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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

 

GRANICZNE WARUNKI DLA ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH: 

Oferta składana przez Wykonawcę, również w zakresie treści przekazanego wzoru Umowy lub 

Istotnych Postanowień Umownych, musi łącznie spełniać przynajmniej wskazane poniżej punkty. 

Sformułowanie „przynajmniej” oznacza, że treść zapisów może odbiegać od przedstawionych 

poniżej, ale wyłącznie jeśli jest to zapis korzystniejszy dla Zamawiającego. 

1. Wykonawca przedstawi projekt umowy opracowany na podstawie i z uwzględnieniem 

przepisów prawa polskiego. 

2. Wykonawca  na korzystanie z dostarczonego Programu oraz dokumentacji udzieli 

Zamawiającemu licencji wyłącznej bezterminowej, obowiązującej na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, umożliwiającej przeniesienie praw z udzielonej licencji oraz 

udzielenie sublicencji na Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego lub inną 

spółkę wskazaną przez Zamawiającego, zgodnie z art. 551 K.s.h. 

3. Wykonawca przekaże kod źródłowy aplikacji w ustalonej w Umowie formie. 

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowej licencji wyłącznej na modyfikację kodu 

Programu. 

5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres dwunastu miesięcy od dnia 

uruchomienia Programu na jego funkcjonowanie zgodne z dokumentacją, z zastrzeżeniem 

że gwarancja przestaje obowiązywać, jeśli w okresie gwarancji Zamawiający dokona 

samodzielnej modyfikacji kodu programu. 

6. Wykonawca zobowiąże się do świadczenia rozszerzonej usługi gwarancyjnej w formie 

ustalonej, maksymalnej liczby godzin na rozpoczęcie usuwania awarii w liczbie nie większej 

niż 72 godziny. 

7. Wykonawca zobowiąże się do zdalnej instalacji Programu za pomocą dostarczonego przez 

Zamawiającego połączenia VPN. 

8. Wykonawca zobowiąże się do przeprowadzenia jednokrotnego, całodziennego, zdalnego 

szkolenia dla pracowników Zamawiającego objaśniającego pełną funkcjonalność Programu. 

9. Wykonawca zobowiąże się do realizacji usługi rozwojowej, w ramach której Wykonawca 

będzie modyfikować Oprogramowanie, zgodnie z ustalonym każdorazowo zakresem 

modyfikacji, terminem jej wykonania oraz kosztem jej wykonania. 

10. Wykonawca w przedłożonym wzorze Umowy określi również: 
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a. zasady prowadzenia testów i odbioru Programu, w tym określi maksymalne terminy 

dla poszczególnych etapów prac, 

b. zasady przekazania kodu źródłowego oraz dokumentacji, 

c. zasady składania i obsługi reklamacji, 

d. zasady rozliczeń (w tym w szczególności terminy i kwoty poszczególnych płatności), 

e. kary Umowne oraz zasady ich nakładania i rozliczania.  

11. Wskazując kwoty wykonawca będzie podawać je wyłącznie w polskich złotych oraz będzie 

wskazywać kwoty bez podatku VAT, z podatkiem VAT oraz kwotę odpowiadającą 

obowiązującej stawce podatku VAT. 

12. Wykonawca zobowiąże się do zachowania w poufności treści postanowień Umowy. 


