich 
znanych w dniu podpisania Umowy polach eksploatacji. 

18. Wykonawca gwarantuje, że w celu prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia jego 
rozwoju oraz modyfikowania nie jest konieczne posiadanie żadnych dodatkowych praw 
autorskich, licencji lub uprawnień ponad te jakie zgodnie z niniejszą Umową są przekazywane 
przez Wykonawcę. Jeśli powyższe zapewnienie okaże się nieprawdziwe, Zamawiający będzie 
mógł, według swojego uznania: 
a) zażądać od Wykonawcy nabycia określonych uprawnień i przekazania ich 

Zamawiającemu lub udzielenia niezbędnych licencji, lub 
b) nabyć stosowne uprawnienia we własnym zakresie, a ich kosztem obciążyć Wykonawcę. 

19. W terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 12, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu, kompletne kody źródłowe przedmiotu zamówienia 
wraz z ich opisem, pełną dokumentacją przedmiotu zamówienia oraz oprogramowaniem 
koniecznym do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia. Dokumentacja zawierać 
będzie w szczególności wszelkie informacje pozwalające na samodzielne korzystanie przez 
Zamawiającego z przedmiotu zamówienia i instalowanie go oraz dokonywanie dalszych 
dowolnych zmian przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.  

20. Przekazanie kodów źródłowych wraz z dokumentacją oraz przekazanie oprogramowania 
koniecznego do prawidłowego korzystania z przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone 
przez Strony podpisaniem stosownego protokołu odbioru. Wydanie kodu źródłowego nastąpi 
w formie elektronicznej pełnych kodów źródłowych i testowych, baz danych oraz 
dokumentacji (o ile tylko istnieją dla danego systemu).  

21. W przypadku gdy dostarczona dokumentacja, materiały, kody będą zawierały braki 
Zamawiający wniesie stosowne zastrzeżenia do protokołu i wyznaczy Kupującemu termin na 
uzupełnienie tych braków.  

22. Jeżeli odbiór nie będzie możliwy, ponieważ występować będzie jeszcze brak całości lub części 
uzgodnionych w Umowie cech jakościowych przedmiotu zamówienia bądź braki w 
dokumentacji, Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony doprowadzi do uzyskania 
przez przedmiot zamówienia uzgodnionych w Umowie cech jakościowych, po czym nastąpi 
ponowny odbiór przedmiotu Umowy. Jeżeli Wykonawca nie wypełni należnego świadczenia 
w wyznaczonym dodatkowym terminie lub świadczenie to nadal nie będzie zgodne z Umową, 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 100 zł za każdy 
dzień opóźnienia w wydaniu przedmiotu zamówienia. 

 
§ 9 

 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Zmiana treści umowy wymaga 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie oświadczenia woli, powiadomienia i informacje, które Strony są zobowiązane 
sobie przekazywać w związku z zawarciem umowy, wymagają formy pisemnej i Strony 
zobowiązują się do ich doręczania za potwierdzeniem odbioru/formy dokumentowej. 

3. W przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Wykonawcy adresem właściwym dla 
doręczeń Zamawiającemu jest adres: Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. 
Żołnierzy Wojska Polskiego 4, 23 – 400 Biłgoraj 

4. W przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Zamawiającego adresem właściwym dla 
doręczeń Wykonawcy jest adres: ……….. . 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu 
Umowy lub z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, 



będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
  



 

Klauzula obowiązku 
informacyjnego 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biłgorajska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A., ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4, 23 – 400 Biłgoraj, tel.: 84 686 53 
93; 604564148 

2. Administrator nie ustanowił inspektora ochrony danych. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wiązanych z zawarciem i realizacją 

umowy i w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na 

podstawie odrębnych przepisów. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego 
wynoszącego 5 lat i nie krócej niż okres wskazany w umowie o dofinansowanie realizacji 
projektu. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
lub profilowaniu. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 
 
 

……………………………………… ……………………………………… 
(miejscowość i data)  (podpis) 

 


