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STANOWISKO 
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

ws. Wzorcowych klauzul w umowach IT, cz. II 

 

UWAGI OGÓLNE 
 

1. Aktualność uwag przekazanych do pierwszej części Wzorcowych klauzul 
 

Ze względu na fakt, iż druga część Wzorcowych klauzul została opracowana na bazie części 

pierwszej, poprzez rozszerzenie jej postanowień o kwestie związane z dostawą infrastruktury, 

podtrzymujemy uwagi Izby przekazane w dniu 6 września 2016 r. do pierwszej części 

Wzorcowych klauzul. Dotyczy to zarówno uwag ogólnych, jak i poszczególnych uwag 

szczegółowych, odnoszących się do konkretnych postanowień, które nie zostały zmienione przez 

twórców Wzorcowych klauzul w drugiej udostępnionej części. Jednocześnie, jako Załącznik 

przesyłamy dodatkowe uwagi dotyczące części pierwszej Wzorcowych klauzul, które uzupełniają 

nasze pismo z dnia 6 września 2016 r. 

 

2. Brak całościowej weryfikacji Wzorcowych klauzul 
 

Jak zostało wskazane powyżej, po szczegółowej analizie cz. II Wzorcowych klauzul wyraźnie widać, 

że druga część Wzorcowych klauzul została opracowana wprost na bazie części pierwszej – 

poprzez dodanie do niej postanowień właściwych dla zamówienia infrastruktury. Wydaje się 

jednak, że Wzorcowe klauzule nie zostały całościowo zweryfikowane pod kątem spójności  

i wpływu dodanych postanowień na całość postanowień wzorcowych klauzul, a w szczególności 

na wcześniej przygotowane w ramach cz. I istniejące już sekcje umowy. 

Tytułem przykładu można wskazać na postanowienia dotyczące jednego z etapów wdrożenia – 

analizy (§ 11 Wzorcowych klauzul). Na gruncie udostępnionego dokumentu nie jest jasne, czego 

może dotyczyć analiza - jaki jest jej zakres i relacja do dokumentacji zamówieniowej.  Jedynie 

domyślać się można, że celem zamieszczenia tych postanowień jest objęcie nimi tych przypadków, 

kiedy w ramach analizy odbywa się tylko analiza funkcjonalna szczegółowych funkcjonalności 

zamawianego systemu natomiast wszystkie podstawowe założenia co do obciążeń, oraz 

podstawowych funkcji oprogramowania są znane, tak aby wykonawca mógł złożyć ofertę na 

sprzęt oraz dokładne oprogramowanie, które będzie oferowane. Nie wynika to jednak, ani z treści 

postanowień, ani z komentarza autorów do tej sekcji. 
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W związku z powyższym, postulujemy ponowną, całościową weryfikację dokumentu celem 

uspójnienia wszystkich postanowień oraz przedstawienia kompletnego, dostosowanego do 

przedmiotu zamówienia (wdrożenie z dostawą infrastruktury) dokumentu Wzorcowych klauzul. 

 

3. Różnorodność typów umów wdrożeniowych wraz z dostawą sprzętu 
 

Przedstawiona przez MC druga część Wzorcowych klauzul dotyczy, jak wskazują autorzy, 

„typowego przypadku wdrożenia systemu informatycznego wraz z dostarczeniem infrastruktury 

technicznej  

w ramach zamówienia publicznego”. Tymczasem, w ocenie Izby, trudno mówić o typowym 

przypadku takiego zamówienia, z uwagi na różnorodność potrzeb i wymagań zamawiających, 

jak również z uwagi na skalę i wielkość poszczególnych projektów. 

Możliwe jest bowiem wyróżnienie różnych typów zamówień na wdrożenia, które obejmują także 

dostawę infrastruktury, w zależności od tego czy przedmiot zamówienia określony jest 

szczegółowo przez zamawiającego w SIWZ, czy powinien zostać dookreślony przez wykonawcę na 

etapie składania oferty (przez wskazanie oferowanego sprzętu) lub w ramach analizy. Pod uwagę 

wziąć trzeba także ewentualną konieczność integracji dostarczanego systemu z infrastrukturą 

zamawiającego lub przeprowadzenia migracji, a także szkoleń lub świadczenie innych usług. 

Z powyżej wskazanych powodów, każdy z realizowanych projektów może wymagać 

uwzględnienia specyficznych uwarunkowań, które zdecydują o jego odmienności wobec 

pozostałych typów realizowanych zamówień. To oczywiście prowadzi do wniosku, 

wskazywanego także przez autorów Wzorcowych klauzul w komentarzach, o konieczności 

każdorazowego dostosowywania ich do konkretnego zamówienia i potrzeb zamawiającego.   

Jednakże, w ocenie Izby, dostosowanie przedstawionego wzoru na potrzeby danej umowy 

i zamówienia może być utrudnione z perspektywy zamawiających, w szczególności jeśli nie 

dysponują oni wyspecjalizowaną w IT pomocą prawną. Spowodowane jest to z jednej strony 

faktem, iż zaproponowany wzór nie jest „typowym” przypadkiem wdrożenia wraz z dostawą 

infrastruktury, a więc przypadkiem który występuje najczęściej w praktyce, a z drugiej strony, 

został on przygotowany w sposób, który może powodować wątpliwości zamawiających i zwiększa 

ryzyko jego niedostosowania do konkretnego zamówienia.  

Wprowadzenie modyfikacji, które pozwolą zminimalizować ryzyko wskazane powyżej, może 

polegać na zmianie założeń, które stanowią podstawę przygotowania „typowego” przypadku  

wdrożenia oraz na rezygnacji z formy wzoru umowy. Zamiast niego, mógłby zostać 

zaproponowany przewodnik po umowach wdrożeniowych z usługami utrzymania. Stanowiłby on 

pewnego rodzaju instrukcję dla zamawiających i pozwalał na opracowanie umowy dostosowanej 

do konkretnego przypadku. 
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W ocenie Izby, konkretne rozwiązanie w tym zakresie powinno zostać wypracowane podczas 

warsztatów z przedstawicielami MC i autorami Wzorcowych klauzul. 

Szczegółowe uwagi w tym zakresie zostały omówione także w pkt 4 oraz 5. 

 
4. Brak szczegółowych założeń do drugiej części Wzorcowych klauzul 
 

Wprowadzenie do drugiej części Wzorcowych klauzul, podobnie jak do części pierwszej, zawiera 

ogólne podsumowanie dotyczące projektu. Autorzy wskazali w nim m.in., że dotyczy on metodyki 

Waterfall oraz nie uwzględnia zamówień sektorowych. Niemniej jednak, założenia, które są 

kluczowe z perspektywy wykorzystania tych wzorców przez zamawiających, a które stanowiły 

podstawę do jego opracowania, nie zostały szczegółowo wyliczone na wstępie dokumentu. 

Uwagi w tym zakresie ograniczone zostały jedynie do wskazania, iż Wzorcowe klauzule opisują 

„typowy przypadek” – bez wskazania, jakie są aspekty tego typowego przypadku i jakich 

zamówień ich dotyczy. 

Tym samym, zamawiający którzy planują przeprowadzenie zamówienia na wdrożenie wraz  

z dostawą infrastruktury, muszą dokonać szczegółowej analizy Wzorcowych klauzul pod kątem 

weryfikacji, czy będą one mogły zostać zastosowane w danym przypadku, czy będą wymagać 

daleko idących zmian. W ocenie Izby, brak przeprowadzenia takiej weryfikacji i zastosowanie 

Wzorcowych klauzul wprost – na zasadzie „kopiuj-wklej”, może rodzić istotne ryzyko  

z perspektywy prawidłowej realizacji projektu. 

Podkreślić przy tym trzeba, że autorzy projektu Wzorcowych klauzul częściowo wskazują  

w komentarzach na następujące założenia przyjęte do ich opracowania: 

 „Na potrzeby wzorca przyjęto założenie, że oprogramowanie jest wdrażane na 

infrastrukturze dostarczanej przez wykonawcę. Jako opcję przedstawiono również 

integrację systemu z infrastrukturą posiadaną przez zamawiającego niezależnie od 

realizowanej umowy.” (komentarz do definicji Infrastruktury Zamawiającego), 

 „W proponowanych klauzulach (w tym paragrafie oraz w paragrafie Oświadczenia  

i Zobowiązania Wykonawcy) przyjęto założenie, że wykonawca, składając ofertę, 

powinien ocenić, czy możliwe jest wdrożenie systemu przy wykorzystaniu wymaganej 

przez zamawiającego infrastruktury technicznej i tak dobrać urządzenia 

 i oprogramowanie do infrastruktury, by spełniały wymagania zamawiającego 

 i równocześnie umożliwiały wdrożenie systemu jako całości.” (komentarz do § 12) 

 „Przyjęto założenie, że dostarczony w ramach infrastruktury technicznej  sprzęt oraz 

oprogramowanie objęte zostaną usługami gwarancyjnymi oraz usługami utrzymania 

świadczonymi przez wykonawcę” (komentarz do § 12) 
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W ocenie Izby, taki sposób ich przedstawienia nie jest czytelny i nie spełni celu, który stawiają 

sobie autorzy opracowania – zamiast stanowić istotne ułatwienie i pomoc przy 

przygotowywaniu dokumentacji zamówienia publicznego, mogą skomplikować prace oraz 

zwiększyć ryzyko niedostosowania projektu umowy do faktycznych warunków zamówienia. 

Warto również podkreślić, że nie wszystkie z przyjętych założeń da się wyinterpretować 

z postanowień umownych, co powoduje powstanie istotnej luki, która musi zostać uzupełniona 

samodzielnie przez zamawiającego, opracowującego wzór umowy. Przykładowo, Wzorcowe 

klauzule nie zaznaczają jednoznacznie, czy w ramach postępowania przetargowego to 

zamawiający w SIWZ powinien określić, jaka infrastruktura ma być dostarczona, czy też może 

jedynie wymienić elementy Infrastruktury Zamawiającego i wymagać, aby to wykonawca wskazał 

np. w złożonej ofercie pozostałe elementy infrastruktury koniecznej do wdrożenia. Kwestia ta ma 

szczególnie istotne znaczenie, gdyż od jej przesądzenia zależy kto jest podmiotem, na którym 

spoczywa odpowiedzialność za określenie i zdefiniowanie infrastruktury wystarczającej do 

dokonania wdrożenia Systemu przez wykonawcę. Dla obu tych przypadków, umowa powinna 

przewidywać odmienne postanowienia, a kwestia ta powinna być wyraźnie oznaczona we 

Wzorcowych klauzulach. 

Wobec powyższego rekomendujemy, aby wprowadzenie do Wzorcowych klauzul zostało 

rozszerzone o wyraźna i jasną listę założeń, na podstawie których opracowano ich projekt. 

Dzięki temu zamawiający będzie mógł już na wstępie zwrócić uwagę, czy Wzorcowe klauzule mogą 

zostać zastosowane do zamówienia, które zamierza przeprowadzić, czy może powinien je istotnie 

zmodyfikować opracowując projekt umowy. Jednocześnie, jeśli któreś z założeń nie będzie zgodne 

z jego potrzebami, będzie od razu wiedział na co zwrócić uwagę opracowując dokumentację 

zamówienia publicznego. 

 

5. Integracja Infrastruktury Technicznej z Infrastrukturą Zamawiającego 
 

Kolejna z uwag Izby jest ściśle powiązana z opisanymi powyżej uwagami nr 3 i 4. Autorzy 

Wzorcowych klauzul uznali bowiem, że typowym przypadkiem, który został opisany 

w dokumencie w ramach podstawowych postanowień umowy, jest wdrożenie oprogramowania 

wyłącznie na infrastrukturze, którą dostarcza wykonawca (wg definicji, jest to Infrastruktura 

Techniczna), bez integracji ze sprzętem, który już posiada zamawiający. Natomiast taka 

integracja została przewidziana jedynie w ramach postanowień opcjonalnych – na jej potrzeby 

wprowadzono definicję Infrastruktury Zamawiającego (świadczą o tym w szczególności 

komentarze do definicji Infrastruktury Zamawiającego oraz Systemu). 

W ocenie Izby, założenie, iż najczęstszym przypadkiem związanym z dostawą infrastruktury jest 

jej wyraźne odseparowanie i odrębność od istniejącej już infrastruktury zamawiającego, nie 

odpowiada realiom rynkowym. W zdecydowanej większości przypadków, zamawiający ma już 

bowiem wdrożoną i funkcjonującą infrastrukturę. Dlatego też, zwykle w przypadku wdrożeń 
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występuje potrzeba integracji infrastruktury zamawiającego ze sprzętem dostarczanym przez 

wykonawcę, choćby w ograniczonym zakresie. Wzorcowe klauzule, jako rekomendowany wzorzec 

istotnych postanowień dla zamawiających sektora publicznego, powinny przewidywać 

postanowienia w zakresie integracji jako postanowienia główne – konieczne do zawarcia 

w umowie, chyba że zamówienie w rzeczywistości faktycznie nie wymaga integracji 

z funkcjonującą już infrastrukturą. 

Trzeba jednocześnie podkreślić, że wprowadzenie postanowień dot. Infrastruktury Zamawiającego 

jako opcjonalnych, prowadzi do wystąpienia niespójności i nieścisłości, wskazywanych już 

w uwagach PIIT do pierwszej części Wzorcowych klauzul. Postanowienia opcjonalne związane 

z Infrastrukturą Zamawiającego, nie zostały bowiem wprowadzone do wszystkich postanowień 

umowy, a są jedynie stosowane wybiórczo. Tytułem przykładu można wskazać na definicję 

Wady, którą jest „każda nieprawidłowość w funkcjonowaniu Systemu, w tym w szczególności 

niezgodność z Umową, w tym z Załącznikiem nr __ [OPZ] lub Analizą, lub jakiekolwiek inne 

nieprawidłowe działanie Systemu, niezależnie od przyczyny wystąpienia takiej nieprawidłowości, 

w tym także z przyczyn wywołanych przez nieprawidłowe funkcjonowanie Infrastruktury 

Technicznej”. W sytuacji kiedy zamawiający zdecyduje się skorzystać z opcjonalnych postanowień 

dot. integracji Systemu także z Infrastrukturą Zamawiającego, a nie zmodyfikuje odpowiednio 

definicji Wady, na gruncie umowy wykonawca będzie odpowiadać także za Wady, których 

przyczyną jest wadliwe działanie Infrastruktury Zamawiającego. Jest to postanowienie sprzeczne 

z praktyką na rynku IT i bardzo niekorzystne dla wykonawców, bowiem przenosi na nich ciężar 

odpowiedzialności za takie Wady, które nie wynikają w żaden sposób z ich działań lub 

zaniedbań i na których wystąpienie nie mieli w ogóle wpływu. Wadliwość Infrastruktury 

Zamawiającego może być chociażby wynikiem jej nieprawidłowej konserwacji, za którą będzie 

najczęściej odpowiedzialny zamawiający lub inny podmiot świadczący na jego rzecz usługi.  

Trzeba mieć na uwadze, że wykonawca może zgodzić się na przyjęcie odpowiedzialności  

w powyższym zakresie – co jednak znajdzie odzwierciedlenie w zaproponowanej przez niego 

cenie. Takie rozwiązanie nie będzie jednak leżeć w interesie zamawiającego, który powinien dążyć 

do realizacji zamówień optymalnych kosztowo. Wyższa cena realizacji zamówienia spowodowana 

jedynie faktem przyjęcia na siebie przez wykonawcę rozszerzonej odpowiedzialności nie zwiększy 

jednocześnie prawdopodobieństwa powodzenia realizowanego projektu. 

Dlatego też, Wzorcowe klauzule, w obecnym kształcie, w ramach postanowień opcjonalnych 

powinny odróżniać te incydenty, które wynikają z błędnego działania Infrastruktury 

Zamawiającego oraz te, które wynikają z elementów oprogramowania oraz infrastruktury, które 

dostarcza wykonawca. 
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6. Cena płacona przez Zamawiającego a potencjalne korzyści z uzyskanych zabezpieczeń 
umownych 

 

Ostatnia z uwag Izby dotyczy celowości zastosowania rozbudowanych zabezpieczeń umownych 

oraz potencjalnych kosztów, które mogą wynikać dla Zamawiającego z tego tytułu. Kwestie takie 

jak np. kary umowne przewidziane w szeroko opisanych sytuacjach, czy też odpowiedzialność za 

zdarzenia niezależne od winy wykonawcy oznaczać mogą wyższy koszt oferowanych usług  

i dostaw. Wydaje się, iż planując przyszłą współpracę strony powinny koncentrować się na 

osiągnięciu wspólnego sukcesu, jakim jest powodzenie projektu IT oraz przewidzieć zasady 

współpracy, które pozwalają na przypisanie ryzyka do strony, która jest w stanie najlepiej 

zaadresować przypadki jego wystąpienia. Zabezpieczenia przewidziane w umowach nie powinny 

być natomiast nadmierne, ponieważ ostateczny koszt takich wymagań będzie zawarty w 

oferowanych cenach. Dyskusja w tym zakresie powinna przyczynić się do wypracowania rozwiązań 

optymalnych z punktu widzenia zamawiających i wykonawców.  

Wobec powyższego, wnosimy o całościową weryfikację dokumentu, celem jego uspójnienia  

i usunięcia zaistniałych braków. 

 

Załącznik: 

Dodatkowe uwagi dotyczące części pierwszej Wzorcowych klauzul 
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DODATKOWE UWAGI DOTYCZĄCYCH WZORCOWYCH KLAUZUL W UMOWACH IT  

 
§ 6. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  
 
1. Propozycja dodania nowego postanowienia 
Realizacja Umowy może wymagać współpracy ze Strony Zamawiającego, w szczególności w postaci 

udzielania informacji oraz udzielania dostępów do pomieszczeń, serwerów, itp. W związku z tym,  

w ocenie Izby niezbędne jest dodanie w tym paragrafie nowego ustępu o następującym brzmieniu: 

„Zamawiający zobowiązuje się zapewnić osobom wykonującym Umowę w imieniu Wykonawcy warunki 

niezbędne do należytego jej wykonania, w szczególności informacje, dostęp do pomieszczeń, serwerów 

i systemów Zamawiającego.” 

2. Propozycja dodania nowego postanowienia 
Realizacja zobowiązań Wykonawcy w ramach Umowy może wymagać uprawnień do modyfikacji 

Oprogramowania, co powinno zostać umożliwione przez Zamawiającego. W przeciwnym razie 

Wykonawca może nie być w stanie zrealizować Umowy. W związku z tym, w ocenie Izby niezbędne jest 

dodanie w tym paragrafie nowego ustępu o następującym brzmieniu: 

„W wypadku jeżeli realizacja Umowy wymaga dostępu, modyfikacji bądź dostosowania 

Oprogramowania, do którego majątkowe prawa autorskie należą do Zamawiającego lub osoby 

trzeciej, Zamawiający udzieli lub zapewni udzielenie Wykonawcy czasowej sublicencji, do używania, 

zwielokrotniania, wprowadzania zmian w Oprogramowaniu, jego kodach źródłowych, skryptach, 

plikach konfiguracyjnych, danych testowych i scenariuszach testowych oraz dokumentacji, wyłącznie  

w celu wykonania zobowiązań wynikających z Umowy i na okres ich wykonywania.” 

§ 12. ODBIORY  
 

3. Zmiana w procedurze odbioru 
Proponujemy, żeby odpowiedzialność Wykonawcy została precyzyjnie określona jako niezgodność  

z konkretnymi postanowieniami Umowy spowodowana zawinionym działaniem Wykonawcy. 

Nałożenie szerokiej odpowiedzialności spowoduje wzrost oferowanych cen. Natomiast sprecyzowanie 

kryteriów odbioru usprawni realizację Umowy. W związku z tym, w ocenie Izby niezbędne jest nadanie 

§ 12 ust. 18 następującego brzmienia: 

„W terminie opisanym w Harmonogramie Zamawiający przeprowadzi weryfikację świadczeń,  

a następnie dokona Odbioru lub zgłosi uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca usunie 

bezzwłocznie wszystkie zgłoszone Błędy lub inne niezgodności z Umową, za których wystąpienie 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, i przedstawi świadczenie do ponownego Odbioru. Procedura 

Odbioru będzie powtarzana do czasu dokonania Odbioru lub odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem, 

że uwagi do ponownego odbioru mogą dotyczyć wyłącznie zastrzeżeń zgłoszonych w trakcie odbioru 

poprzedzającego dany odbiór.” 

4. Odbiór oprogramowania 
Wykonawca nie może odpowiadać za prawidłowość działania oprogramowania standardowego, 

którego producentem jest osoba trzecia. Wykonawca może zapewnić zgodność ze specyfikacją jedynie 
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oprogramowania opracowanego przez siebie bezpośrednio. W związku z tym, w ocenie Izby niezbędne 

jest nadanie § 12 ust. 21 następującego brzmienia: 

„Kryterium Odbioru Oprogramowania Dedykowanego jest brak Błędów oraz brak innych niezgodności  

z Umową.” 

Proponujemy również dodanie nowego § 12 ust. 22 o następującej treści: 

„Podstawowym kryterium Odbioru Standardowego Oprogramowania Systemowego oraz 

Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego jest zgodność z liczbą licencji określonych przez 

Zamawiającego w Umowie.” 

5. Odpowiedzialność za dane 
Zważywszy na to, że standardowe procedury IT zakładają tworzenie kopii zapasowych danych przez 

klientów usług IT, rekomendujemy obowiązek tworzenia przez Zamawiającego takich kopii 

zapasowych. W związku z tym, w ocenie Izby niezbędne jest nadanie § 14 ust. 6 następującego 

brzmienia: 

„Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Utrzymania w sposób zapobiegający utracie 

danych Zamawiającego, w tym także tych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania 

usług. Zamawiający jest zobowiązany do tworzenia odpowiednich kopii zapasowych danych.  

W przypadku gdy wykonanie danej czynności przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego w oparciu  

o rekomendację Wykonawcy wiąże się z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować o tym Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonania takiej czynności lub z chwilą 

przekazania takiej rekomendacji Zamawiającemu.”  

§ 16. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

6. Warunki zwolnienia z odpowiedzialności 
W oparciu o doświadczenie Wykonawców nabyte podczas funkcjonowania na rynku IT w Polsce oraz  

w innych krajach proponujemy doprecyzowanie postanowień dotyczących zwolnienia  

z odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie roszczeń osób trzecich. Ze względów praktycznych dla 

skutecznej obrony Zamawiającego niezbędne jest współdziałanie Zamawiającego z Wykonawcą oraz 

oddanie kontroli nad sporem Wykonawcy. W związku z tym, w ocenie Izby niezbędne jest nadanie § 16 

ust. 3 następującego brzmienia: 

„Wykonawca oświadcza, że wytworzone przez Wykonawcę i przekazane Zamawiającemu w ramach 

Umowy dobra własności intelektualnej nie będą naruszały patentów ani praw autorskich osób trzecich. 

Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które sąd 

ostatecznie nałoży na Zamawiającego, lub które zostanie ustalone w drodze ugody zatwierdzonej przez 

Wykonawcę, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe, pod warunkiem że Zamawiający 

niezwłocznie  

(i) powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim roszczeniu, (ii) dostarczy Wykonawcy żądane informacje 

oraz (iii) umożliwi Wykonawcy kontrolę nad obroną i rozstrzygnięciem sporu, w tym wszelkimi 

działaniami mającymi go załagodzić, oraz w uzasadnionym zakresie będzie współpracować  

z Wykonawcą w związku z tymi działaniami.” 
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7. Wyłączenia ze zwolnienia z odpowiedzialności 
Postulujemy również uzupełnienie postanowień Umowy w zakresie zwolnienia Zamawiającego  

z odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich dotyczące praw własności intelektualnej,  

o standardowe w praktyce przemysłu IT wyłączenia: 

„Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu roszczeń powstałych w oparciu o: 

a) elementy Zamawiającego, które zostały włączone w utwory stworzone przez Wykonawcę  
w wykonaniu Umowy i dostarczone w jej ramach, lub o działania Wykonawcy zgodne z projektem, 
specyfikacją lub instrukcjami dostarczonymi przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie działające  
w jego imieniu,  
b) dokonaną przez Zamawiającego modyfikację takich utworów, 
c) łączenie, uruchamianie lub używanie takich utworów z innym produktem, danymi, aparaturą, 
niedostarczonymi przez Wykonawcę, lub takie łączenie, uruchamianie lub używanie przy użyciu metod 
innych niż stosowane przez Wykonawcę, 
d) rozpowszechnianie, uruchamianie lub używanie takich utworów na rzecz osób trzecich,  
e) jakiekolwiek Oprogramowanie standardowe, ITS lub utwory nie stworzone przez Wykonawcę.” 
 
§ 23. KARY UMOWNE 
 

8.  Potrącanie z wynagrodzenia 
Szeroka możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie 

bez żadnej kontroli czy to Wykonawcy czy sądu, może być uznana za nadużycie prawa, skutkujące 

nieważnością tego typu postanowień na podstawie art. 58 § 2 k. c. w zw. z art. 139 ust. 1 p. z. p. Tego 

typu rozwiązanie może też rodzić wątpliwości w zakresie zgodności z regulacją zawartą w art. 499 zd. 1 

k.c., zgodnie z którą potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. W związku  

z tym, w ocenie Izby niezbędne jest dodanie nowego postanowienia w § 23 Umowy o następującej 

treści: 

„Zamawiający nie może potrącić kar umownych z wierzytelności przysługujących Wykonawcy.” 

§ 25. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

9. Brak obowiązku zwrotu wzajemnych świadczeń 
Rekomendujemy zastosowanie analogicznych postanowień w zakresie odstąpienia w części 

niewykonanej w przypadku odstąpienia ustawowego jak w przypadku odstąpienia umownego  

w Wariancie 2 powyżej. Rozwiązanie takie będzie skuteczne poza odstąpieniem na gruncie PZP oraz 

korzystne dla projektu i usunie istotny czynnik podwyższający wycenę, a nawet jak można 

przewidywać, stawiający pod znakiem zapytania możliwość złożenia ofert przez część Wykonawców.  

W związku z tym, w ocenie Izby niezbędne dodanie nowego postanowienia w § 25 Umowy  

o następującej treści: 

„Niezależnie od trybu i podstawy rozwiązania Umowy, w tym w razie odstąpienia od niej, w żadnym 

wypadku Strony nie dokonują zwrotu spełnionych już świadczeń.” 

10. Wyłączenie wykonania zastępczego 
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W ocenie Wykonawcy wykonanie takiego uprawnienia przez Zamawiającego i w konsekwencji 

realizacja danego fragmentu prac np. w zakresie tworzenia kodu aplikacji przez osobę trzecią miałaby 

niekorzystny wpływ na realizację pozostałych prac. Wykonanie zastępcze jest więc niepraktyczne  

w projektach IT.  W związku z tym, w ocenie Izby niezbędne dodanie nowego postanowienia w § 25 

Umowy o następującej treści: 

„Strony niniejszym wyłączają możliwość zlecania wykonania zastępczego przez Zamawiającego. Strony 

tym samym w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wyłączają zastosowanie art. 480 Kodeksu 

cywilnego.” 

§ 26. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

11.  Środki techniczne i organizacyjne 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych to do Zamawiającego jako administratora danych 

osobowych należy określenie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiednią 

ochronę danych osobowych. W związku z tym, w ocenie Izby niezbędne jest nadanie § 26 ust. 2 

następującego brzmienia: 

„Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe z zastosowaniem środków technicznych  

i organizacyjnych określonych przez Zamawiającego w Umowie.” 

§ 27. POUFNOŚĆ 
 

12. Standardowe wyłączenia 
Proponujemy dodanie standardowych w praktyce rynkowej wyłączeń od zachowania poufności 

poprzez dodanie w § 27 ust. 2 następujących postanowień: 

„2) są dostępne publicznie w momencie otrzymania, albo następnie stały się informacjami dostępnymi 

publicznie po ich ujawnieniu, 

3) są już w jej posiadaniu bez obowiązku zachowania poufności, 

4) zostały opracowane przez Stronę w sposób niezależny, bez dostępu do Informacji Poufnych, 

5) zostały ujawnione przez Stronę ujawniającą innej osobie bez obowiązku zachowania poufności.” 

13. Spółki z grupy kapitałowej 
Ze względu na korporacyjną strukturę międzynarodowych dostawców usług i produktów IT niezbędne 

może być udostępnienie informacji poufnych Zamawiającego innym podmiotom z grupy kapitałowej 

Wykonawcy, w wyłącznym celu realizacji Umowy. W związku z tym, w ocenie Izby niezbędne jest 

nadanie § 27 ust. 4 następującego brzmienia: 

„Strona otrzymującej może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić Informacje Poufne 

personelowi Strony otrzymującej, jej doradcom prawnym, a także personelowi dowolnej jednostki 

prawnej kontrolowanej przez Stronę otrzymującą, kontrolującą Stronę otrzymująca, lub podlegającej 

wspólnej kontroli, przy czym korzystanie z Informacji Poufnych przez takie podmioty nie może 

wykroczyć poza zakres, w jakim Strona otrzymująca może z nich korzystać. Przez kontrolę rozumie się 

posiadanie albo kontrolowanie bezpośrednio albo pośrednio, więcej niż 50% udziałów/akcji, którym 
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przysługuje prawo głosu. Strona otrzymująca zobowiąże te osoby do przestrzegania poufności. Strona 

otrzymująca jest odpowiedzialna za naruszenia spowodowane przez takie osoby i podmioty.” 

§ 28. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

14.  Przepisy import/eksport 
Ze względu na możliwe wykorzystanie zagranicznej technologii przy wykonaniu Umowy, celowe jest 

wpisanie wyraźnego odesłania do przepisów dotyczących ograniczeń eksportowych związanych  

z dostarczanymi Produktami, w tym w zakresie ich wysyłania do krajów objętych sankcjami embarga.  

Z tego względu rekomendujemy uzupełnienie Umowy o dodatkową klauzulę. W braku takiej klauzuli 

realizacja Umowy przez Wykonawców o powiązaniach zagranicznych, dostarczających zaawansowaną 

technologię używaną w innych krajach, może być znacznie utrudniona. W związku z tym, w ocenie Izby 

niezbędne dodanie nowego postanowienia w § 28 Umowy o następującej treści: 

„Każda ze Stron będzie przestrzegać obowiązujących praw i przepisów eksportowych i importowych 

oraz powiązanych z nimi przepisów dotyczących embarga i sankcji gospodarczych.” 

ZAŁĄCZNIK - UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

15.  Środki techniczne i organizacyjne 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych to do Zamawiającego jako administratora danych 

osobowych należy określenie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiednią 

ochronę danych osobowych. W związku z tym, w ocenie Izby niezbędne jest nadanie § 3 ust. 1 pkt a 

Załącznika następującego brzmienia: 

„zastosowania środków technicznych i organizacyjnych określonych przez Zamawiającego w Umowie, 

jako zapewniające ochronę i zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych, w tym zabezpieczenie 

Danych Osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem;” 

16.  Środki techniczne i organizacyjne 
Dane osobowe podlegają reżimowi właściwemu dla ochrony danych osobowych, i nie stanowią 

informacji poufnych. Przekazanie danych osobowych osobie nieupoważnionej do przetwarzania 

stanowi naruszenie zasad ochrony danych osobowych, nie poufności. Z tego względu proponujemy 

uporządkowanie pojęć. W związku z tym, w ocenie Izby niezbędne jest nadanie § 3 ust. 1 pkt f 

Załącznika następującego brzmienia: 

„odebrania od osób upoważnionych do przetwarzania Danych Osobowych oświadczeń o odbytym przez 

nich szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych.” 

17.  Odpowiedzialność 
W ocenie Izby odpowiedzialność za przestrzeganie umowy o powierzeniu przetwarzania danych 
osobowych powinna być ujednolicona z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w Umowie 
Głównej. Z tego względu w ocenie Izby niezbędne jest dodanie nowego postanowienia w § 6 
Załącznika o następującej treści: 

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy podlega zasadom określonym 
 w Umowie Głównej.” 


