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STANOWISKO 
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

ws Wzorcowych klauzul w umowach IT 
 

WSTĘP 
 
Opublikowanie przez Ministerstwo Cyfryzacji (dalej, jako „MC”) dokumentu Wzorcowe klauzule  

w umowach IT – Umowa wdrożeniowa z usługami utrzymania (dalej także „Wzorcowe klauzule”) 

i rozpoczęty proces konsultacji w tym zakresie wychodzą naprzeciw zgłaszanym od wielu lat postulatom 

branży IT, mającym na celu udoskonalenie umów o zamówienie publiczne na usługi i dostawy. Cieszy 

nas, że MC zdecydowało się wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. 

Jeszcze bardziej cieszą nas zawarte w tych wzorcowych klauzulach postanowienia, w znacznym stopniu 

oddające intencje postulatów zgłaszanych do tej pory przez Izbę. Oceniamy, że stanowią one znaczący 

krok naprzód w powstaniu dobrych praktyk dla wzorca umowy o zamówienie publiczne, w którym 

interesy obu stron są zrównoważone, a proces realizacji umowy oddaje realia rynkowe. 

Poniżej przedstawiamy nasze uwagi ogólne do dokumentu Wzorcowe klauzule w umowach IT – Umowa 

wdrożeniowa z usługami utrzymania, jak również uwag do poszczególnych jego części, wraz  

z propozycjami rekomendowanych uściśleń i uzupełnień. Uwagi szczegółowe zostały podzielone w taki 

sposób, aby odpowiadały układowi i kolejności klauzul prezentowanych w dokumencie MC. Jesteśmy 

przekonani, że ich uwzględnienie we wzorcowych klauzulach znacząco wpłynie na poziom 

profesjonalizmu relacji Zamawiający-Wykonawca i zwiększy efektywność inwestycji publicznych  

w przedsięwzięcia teleinformatyczne. 

Izba jednocześnie wyraża nadzieję, że dzięki konsultacjom społecznym i wprowadzeniu niezbędnych 

modyfikacji, zaproponowane wzorcowe klauzule, zostaną powszechnie przyjęte przez zamawiających 

publicznych i będą przez nich wykorzystywane, w czym znaczącą rolę odegra akceptacja tego materiału 

przez Urząd Zamówień Publicznych. 

UWAGI OGÓLNE 
 
Jak Izba wskazała wyżej, Wzorcowe klauzule mają istotne znaczenie praktyczne zarówno z perspektywy 
zamawiających, jak i wykonawców. Ich wykorzystanie na potrzeby prowadzonych postępowań  
o udzielenie zamówień publicznych, bezsprzecznie przyczyni się do poprawy jakości umów 
przygotowywanych na potrzeby tych postępowań, a w konsekwencji przyczyni się do sukcesu realizacji 
wdrożeń oraz zmniejszenia liczny sporów na tle realizowanych umów wdrożeniowych.  
 
Niemniej jednak, na początek, zanim zaprezentowane zostaną szczegółowe uwagi do dokumentu, dążąc 
do ulepszenia opublikowanych przez MC wzorcowych klauzul pragniemy wskazać na możliwe 
potencjalne ryzyka, które związane są ze stosowaniem przez zamawiających Wzorcowych klauzul w 
kształcie opublikowanym przez MC, a które jednocześnie odnoszą się do całego przedstawionego 
dokumentu. Wyrażamy nadzieję, że zaprezentowane w dokumencie uwagi oraz obawy będą punktem 
wyjścia do dalszych prac nad Wzorcowymi klauzulami i przyczynią się do poprawy tego dokumentu. 
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1. Wzorcowe klauzule – propozycja zmiany układu dokumentu  
 
Wyrażamy obawę, że sposób ujęcia i zaprezentowania przez MC wzorcowych klauzul powoduje, że 
mogą być one traktowane przez zamawiających, jako niemal gotowy wzór umowy wdrożeniowej  
i zostać wykorzystane na potrzeby konkretnego postępowania, bez uwzględnienia jego specyfiki  
 dostosowania tych klauzul do warunków konkretnego zamówienia.  
 
O ile nie da się wyeliminować w całości tego ryzyka (nie jest, bowiem możliwa kontrola procesu 
opracowywania umów na potrzeby konkretnego zamówienia przez zamawiającego), należy dołożyć 
wszelkich starań, aby je maksymalnie ograniczyć. Twórcy Wzorcowych klauzul zdają się identyfikować 
to ryzyko, wielokrotnie, bowiem podkreślają w komentarzach, że przedstawiony dokument nie jest 
standardowym wzorem umowy gotowej do wykorzystania przez zamawiających, lecz jedynie zbiorem 
wzorcowych klauzul, które powinny stanowić tylko podstawę prac nad projektem umowy. 
 
Niemniej jednak, na rynku zamawiających zdaje się powoli rozprzestrzeniać wiadomość odnośnie tego, 
że opublikowane Wzorcowe klauzule stanowią wzór umowy wdrożeniowej gotowy do prostego 
wykorzystania w ramach wdrożenia. Mając jednocześnie na uwadze wariantowość wielu postanowień 
zawartych we Wzorcowych klauzulach oraz konieczność dostosowania wdrożenia do konkretnej 
specyfiki projektu oraz potrzeb zamawiającego – przekonanie takie może być bardzo groźne dla 
przyszłych wdrożeń i przyjmowanych przez Zamawiających wzorów umów. 
 
W ocenie Izby, minimalizacja wskazanego ryzyka może nastąpić przez zmianę układu dokumentu 
i podzielenie go na mniejsze sekcje. Każda z sekcji zawierałaby w pierwszej kolejności komentarz jej 
dotyczący, a następnie przykłady klauzul, które się do niej odnoszą. Dokument taki przybrałby, więc 
formę pewnego przewodnika po istotnych elementach, które należy uwzględnić w projekcie umowy, 
jedynie przykładowo proponując konkretne klauzule, ilustrujące opis problemu. 
 
Zmiana układu proponowanego przez MC dokumentu oraz podejścia do Wzorcowych klauzul pozwoli 
uniknąć obecnie występujących wątpliwości, co do relacji i spójności poszczególnych postanowień 
umieszczonych w różnych paragrafach Wzorcowych klauzul, na co wskazuje pkt 2 poniżej.  
 
2. Przyjęcie konstrukcji postanowień „głównych”, wprost rekomendowanych do wykorzystania, 

oraz klauzul „opcjonalnych” może niekiedy rodzić wątpliwości, co do ich istotności oraz znaczenia 
dla umowy.  

 
Postanowienia opcjonalne proponowane w dokumencie Wzorcowych Klauzul zostały niekiedy 
przewidziane, jako alternatywa wobec postanowień głównych (do wykorzystania przez zamawiającego 
według jego uznania i w zależności od potrzeb projektu zamiennie wobec postanowienia głównego), np. 
postanowienia, co do Odbioru Warunkowego (§ 12 ust. 24-27), a niekiedy, jako postanowienie 
dodatkowe, które jedynie uszczegóławia postanowienie z treści głównej lub wprowadza dodatkowe 
uprawnienia lub obowiązki. 
 
W ocenie Izby, przyjęcie takiego układu dokumentu może powodować jego niespójność. Przykładowo, 
powołane wyżej postanowienia opcjonalne dot. Odbioru Warunkowego zostały, bowiem przewidziane 
wyłącznie w sekcji dotyczącej odbiorów, natomiast nie uwzględniają ich inne postanowienia, choćby 
definicje - § 12 ust. 4 mowa jest o Warunkowym Protokole Odbioru, który nie został zdefiniowany  
we Wzorcowych klauzulach. 
 

Z komentarzem [A1]: Rekomendacje w zakresie oznaczania 
postanowień nie zostały uwzględnione. Najnowszy dokument 
zawiera identyczny układ. Nie wprowadzono podziału na klauzule 
opcjonalne i alternatywne.  
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Mając świadomość tego, że umowa wdrożeniowa stanowi złożoną siatkę postanowień, które wzajemnie 
od siebie zależą, gdzie dodanie pewnych opcjonalnych postanowień i wariantów przedmiotu umowy (jak 
chociażby wdrożenie z przygotowaniem analizy przedwdrożeniowej oraz bez takiej analizy) może 
wpływać także na inne sekcje i postanowienia umowy, w ocenie Izby zminimalizowanie powyższego 
ryzyka jest możliwe pod warunkiem uwzględnienia ogólnej uwagi nr 1, tj. zmiany formuły dokumentu 
tak, aby nie wydawał się on wzorem umowy, który może zostać wykorzystany 1:1, lecz aby stanowił 
swojego rodzaju przewodnik, czy instrukcję ułatwiającą tworzenie dostoswanych do specyfiki wdrożenia 
i potrzeb zamawiającego wzorów umów. Jasne wtedy będzie, że poszczególne sekcje mogą zawierać 
kilka rekomendowanych rozwiązań i być od siebie w pewnym stopniu niezależne. 
 
3. Zapewnienie we Wzorcowych Klauzulach mechanizmów, które zwiększą możliwość elastycznego 

wykonywania umowy bez potrzeby jej aneksowania 
W wielu miejscach komentarza do Wzorcowych Klauzul wyrażone jest zdanie, że umowa wdrożeniowa 
powinna zapewniać możliwość jej elastycznej realizacji ze względu na fakt, że projekty takie 
niejednokrotnie mocno rozciągnięte są w czasie, a zamawiający częstokroć nie do końca poprawnie oraz 
świadomie jest w stanie zdefiniować swoje potrzeby na etapie ogłaszania zamówienia.  
 
Jednocześnie zaproponowane we Wzorcowych Klauzulach postanowienia zawierają stosunkowo mało 
propozycji konstrukcji oraz postanowień, które pozwalałaby na uelastycznienie umowy wdrożeniowej 
bez jednoczesnej konieczności jej aneksowania. Tymczasem, możliwość zmiany umowy zawartej  
w reżimie PZP jest nie tylko znacząco ograniczona poprzez przepisy prawa (art. 144 PZP), ale również 
wiąże się zwykle z koniecznością prowadzanie trudnych, żmudnych, a niejednokrotnie również 
kosztownych negocjacji. Z powyższych względów, zdaniem Izby Zamawiający na etapie 
przygotowywania wzorów umów wdrożeniowych do postepowań przetargowych powinni  
w maksymalnym możliwym zakresie zadbać o to, aby umowa w ramach jej wewnętrznych regulacji 
zawierała postanowienia uelastyczniające sposób, a także zasady jej realizacji przy jednoczesnym 
wymogu dokładnego opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Warto, zatem, aby Wzorcowe Klauzule uzupełnione zostały o postanowienia, które spełnią powyższe 
postulaty. Jako przykład takich postanowień wskazać można np. 

a) dużą swobodę Stron w zakresie zmian harmonogramu szczegółowego oraz nie determinowanie na 
poziomie harmonogramu ramowego szczegółowych terminów poszczególnych faz czy etapów,  
a jedynie dookreślenie na sztywno w umowie produkcyjnego wdrożenia Systemu – jako kluczowego 
momentu dla Zamawiającego, 

b) możliwość zamawiania przez Zamawiającego dodatkowych zmian i rozbudowy zamawianego 
Oprogramowania już na etapie dokonywania Wdrożenia w ramach zamówionego i z góry 
wycenionego na etapie oferty opcjonalnego pakietu godzin (prawo opcji), 

c) wskazanie części funkcjonalności w ramach opisu przedmiotu zamówienia, jako opcjonalne  
i jednocześnie z góry wycenione przez wykonawcę lub oznaczone, jako procent wynagrodzenia 
przez Zamawiającego, na które zamawiający może się decydować lub nie już na etapie wdrożenia, 
po zobaczeniu wstępnej wersji systemu, 

d) możliwość decydowania przez Strony już na etapie wdrożenia czy uruchomianie produkcyjne ma 
następować poszczególnymi modułami Systemu przy ograniczonej funkcjonalności części systemu, 
czy dopiero po wdrożeniu i zapewnieniu wszystkich funkcjonalności Systemu. 

Warto jednocześnie pamiętać o tym, że przewidzenie tego typu mechanizmów w Umowie wymaga 
uwzględniania ich konsekwencji w wielu miejscach postanowień umowy – w szczególności konieczne 

Z komentarzem [A2]: Rekomendacje w zakresie większej 
elastyczności nie znalazły odzwierciedlenia w najnowszej wersji. Por. 
komentarz wyżej.  
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jest w takim przypadku dobre opisanie procedury kontroli zmian oraz cyklicznych spotkań Wykonawcy 
z Zamawiającym (np. w ramach spotkań Komitetu Sterującego), na których podejmowane byłyby  
na bieżąco decyzje odnośnie konieczności korekty założeń harmonogramu szczegółowego,  
czy określonych funkcjonalności Systemu. 

Większa elastyczność w realizacji Umowy zwiększyć może ilość wdrożeń zakończonych sukcesem,  
w których wdrażany System jest jednocześnie lepiej dostosowany do potrzeb Zamawiającego. 

 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
 
§ 1. DEFINICJE  
 
1. W odniesieniu do definicji Błędu: 
Izba stoi na stanowisku, że w celu zapewnienia jednoznaczności zakresu wymagań Zamawiającego, 
a jednocześnie precyzyjnego wyznaczenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, definicja Błędu 
powinna być możliwie jak najbardziej jednoznaczna. Znajdujące się w zaproponowanej definicji 
odniesienie błędu Oprogramowania do niedookreślonego „nieprawidłowego działania” i to „niezależnie 
od przyczyny” jest zbyt ogólne i powinno zostać usunięte, ponieważ powoduje, że w praktyce każdą 
okoliczność związaną z nieprawidłową pracą Oprogramowania można określić mianem Błędu, w tym 
również taką, która jest wywołana nieprawidłowym działaniem infrastruktury Zamawiającego lub 
nieprawidłowym użytkowaniem Oprogramowania przez Zamawiającego.   

Izba postuluje, zatem zmodyfikowanie  definicji Błędu poprzez precyzyjne określenie go, jako działania 

niezgodnego z z Dokumentacją, zgodnie z dobrą i powszechnie uznawaną praktyką rynku IT, gdzie. 

Dokumentacja stanowi referencje i wzorzec prawidłowego i zgodnego z zamówieniem działania 

Oprogramowania.  

W definicji Błędu znajduje się, co prawda stwierdzenie, że „W szczególności Błędem jest działanie 

Oprogramowania niezgodnie z Dokumentacją”, niemniej jednak postanowienie to nie ogranicza pojęcia 

Błędu wyłącznie do tej niezgodności 

W interesie Zamawiających leży również to, aby Dokumentacja była jak najbardziej dokładnym 

dokumentem, który opisuje w wyczerpujący sposób funkcjonalności Oprogramowania oraz wymagania 

funkcjonalne Zamawiającego. 

Mając na uwadze powyższe wskazać można, że z definicją Błędu korespondować powinna także definicja 

Dokumentacji, która powinna określać przynajmniej ramowo jej zakres, uwzględniając: 

• Dokumentację analityczną (funkcjonalną) Oprogramowania, określająca zakres funkcjonalności 

oraz następstwa  zdarzeń w zależności od wprowadzonych danych i obsługiwanego procesu 

biznesowego, 

• dokumentację użytkownika oraz  

• dokumentację techniczną. 

W przypadku wykonania Oprogramowania na potrzeby Zamawiającego, wskazana wyżej Dokumentacja 

powstaje w toku realizacji projektu przy uwzględnieniu zakresu funkcjonalnego Oprogramowania 

określonego w SIWZ i stanowi wyraz oczekiwań Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu 

zamówienia. Dla Wykonawcy, zatwierdzona dokumentacja analityczna jest podstawą do budowy 

Z komentarzem [A3]: Rekomendacje w zakresie def. „Błędu” 
nie zostały uwzględnione.  



 
 

 

©PIIT: Stanowisko ws Wzorcowych klauzul w umowach IT, 2016.09.06 (PIIT/1312/16)  
Strona 5 z 44 

 

Oprogramowania, a w konsekwencji musi być także podstawą do weryfikacji poprawności działania 

Oprogramowania (jego zgodności z zamówieniem). 

Izba zwraca przy tym uwagę, że w podobnym tonie przygotowano komentarz do §11 – dotyczącego 

Analizy: „Podobnie ewentualne nieprawidłowości wdrożenia, w tym błędy oprogramowania, będą 

weryfikowane w świetle zapisów analizy.” (s. 36 Wzorcowych klauzul) 

Izba ponadto wskazuje, że na jednoznaczność i precyzyjność definicji Błędu wpływają także definicje 

Czasu Naprawy i Obejścia (§ 1 ust. 15, s. 6 Wzorcowych klauzul). W przypadku braku odniesienia  

do Dokumentacji Oprogramowania, jako wzorca opisującego poprawne działanie Oprogramowania, nie 

jest możliwa weryfikacja, czy dana poprawka usuwa Błąd, czy też nie.. Jak słusznie wskazano  

w komentarzu do definicji Błędu (s. 7 Wzorcowych klauzul): „Definicja błędu jest istotna zarówno na 

etapie odbiorów (weryfikacja należytego wykonania oprogramowania), jak i utrzymania (przypisanie 

kategorii błędów do SLA).”  i z tego powodu powinna być jednoznaczna i niebudząca wątpliwości. W tym 

kontekście koncepcja podania przykładów Błędów zawarta w komentarzu do definicji Błędu (s. 7): 

„Dobrą praktyką jest wskazanie przykładów nieprawidłowego działania oprogramowania, które 

zamawiający uznaje za błąd (np. brak możliwości odczytu lub zapisu do bazy danych, wydajność poniżej 

określonego w OPZ czy SLA poziomu)” jest zdecydowanie niewystarczająca.  

Definicja Błędów, aby była możliwie jak najbardziej jednoznaczna musi być pełna, nie tylko przykładowa, 

pozostawiająca otwarty zbiór wątpliwości, a w konsekwencji prowadząca do rozbieżności pomiędzy 

stanowiskiem Zamawiającego a Wykonawcy. Jednoznaczność definicji Błędu zapewni jedynie 

zdefiniowanie Błędu, poprzez odniesienie do Dokumentacji Oprogramowania.  

Konieczne jest również odniesienie się do komentarza przedstawionego na s. 7: „Należy zwrócić uwagę, 
że w zakresie wdrożenia zamawiający oczekuje należycie wykonanego dzieła i z reguły nie bada 
przyczyny błędów, jako że wystarcza mu stwierdzenie samego ich wystąpienia – np. błąd  
w oprogramowaniu standardowym, który powoduje brak określonych cech systemu może być podstawą 
do odmowy odbioru.”. Izba stoi na stanowisku, że zakres odpowiedzialności Wykonawcy nie powinien 
obejmować także odpowiedzialności za produkty wytwarzane i dostarczane przez podmioty trzecie, tym 
bardziej, że usunięcie ewentualnych wad oprogramowania tych podmiotów pozostaje całkowicie poza 
możliwościami Wykonawcy. Przykładem niech będą nierzadko spotykane błędy motorów baz danych tak 
dużych korporacji jak Oracle, Microsoft czy IBM, które mogą powodować niepoprawne działanie 
oprogramowania i które są eliminowane zgodnie z procedurami i na warunkach licencyjnych tych 
podmiotów. 
 
2. W odniesieniu do definicji Obejścia  
Izba wskazuje, że nieprawidłowe działanie Oprogramowania zwykle wykrywane jest dopiero w czasie 

rozpoczęcia eksploatacji Oprogramowania, co oznacza, że Błąd występował w Oprogramowaniu  

od początku oddania go do eksploatacji, a zatem nie jest możliwa zmiana Oprogramowania „do stanu 

sprzed wystąpienia Błędu”, by skutecznie usunąć ujawniony Błąd. Nie do końca jasne jest, jaki cel miałby 

zostać osiągnięty przez to sformułowanie - czy np. chodzi o przywrócenie ustawień i danych sprzed 

wystąpienia Błędu, czy też o takie jego usunięcie, które zapewni, że Oprogramowanie będzie działało 

zgodnie z Dokumentacją. Powyżej wskazane rozbieżności interpretacyjnej mogą stanowić przyczynę 

sporów na etapie realizacji umowy.  

W odniesieniu do definicji Obejścia należy, podobnie, jak w przypadku Błędu, opierać się na zakresie i 

sposobie działania Oprogramowania opisanym w jego Dokumentacji, poprzez wskazanie na obowiązek 

Z komentarzem [A4]: Rekomendacje w zakresie def. „Obejścia” 
nie zostały uwzględnione. 
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zapewnienia, poprzez zapewnienia Obejścia, realizacji głównego procesu biznesowego jednoznacznie 

wskazanego w Dokumentacji , jednak w sposób utrudniony i niepełny oraz poprzez dopuszczenie 

ograniczeń sposobu korzystania z Oprogramowania, w zakresie procesów niebędących głównymi 

procesami biznesowymi, określonymi w Dokumentacji.  

3. W odniesieniu do definicji Czasu Naprawy  
Zgodnie z Wzorcowymi klauzulami, stworzenie definicji Czasu Naprawy „wymaga uwzględnienia 

procedury odbiorowej i weryfikacyjnej poprawek usuwających błąd, w szczególności decyzji, czy Czas 

Naprawy obejmuje procedury weryfikacji poprawności przekazanej poprawki”. 

Izba wskazuje, że za weryfikację poprawności poprawki przed jej przekazaniem odpowiada Wykonawca, 

jednak nie ma on już wpływu na sposób wykorzystania przez Zamawiającego poprawki po jej przekazaniu 

(w szczególności nie ma wpływu na dostępność środowisk testowych, zakres i termin przeprowadzenia 

testów poprawki przez Zamawiającego), które to elementy w przeważającej części wynikają z zależności 

i następstw procesów utrzymania Oprogramowania w środowisku produkcyjnym Zamawiającego. 

Brak jest, zatem uzasadnienia dla włączenia do Czasu Naprawy czasu wykorzystywanego przez 

Zamawiającego na weryfikację poprawności przekazanej poprawki. W praktyce, bowiem, Wykonawca 

nie ma realnego wpływu na długość tego czasu, który może wynikać z zakresu czynności, w szczególności 

testów, które będzie przeprowadzać Zamawiający. Często natomiast umowa przewiduje naliczanie kar 

umownych przez Zamawiającego za niedochowanie Czasu Naprawy.  

W związku z powyższym, rekomendowanym i kompromisowym rozwiązaniem wydaje się uznanie, że do 
Czasu Naprawy nie będzie wliczany czas weryfikacji przez Zamawiającego przekazanej przez Wykonawcę 
Poprawki. Jednakże, jeśli poprawka nie będzie usuwać Błędu, Czas Naprawy, od którego długości zależne 
są kary umowne, wznowi swój bieg. Izba wnosi o uwzględnienie powyższej propozycji we Wzorcowych 
klauzulach.  
 
4. W odniesieniu do komentarza Standardowe Oprogramowanie Systemowe i Standardowe 

Oprogramowanie Aplikacyjne 
Izba przytacza argumentację przedstawioną w piśmie PIIT dot. warunków umowy na realizację CRZK w 

ZUS.<< 

http://www.piit.org.pl/documents/10181/2993595/Stanowisko%20PIIT%20EPWD%20ZUS_2016.03.21

.pdf?version=1.0&t=1458633623000 >> 

5. W odniesieniu do definicji Odbioru Końcowego  
Z uwagi na to, że System jest odbierany po zakończeniu wdrożenia i odbiór ten jest potwierdzany 

odrębnym Odbiorem Wdrożenia, niezbyt jasna i zrozumiała jest konstrukcja Odbioru Końcowego  

i potrzeba jego wprowadzenia do umowy. Odbiór ten, zgodnie ze Wzorcowymi Klauzulami, miałby mieć 

miejsce po zakończeniu świadczenia Usług Utrzymania, które to świadczenie jest potwierdzane przez 

comiesięczne raporty, akceptowane przez Zamawiającego. Tym samym nie wiadomo, co miałoby być 

ewentualnie przedmiotem Odbioru Końcowego po zakończeniu Usług Utrzymania oraz jakie jest 

uzasadnienie wprowadzenia takiego Odbioru. Kwestia ta nie została wyjaśniona w komentarzu  

do rekomendowanych definicji. 

Zamieszczenie we Wzorcowych Klauzulach postanowień związanych z Odbiorem Końcowym jest także 

niezrozumiałe w kontekście nawiązujących do tego odbioru zapisów dotyczących zarówno terminu 

odstąpienia od Umowy jak i kar umownych.  

Z komentarzem [A5]: Rekomendacje w zakresie definicji „Czasu 
Naprawy” nie zostały uwzględnione.  

http://www.piit.org.pl/documents/10181/2993595/Stanowisko%20PIIT%20EPWD%20ZUS_2016.03.21.pdf?version=1.0&t=1458633623000
http://www.piit.org.pl/documents/10181/2993595/Stanowisko%20PIIT%20EPWD%20ZUS_2016.03.21.pdf?version=1.0&t=1458633623000
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W kontekście odstąpienia od Umowy należy podkreślić, iż w okresie pomiędzy Odbiorem Wdrożenia  

a przewidzianym Odbiorem Końcowym świadczone będą Usługi Utrzymania. Świadczenia te będą miały 

charakter usług ciągłych, w związku z tym dopuszczenie odstąpienia od tych usług wydaje się 

nieuzasadnione. 

Dodatkowo zwrócić należy uwagę na to, że dopuszczenie możliwości umownego odstąpienia od Umowy, 

które w zasadzie powinno dotyczyć jedynie etapu Wdrożenia, na cały okres Usług Utrzymania (poprzez 

oznaczenie terminu na odstąpienie w następujący sposób: „nie później niż w terminie 12 miesięcy  

od daty przewidzianej w Harmonogramie na Odbiór Końcowy”, § 24 ust. 10) oznacza przeciąganie okresu 

niepewności prawnej, co do dalszego trwania umowy przez okres nawet kilku lat od wystąpienia 

potencjalnej przesłanki odstąpienia. Takie ukształtowanie umowy wydaje się dalece nieuzasadnione  

i niewspółmierne, a co za tym idzie wykraczające znacząco poza zasadę swobody umów.  

W kontekście kar umownych zwrócić należy uwagę na to, iż w projekcie umowy w § 23 ust. 9 

przewidziane zostało postanowienie wprowadzające sankcję w postaci kary umownej w wypadku 

zwłoki/opóźnienia w Odbiorze Końcowym. Mając na uwadze to, iż projekt przewiduje odrębne kary 

umowne za opóźnienie samego Wdrożenia, zaś pomiędzy odbiorem Wdrożenia a Odbiorem Końcowym 

świadczone są Usługi Utrzymania, co, do których przewidziano odrębne kary umowne, niezasadnym jest 

wprowadzanie dodatkowo kar umownych odnoszących się do Odbioru Końcowego. Co więcej nie 

wiadomo nawet, w jakich innych okolicznościach niż zwłoka/opóźnienie Wdrożenia (za co są 

przewidziane odrębne kary) mogłoby dojść do zwłoki/opóźnienia w Odbiorze Końcowym. 

Jedyną kwestią, dla której dokonanie Odbioru Końcowego wydaje się mieć praktyczne znaczenie jest 

uzależnienie od jego dokonania zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (lub jego 

części, dotąd niezwróconej). Obecnie, we Wzorcowych klauzulach, taka możliwość została przewidziana 

jedynie opcjonalnie w § 21 ust. 3. Warto jednocześnie podkreślić, że zwolnienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy może zostać dokonane po zakończeniu realizacji umowy bez potrzeby 

podpisywania jakiegokolwiek dodatkowego protokołu odbioru. 

Z powyższych względów Izba wnioskuje o: 

a) wykreślenie definicji Odbioru Końcowego i innych pojęć z nim związanym, 

b) ewentualnie, szczegółowe opisanie, iż Odbiór Końcowy ma jedynie charakter formalny i 

dochodzi do niego wraz z upływem okresu Usług Utrzymania – stanowi w istocie jedynie 

potwierdzenie zakończenia obowiązywania Umowy; 

c) zmodyfikowanie postanowienia § 25 ust. 10 w ten sposób, że sformułowanie „w terminie 12 

miesięcy od daty przewidzianej w Harmonogramie na Odbiór Końcowy” zostanie zastąpione 

sformułowaniem „do dnia Odbioru Wdrożenia”. 

d) usunięcie postanowienia § 23 ust. 9 Wzoru klauzul. 

 

6. W odniesieniu do definicji Standardowego Oprogramowania Systemowego  
Elementem definicji Standardowego Oprogramowania Systemowego jest wskazanie, że jest  

to oprogramowanie tworzące środowisko, w którym uruchamiane jest Oprogramowanie, w tym 

oprogramowanie systemowe lub bazodanowe. Biorąc pod uwagę, że użyte w tej definicji pojęcie 

Oprogramowania obejmuje zgodnie z projektem umowy także samo Standardowe Oprogramowanie 

Systemowe, należy stwierdzić, że tak ukształtowana definicja definiuje samo Standardowe 

Oprogramowanie Systemowe poprzez częściowe odesłanie do tego oprogramowania. Z uwagi  

Z komentarzem [A6]: Żadna z wymienionych rekomendacji nie 
została uwzględniona. 

Z komentarzem [A7]: Rekomendacje w zakresie def. 
„Standardowego Oprogramowania Systemowego” nie zostały 
uwzględnione. 
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na powyższą niespójność definicji w ocenie Izby, definicja Standardowego Oprogramowania 

Systemowego powinna otrzymać brzmienie: 

„Standardowe Oprogramowanie Systemowe – oprogramowanie tworzące środowisko, w którym 

uruchamiane jest Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne oraz Oprogramowanie Dedykowane 

[OPCJONALNIE także „oraz Oprogramowanie Open Source”], w tym oprogramowanie systemowe lub 

bazodanowe.” 

7. W odniesieniu do definicji Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego  
Z uwagi na fakt, iż przed zawarciem umowy może istnieć już Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne, 

ale może jeszcze nie być dystrybuowane lub w ogóle nie być przeznaczone do dystrybucji, 

rekomendujemy, aby definicja Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego została zmodyfikowana 

w ten sposób, że sformułowanie „istniejące i dystrybuowane” powinno być zastąpione sformułowaniem 

„istniejące lub dystrybuowane” lub sformułowaniem odnoszącym się jedynie do jego kryterium 

„istniejące” 

8. W odniesieniu do definicji Oprogramowanie Dedykowanego  
Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne, jako jeden z rodzajów oprogramowania standardowego, 

również, co do zasady podlega standardowym warunkom licencyjnym, które to w większości 

przypadków ograniczają jego samodzielną rozbudowę lub modyfikację przez licencjobiorcę (wymagającą 

ingerencji w kod źródłowy tego oprogramowania). W związku z powyższym, w znaczącej liczbie 

przypadków nie będzie możliwe zapewnienie Zamawiającemu prawa do modyfikacji kodu źródłowego 

tego oprogramowania. Powyższe nie wyłącza oczywiście praw Zamawiającego do przyznanego  

mu stosowną licencją uprawnienia do konfiguracji tego oprogramowania za pomocą rozwiązań  

i narzędzi stanowiących komponent danego Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego lub jego 

rozbudowy za pomocą zastosowania określonych interfejsów.  

Dodatkowo wskazać należy, że również rozbudowy lub modyfikacje Standardowego Oprogramowania 

Aplikacyjnego polegające na ingerencji w kod źródłowy Standardowego Oprogramowania 

Aplikacyjnego, nawet, jeśli zostaną dokonane przez producentów tego oprogramowania lub inne 

upoważnione podmioty, będą podlegały warunkom licencyjnym określonym przez tychże producentów, 

mających prawa do Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego. Dlatego też prawa do nich nie będą 

mogły zostać przeniesione na Zamawiającego i utwory stanowiące takie modyfikacje i rozbudowy 

Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego nie będą mogły zostać uznane za jeden z elementów 

Oprogramowania Dedykowanego.  

W związku z powyższym, w ocenie Izby niezbędne jest zmodyfikowanie następujących postanowień 

wzoru umowy: 

W § 1 ust. 10 pkt 3) definicja Oprogramowania Dedykowanego powinna otrzymać następujące 

brzmienie: 

„Oprogramowanie Dedykowane – oprogramowanie tworzone na potrzeby Umowy, w tym rozbudowa 

lub modyfikacja Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego dokonana przez Wykonawcę przy 

użyciu narządzi stanowiących element Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego, mająca na celu 

dostosowanie tego oprogramowania do potrzeb Umowy. Jeżeli dane Oprogramowanie nie zostało 

przypisane do Standardowego Oprogramowania Systemowego lub Standardowego Oprogramowania 

Z komentarzem [A8]: Rekomendacje w zakresie definicji 
„Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego” nie zostały 
uwzględnione.  
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Aplikacyjnego [OPCJONALNIE – „lub Oprogramowania Open Source”] uważa się je za Oprogramowanie 

Dedykowane;” 

Poprzez wprowadzoną modyfikację Zamawiający będzie nabywał majątkowe prawa autorskie  

do modyfikacji Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego, ale tylko takich, które są dokonane przy 

użyciu narządzi stanowiących element Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego, mająca na celu 

dostosowanie tego oprogramowania do potrzeb Umowy. Oczekiwania zamawiająch odnośnie szerszego 

zakresu przenoszonych praw do modyfikacji Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego uznać 

należy natomiast za rynkowo nierealne i stanowiące niejednokrotnie istotną barierę dla wykonawców 

oferujących takie Oprogramowanie do składnia ofert w postępowaniach. Tymczasem, wydaje się, że cel 

w postaci możliwości modyfikowania i dostosowywania na własne potrzeby dostarczonego przez 

wykonawców Oprogramowania będzie spełniony przy uwzględnianiu definicji Oprogramowania 

Dedykowanego zaproponowanej Powyżej.  

Ponadto, w komentarzu zawartym we Wzorcowych klauzulach pod § 1, w części dotyczącej 

Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego, powinien ulec modyfikacji komentarz wskazujący,  

że w zakresie oprogramowania aplikacyjnego częściej niż przy oprogramowaniu systemowym wystąpi 

uzasadniona przyczyna rozszerzenia praw np. poprzez nabycie praw do jego modyfikacji.  

Komentarz ten, zdaniem Izby powinien zostać usunięty z uwagi na to, że w praktyce Standardowe 

Oprogramowanie Aplikacyjne również często podlega standardowym warunkom licencyjnym, 

ograniczającym lub nawet wyłączającym możliwość dokonania rozbudowy lub modyfikacji 

oprogramowania poprzez ingerencji w jego kod źródłowy.  

 

9. W odniesieniu do definicji Podwykonawcy 
Mając na uwadze wyłączenie zawarte w § 1 ust. 11 wzoru Umowy, dotyczące personelu Wykonawcy,  

w ocenie Izby niezbędne jest dodanie w tym puncie ostatniego zdania o następującym brzmieniu: 

„Wykonawca jest uprawniony do korzystania z personelu, o którym mowa w zdaniu poprzednim w celu 

realizacji Umowy.” 

10. W odniesieniu do komentarza dot. definicji Produktu  
W nawiązaniu do komentarza dotyczącego § 1 ust. 13 Wzorcowych klauzul, Izba zwraca uwagę, że w jej 

ocenie niezbędne jest precyzyjne zdefiniowanie i wymienienie wszystkich Produktów. Przejście  

na zaznaczoną w komentarzu „szeroką definicję Produktu” będzie nasuwało szereg wątpliwości nie tylko  

z uwagi na opisane w prawie zamówień publicznych zasady jednoznaczności opisania przedmiotu 

umowy, ale będzie także prowadziło do szeregu wątpliwości i potencjalnych sporów na etapie odbiorów. 

Z powyższego względu, Izba wnioskuje o usunięcie komentarza odnoszącego się do § 1 ust. 13 lub taką 

jego modyfikację, która będzie rekomendować wyczerpujące wymienienie poszczególnych Produktów, 

które mają zostać dostarczone przez Wykonawcę podczas każdego z Etapów lub Faz.  Taka lista może 

znaleźć się w załączniku do umowy. 

11. W odniesieniu do definicji Protokół Odbioru  
W § 1 ust. 14 Wzorcowych klauzul, wyraz „dokonanie” powinien zostać zastąpiony wyrazem 

„dokonania”.  

 

Z komentarzem [A9]: Rekomendacje uwzględnione pośrednio: 
 

2)Oprogramowanie Dedykowane – oprogramowanie tworzone 
przez Wykonawcę lub osoby którymi się posługuje w wykonaniu 
zobowiązań wynikających z Umowy i na potrzeby Umowy, 
dostarczone Zamawiającemu w wykonaniu zobowiazań z 
Umowy, w tym rozbudowa lub modyfikacja Standardowego 
Oprogramowania Aplikacyjnego. Jeżeli dane Oprogramowanie 
nie zostało przypisane do Standardowego Oprogramowania 
Systemowego lub Standardowego Oprogramowania 
Aplikacyjnego uważa się je za Oprogramowanie Dedykowane; 
3)OPCJONALNIE: Oprogramowanie Open Source – 
oprogramowanie dystrybuowane  
na warunkach tzw. licencji otwartych, wymienione w Załączniku 
nr __ [OPROGRAMOWANIE OPEN SOURCE]. 

 

Z komentarzem [A10]: Rekomendacje w tym zakresie nie 
zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A11]: Rekomendacje w zakresie def. 
„Podwykonawcy” nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A12]: Rekomendacje w zakresie def. 
„Produktu” nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A13]: Rekomendacje w zakresie def. 
„Protokołu Odbioru” nie zostały uwzględnione.  
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12. W odniesieniu do komentarza dot. § 1 (s. 8) 
Komentarz do pojęcia Dokumentacji, przedstawiony a stronie 8 Wzorcowych klauzul, wskazuje oprócz 

„oprogramowania dedykowanego” (które z uwagi na definicje zawarte we wzorze Umowy powinno być 

opisane, jako „Oprogramowania Dedykowanego”), także „oprogramowanie standardowe wykonawcy”, 

którego definicja nigdzie nie została określona. Co więcej komentarz przewiduje, iż ta kategoria 

oprogramowania miałaby również podlegać rozszerzonym uprawnieniom do modyfikacji. W tym 

zakresie komentarz nie jest precyzyjny i spójny z postanowieniami Wzorcowych klauzul, a  

w szczególności z proponowanymi definicjami w § 1. 

Tym samym, niezbędne w ocenie Izby jest albo wykreślenie z komentarza fragmentu dotyczącego 

oprogramowania standardowego wykonawcy albo, jednoznaczne zdefiniowanie tej kategorii 

oprogramowania, jeśli istnieje taka konieczność. Obecnie nie jest, bowiem jasne, jaki jest zakres tego 

pojęcia. 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY  
 
13. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 4 
W § 2 ust. 4 Wzorcowych klauzul zawarte zostało nieprecyzyjne i mało zrozumiałe określenie dotyczące 

„zapewnienia Zamawiającemu możliwości korzystania z Systemu realizującego wszystkie funkcje oraz 

parametry przewidziane Umową”. Przedmiotowe sformułowanie rodzi zdaniem Izby dwa ryzyka. 

Po pierwsze, przedmiot Umowy musi być sformułowany w stopniu umożliwiającym Wykonawcy 

przygotowanie i wycenienie oferty. Powyższe sformułowanie tymczasem wprowadza wątpliwości, co do 

zakresu przedmiotu Umowy. Przy takim określeniu za przedmiot Umowy mogłoby zostać uznane 

dowolne działanie, bez którego Zamawiający nie jest w stanie korzystać z Systemu, w tym nawet takie 

czynności jak zapewnienie zamawiającemu dostaw energii elektrycznej, gdyż bez tego zamawiający nie 

będzie miał przecież możliwości korzystania z Systemu. 

Po drugie, zdecydowana większość umów wdrożeniowych zakłada także realizację etapu analizy 

przedwdrożeniowej, w ramach, której dookreślane są funkcjonalności i parametry Systemu. Często także 

analiza zmienia niektóre wymagania wobec Systemu, określone umową - taką możliwość przewidują 

nawet Wzorcowe klauzule.  

Kluczowe wobec tego staje się usunięcie wątpliwości, które mogą powstać w związku z obecnym 

brzmieniem tego postanowienia. Izba wnosi o modyfikację § 2 ust. 4 Wzorcowych klauzul w następujący 

sposób: 

„Strony zgodnie potwierdzają, że celem współpracy w ramach Umowy jest realizacja obowiązków 

określonych Umową, prowadzących do wytworzenia, zainstalowania, skonfigurowania i uruchomienia 

Systemu realizującego wszystkie funkcje oraz parametry przewidziane Umową oraz Analizą.” 

 

14. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 6 
We Wzorcowych klauzulach przewidziany został model, w ramach, którego Zamawiający dostarcza 

infrastrukturę zwaną tu „Infrastrukturą Zamawiającego”. Konsekwencją zastosowania tego modelu jest 

to, że Wykonawca nie odpowiada nie tylko za działanie tej infrastruktury, co słusznie skądinąd zostało 

wskazane we Wzorcowych klauzulach, ale także za działanie Systemu spowodowane nieprawidłowym 

działaniem lub brakiem działania tej infrastruktury.  

Z komentarzem [A14]: Definicje w aktualnym brzmieniu nie 
posługują się zwrotem „oprogramowanie standardowe wykonawcy”. 
Niemniej zmiany tej dokonano bez włączonego trybu śledzenia.  

Z komentarzem [A15]: Rekomendacje w zakresie brzmienia § 2 
ust. 4 nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A16]: Rekomendacje w zakresie brzmienia 
ust. 6 nie zostały uwzględnione.  
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Z uwagi na powyższe Izba wnosi o nadanie § 2 ust. 6 następującego brzmienia: 

„W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca nie odpowiada ani za działanie i 

utrzymanie Infrastruktury Zamawiającego ani za Błąd Systemu spowodowany nieprawidłowym 

działaniem Infrastruktury Zamawiającego, chyba, że taki Błąd jest następstwem działania Wykonawcy 

powodującego nieprawidłowe działanie Infrastruktury Zamawiającego, w szczególności wadliwej 

konfiguracji.”  

 

15. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 7 
Z uwagi na to, że zakres przedmiotu umowy musi być precyzyjny, zaś Wzorcowe klauzule 

niejednokrotnie przy opisie Usług Utrzymania posługują się pojęciem „w szczególności” (np. w § 2 ust. 

7), w ocenie Izby niezbędne jest dodanie do Umowy załącznika, który w sposób wyczerpujący będzie 

opisywał zakres Usług Utrzymania, oraz uzupełnienie definicji Usług Utrzymania, zawartej w § 1 ust. 17 

poprzez dodanie zdania „Szczegółowy zakres Usług Utrzymania zawarty jest w Załączniku nr __ [OPIS 

USŁUG UTRZYMANIA].” Dzięki temu zakres Usług Utrzymania zostanie precyzyjnie określony.  

Izba także w pełni popiera stanowisko przedstawione w komentarzu do tego postanowienia (s. 11): 

„Projektowane klauzule obejmują również mechanizm umożliwiający realizację pewnego pakietu prac 

rozwojowych (w ramach zdefiniowanej przez zamawiającego liczby roboczogodzin, roboczodni lub 

innych jednostek rozliczeniowych)”, jako bardzo praktyczne i umożliwiające elastyczne działanie 

Zamawiającego wobec pojawiających się zmian w odniesieniu do potrzeb rozwojowych ujawnionych  

w trakcie prowadzenia projektu. 

 

§ 3. HARMONOGRAM 
 
16. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 4:  
Skutki wprowadzenia do umowy nadmiernych kar umownych lub zbyt szerokiego prawa do odstąpienia 

od umowy wskazane zostały odpowiednio w komentarzach zawartych w § 23 i § 25 wzoru Umowy.  

Z uwagi na to, że sankcje w postaci kar umownych i odstąpienia mają kluczowe znaczenie przy 

podejmowaniu przez potencjalnych wykonawców decyzji o udziale w realizacji danego zamówienia, 

sankcje te powinny być związane jedynie z naruszeniem konkretnych i istotnych obowiązków 

wykonawcy oraz terminów realizacji umowy. W świetle powyższego, w ocenie Izby wątpliwości budzi 

postanowienie § 3 ust. 4 odsyłające w sposób ogólny do każdego przekroczenia terminów Umowy. 

Dodatkowo, postanowienie to odsyła do bliżej niedookreślonych prac wynikających z opóźnienia. W celu 

doprecyzowania zapisów § 3 ust. 4 Izba proponuje nadanie im następującego brzmienia: 

„W przypadku przekroczenia terminów realizacji Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę,  

w tym terminów realizacji poszczególnych Etapów wskazanych w Harmonogramie Ramowym, 

Zamawiający będzie miał prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Umowy, a w szczególności 

Zamawiający, w przypadkach opisanych szczegółowo w § 23 Umowy, będzie uprawniony do naliczenia 

kar umownych i może być uprawniony do odstąpienia od Umowy. Jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności 

zawinionych po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania ewentualnych 

dodatkowych prac wynikających z takiego opóźnienia, jakie po jego stronie okażą się niezbędne do 

realizacji Umowy.” 

Z komentarzem [A17]: Rekomendacje w zakresie brzmienia 
ust. 7 nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A18]: Rekomendacje w zakresie brzmienia 
ust. 4 nie zostały uwzględnione.  
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17. W odniesieniu do komentarza do § 3 
Izba pragnie odnieść się komentarza do § 3 „Harmonogram powinien też uwzględniać przewidziane 

umową procedury odbioru i czas ich trwania.” (s. 12). 

W ocenie Izby, procedury odbioru i czas ich trwania są możliwe do dookreślenia przy zachowaniu 

równowagi obowiązków i kompetencji ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 

Dlatego też Izba postuluje, aby w tego rodzaju procedurach został precyzyjnie określony czas, w którym 
Zamawiający zobowiązany jest dokonać weryfikacji przekazanego do odbioru Oprogramowania, 
Dokumentacji lub innych Produktów w tym dokumentacji testów Oprogramowania, jak również czas,  
w którym Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do testów Oprogramowania. W przeciwnym 
przypadku, rzeczywisty czas realizacji projektu może stać się znacznie dłuższy niż zakładany z uwagi na 
brak współdziałania Zamawiajacego, co jest wysoce niekorzystne zarówno dla Zamawiającego (termin 
realizacji umowy przedłuża się), jak i dla Wykonawcy. 
 

§ 4. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI UMOWY 
 
18. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 2. 
W świetle zaproponowanej klauzuli, należy zwrócić uwagę na komentarz do § 4 zawarty na s. 14: 

„Paragraf ma na celu wskazanie ogólnych zasad współpracy stron. Może on zostać dowolnie 

rozbudowany w zależności od potrzeb. W szczególności jest rekomendowane przesądzenie o języku 

projektu, a zwłaszcza o wyjątkach. Językiem projektu będzie z reguły język polski. Poszczególne produkty, 

np. techniczna dokumentacja oprogramowania narzędziowego może być dostępna w języku angielskim, 

zwyczajowo stosowanym przez profesjonalistów w technicznych aspektach IT, jeśli taka wersja jest 

powszechnie używana i wystarczająca. W takiej sytuacji wymóg dostarczenia wersji polskiej może okazać 

się niecelowy i może wpłynąć na cenę oferty.” 

Zawarte w powyższym komentarzu słuszne tezy, dotyczące uwzględnienia specyfiki części dokumentacji, 

jaka może być dostarczana w ramach umowy, nie zostały jednakże odzwierciedlone w samym 

postanowieniu ust. 2. Warto pamiętać, że nie zawsze treść komentarzy znajdzie odzwierciedlenie  

w przygotowywanych przez zamawiających wzorach umów, którzy, co bardzo prawdobodobne, mogą 

oprzeć się jedynie na konkretnych, zaproponowanych wzorcowych klauzulach. W związku z tym, istotne 

elementy komentarzy, takie jak wskazany powyżej, powinny zostać wprost odzwierciedlone w samych 

proponowanych klauzulach, choćby, jako postanowienia opcjonalne. 

 

 

 

19. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 3: 
 
W w ocenie Izby, uprawnienia wynikające z klauzuli: 
 „Osobom posiadającym pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 
będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz 
udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac (w tym Produkty oraz inne rezultaty prac, także 
w postaci nieukończonej), jak również zapewnić możliwość ich kontroli.”  

Z komentarzem [A19]: W zakresie brzmienia (zmiany lub 
doprecyzowania) §3 rekomendacje nie zostały uwzględnione. 

Z komentarzem [A20]: Rekomendacje w zakresie uzupełnienia 
postanowienia ust. 2 o treść komentarza nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A21]: Rekomendacje w zakresie 
proponowanego brzmienia ust. 3 nie zostały uwzględnione.  
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są zbyt daleko idące. W pierwszej kolejności należy wskazać na fakt, iż audyt taki może być 
przeprowadzony w trakcie wykonywania umowy, czyli także przed dostarczeniem danego Produktu lub 
Etapu. Oznacza to, że ocenie miałby podlegać Produkt lub Etap jeszcze nieukończony, co w zestawieniu 
z tym, że przedmiotem umowy będą niejednokrotnie specyficzne, dedykowane Produkty lub Etapy, 
wykonywane z zastosowaniem know-how wykonawcy, nie daje możliwości obiektywnej oceny przez 
osobę trzecią jakości ich wykonania na etapie poprzedzającym odbiór – podczas trybu roboczego prac 
wykonawcy. W ocenie Izby, najwłaściwszym momentem na ocenę jakości Produktów i Etapów jest 
moment ich odbioru. Dopiero, bowiem po dostarczeniu danego Produktu lub Etapu do odbioru 
wiadomo, że znajduje się on już w formie ukończonej, która da się ocenić z zastosowaniem 
przewidzianych umową procedur odbioru. Ponadto należy zwrócić uwagę, że prowadzenie audytu,  
o którym mowa w przytoczonym postanowieniu, może w znaczący sposób utrudniać dalsze 
wykonywanie prac objętych umową, ze względu na zasoby angażowane przez obie strony do obsługi 
takiego audytu. 
Z powyższych względów, w ocenie Izby postanowienie § 4 ust. 3 powinno zostać usunięte z dokumentu 
Wzorcowych klauzul lub przynajmniej zmodyfikowane poprzez uwzględnienie w nim następujących 
regulacji: 

a) ograniczenia przekazywania informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

Obowiązek udostępnienia nieukończonych Produktów i innych rezultatów prac, jak również 

przekazania „wszelkich informacji” mógłby prowadzić do ujawnienia know-how Wykonawcy  

i tajemnicy jego przedsiębiorstwa. Koniecznie staje się wyraźne wskazanie, że Wykonawca nie 

jest zobowiązany do ujawnienia informacji, które stanowią jego tajemnicę przedsiębiorstwa,  

a jeśli zdecyduje się je ujawnić, Zamawiający będzie traktował uzyskane informacje, jako 

Informacje Poufne.  

b) ograniczenia zakresu przekazywanych informacji, danych i wyjaśnień wyłącznie do informacji, 

danych i wyjaśnień związanych ze świadczeniami podlegającymi kontroli jakości niezbędnych  

do przeprowadzenia takiego audytu. W tym kontekście Izba zwraca uwagę na fakt, że aktualne 

postanowienie odnosi się do „wszelkich informacji, danych i wyjaśnień” bez odniesienia ich 

nawet do zakresu weryfikowanych świadczeń w ramach tego audytu czy też zakresu informacji, 

danych i wyjaśnień, niezbędnego do takiej weryfikacji. Tak ukształtowane postanowienie będzie 

w ocenie Izby wprowadzało niedookreślone i szerokie obowiązki po stronie Wykonawcy. 

c) zastrzeżenia, że proces audytu będzie prowadzony w sposób niezakłócający i nieopóźniający 

realizacji umowy przez Wykonawcę, w szczególności w sposób nieangażujący zespołu 

Wykonawcy w stopniu mogącym wywołać takie opóźnienia.  

 

20. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 4: 
W powołanej klauzuli przywołane zostało pojęcie „najwyższej” staranności, która nie została 

zdefiniowana przez żaden akt prawny, a tym samym zakres tego pojęcia nie jest wyraźny, jasny  

i bezsporny. Analogiczne odwołanie zostało umieszczone w § 5 ust. 1 w zaproponowanej zamiennej 

wersji postanowienia. Na niedookreśloność i nieprecyzyjność powyższego pojęcia wskazuje także sam 

komentarz do § 5 zawarty na s. 16, w którym określono, że: „W umowach spotyka się podwyższenie tego 

miernika do tzw. „najwyższej staranności”, co nakłada na wykonawcę większe, ale nadal niedookreślone 

obowiązki.”  

Mając na uwadze, że ustalony miernik staranności ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji  
o udziale w danym postępowaniu i ocenie związanego z takim udziałem ryzyka, nie jest w ocenie Izby 
dobrą praktyką posługiwanie się w tym zakresie pojęciami nieprecyzyjnymi, które nie dosyć, że na etapie 
udziału w postępowaniu nie dadzą wykonawcy możliwości rzetelnej oceny podejmowanego ryzyka, to  

Z komentarzem [A22]: Rekomendacje w zakresie ust. 4 nie 
zostały uwzględnione.  
 
Warto zwrócić uwagę, że nazwa „najwyższa staranność” nie została 
zastąpiona w żadnym innym postanowieniu.  
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i na etapie realizacji będą tylko rodziły niepotrzebne spory i wątpliwości, zarówno po stronie Wykonawcy 
jak i po stronie Zamawiającego. 
 
W świetle powyższego, Izba wnosi o zastąpienie we Wzorcowych klauzulach, w tym w § 5 ust. 1 
odniesień do „najwyższej” staranności odniesieniami do „należytej staranności, przy uwzględnieniu 
zawodowego charakteru tej działalności”. 
 
§ 5. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY  
 
21. W odniesieniu do komentarza do ust. 4 (s. 16) 
Izba popiera poniżej wskazane tezy komentarza dotyczącego terminu oceny zgodności z prawem 

Oprogramowania:  

„Ważną decyzją jest określenie, na który moment projektu taka zgodność jest badana. Rozwiązaniem 

teoretycznie najkorzystniejszym dla zamawiającego jest moment odbioru wdrożenia, ale im dłuższy 

projekt, tym większe ryzyko po stronie wykonawcy, co może mieć znaczenie przy ustalaniu ceny i co może 

stanowić problem z uwagi na zasadę określoności przedmiotu zamówienia. Co więcej, duża zmiana 

legislacyjna może wymagać szeregu zmian projektowych (od harmonogramu po zmianę wymagań 

funkcjonalnych) i powinna być prowadzona w trybie procedury zmian, a nie ogólnego obowiązku 

wykonawcy. Istnieje, więc możliwość, że w przypadku postawienia wymagania zapewnienia zgodności  

z prawem na dzień późniejszy niż złożenie oferty, wykonawcy będą mogli postawić słuszny zarzut,  

iż w takim przypadku nie są w stanie prawidłowo skalkulować oferty, bowiem nie mogą przewidzieć 

zakresu zmian, które będą zobowiązani wprowadzić do produktu w związku ze zmianami prawa 

mającymi miejsce już po złożeniu oferty. Wydaje się, więc uzasadnione i najbezpieczniejsze z punktu 

widzenia zasad prawa zamówień publicznych wprowadzenie weryfikacji właśnie na moment złożenia 

oferty (zobowiązania wykonawców, by oferowane przez nich oprogramowanie był zgodne z przepisami 

prawa obowiązującymi na dzień złożenia ofert), natomiast zamawiający powinien zapewnić sobie 

możliwość wprowadzenia do umowy zmian uwzględniających ewentualne modyfikacje przepisów 

prawa, które nastąpią po dniu składania ofert. Odpowiednie mechanizmy są proponowane w ramach 

procedury kontroli zmian albo prac rozwojowych (w ramach zakupionego przez zamawiającego pakietu 

roboczogodzin lub roboczodni). Nie sposób jednak wykluczyć takiej sytuacji, w której zamawiający 

wskaże dalszy moment, w którym będzie oceniana zgodność z prawem, jeżeli np. w dniu składania ofert 

dana zmiana prawa jest już pewna, a tylko z uwagi na vacatio legis będzie wprowadzona później.” 

Wyrażone powyżej stanowisko zasługuje na aprobatę. Kwestie tzw. „zgodności z prawem” były już 

wielokrotnie przedmiotem oceny Izby. W zajmowanych stanowiskach Izba wskazywała  

na nieprawidłową praktykę polegającą na wprowadzaniu do umów postanowień zobowiązujących 

Wykonawców do zachowywania zgodności z przepisami prawa na chwilę późniejszą niż chwila złożenia 

oferty. Przykładem takiej analizy Izby jest opinia przedstawiona na stronie internetowej Izby, odnosząca 

się do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „rozbudowę i wdrożenie nowych 

funkcjonalności oraz utrzymanie i rozwój systemu Elektronicznej Platformy Wymiany Danych (EPWD) 

oraz budowę i utrzymanie Centralnego Rejestru Klientów Zakładu” prowadzonego przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych pod numerem TZ/370/76/12. Opinię tą przekazujemy w załączeniu  

do niniejszego pisma.  

<<http://www.piit.org.pl/documents/10181/2993595/Stanowisko%20PIIT%20EPWD%20ZUS_201

6.03.21.pdf?version=1.0&t=1458633623000 >> 

http://www.piit.org.pl/documents/10181/2993595/Stanowisko%20PIIT%20EPWD%20ZUS_2016.03.21.pdf?version=1.0&t=1458633623000
http://www.piit.org.pl/documents/10181/2993595/Stanowisko%20PIIT%20EPWD%20ZUS_2016.03.21.pdf?version=1.0&t=1458633623000
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Kwestia zgodności z prawem była też przedmiotem oceny w ramach dokumentu pt. „Analiza dobrych 
praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów 
informatycznych 7 Osi Priorytetowej PO IG” zwanego dalej „Analizą dobrych praktyk”, który to dokument 
został opracowany przy współpracy Izby z Urzędem Zamówień Publicznych. W zakresie wprowadzania 
do umów wymogu zgodności z prawem powyższy dokument wskazuje: 
 
„W powyższym kontekście, należy również podkreślić znaczenie zapewnienia o zgodności wdrażanego 

oprogramowania z przepisami prawa obowiązującymi na moment złożenia oferty w postępowaniu lub 

na moment późniejszy, o ile zostanie to należycie uzasadnione przez Zamawiającego (gdyż np. wynika ze 

specyfiki oprogramowania lub krótkiego okresu wdrożenia). Przy czym nie jest rekomendowane żądanie 

od Wykonawcy zapewnienia o zgodności wdrażanego oprogramowania z przepisami prawa 

obowiązującymi dopiero na moment odbioru systemu, gdyż nie sposób wówczas m.in. właściwie 

skalkulować oferty, zwłaszcza przy projektach trwających dłuższy czas, gdy ryzyko zmian w przepisach 

prawa jest istotnym czynnikiem. W sytuacji zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji wdrożenia do 

wykorzystania możliwe jest tzw. prawo opcji (szerzej – str. 77). Możliwe jest również zobowiązanie 

Wykonawcy do dokonania odpowiednich modyfikacji we wdrażanym oprogramowaniu, jeżeli ich 

konieczność będzie spowodowana zmianą obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji 

wdrożenia, tj. przed odbiorem końcowym wdrażanego systemu. W takim przypadku niezbędne 

modyfikacje powinny zostać objęte ustalonym przez strony wynagrodzeniem, dla obliczenia, którego 

umowa może przewidywać określony limit czasochłonności (z uwzględnieniem określonej stawki np. 

godzinowej).” 

 

22. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 5.  
W ocenie Izby wprowadzanie do umów wskazanego ustępu jest bardzo dyskusyjne. Praktyka 
obserwowana przez Izbę wskazuje, iż Zamawiający bardzo często unikają udostępniania Wykonawcy 
większości informacji o swoich systemach i infrastrukturze na etapie postępowania, wskazując, że będą 
one udostępnione dopiero po podpisaniu umowy. Izba nie spotkała się także z praktyką umożliwiania 
Wykonawcy przez Zamawiającego dokonania weryfikacji i sprawdzenia infrastruktury przeznaczanej 
przez zamawiających do wykorzystania w danym wdrożeniu. 
Mając świadomość powyższych faktów, nie zasługuje na poparcie umieszczenie we wzorze umowy 
dołączonym do SIWZ, której warunki Wykonawca potwierdza już na etapie złożenia oferty, 
postanowienia zawierającego oświadczenie Wykonawcy potwierdzające zapoznanie się z Infrastrukturą 
Zamawiającego. Istniejąca praktyka wskazuje, że będzie to postanowienie niedające Wykonawcy realnej 
możliwości weryfikacji Infrastruktury Zamawiającego, a jedynie przenoszące na niego wszelkie ryzyka 
związane z taką „teoretyczną” weryfikacją. Oświadczenie złożone przez Wykonawcę nie będzie przy tym 
odpowiadać prawdzie. 
 
Jeśli takie postanowienia miałyby się znaleźć w umowie Zamawiający powinni zawsze zapewniać 
możliwość przeprowadzenia dokładnej wizji lokalnej przed terminem złożenia ofert wszystkim 
Wykonawcom, którzy chcieliby złożyć oferty w postępowaniu. W praktyce zamówień publicznych 
sytuacje takie występują niezwykle rzadko. Również komentarz Wzorcowych klauzul nie wspomina  
o takiej praktyce, ani także jej nie rekomenduje. 
 
W związku z powyższym Izba wnioskuje o wykreślenie § 5 ust. 5 jako rekomendowanego postanowienia 
z Wzorcowym klauzul lub umieszczenie tego zapisu jedynie, jako zapisu opcjonalnego przy 
równoczesnym dodaniu komentarza do niego, wskazującego, że zastosowanie tego postanowienia jest 

Z komentarzem [A23]: Rekomendacje w zakresie brzmienia 
ust. 5 nie zostały uwzględnione.  
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możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego zobowiąże się i faktycznie zapewni Wykonawcy realną możliwość dostępu do Infrastruktury 
Zamawiającego i jej weryfikacji z zastosowaniem wykorzystywanych przez Wykonawcę narzędzi.   
 
23. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 6.  
W celu ułatwienia wykonania umowy, Izba wnioskuje o dodanie do przedmiotowego ustępu 
dodatkowego zdania, wprowadzającego uprawnienie dla Kierowników Projektu do dokonywania 
uzgodnień w przedmiocie wyłączenia z eksploatacji lub ograniczenia eksploatacji elementów 
Infrastruktury Zamawiającego. Zapewni to niezbędną elastyczność w toku prac nad Umową.  
 
24. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 8.  
Użyte w tym postanowieniu określenie „korzystanie z Systemu” jest zbyt otwarte i niedookreślone,  
co powoduje, że może rodzić niepotrzebne wątpliwości i spory, jeśli chodzi o jego zakres.  
Wskazane postanowienie powinno w ocenie Izby odnosić się do korzystania z Systemu „w zakresie i celu, 
a także w sposób określony w Umowie i Analizie”, jeśli bowiem Zamawiający znacząco zmieni swoje 
wymagania np., co do wydajności Systemu to oczywistym jest, że może to pociągać za sobą konieczność 
wprowadzenia pewnych zmian np. rozbudowy infrastruktury i liczby posiadanych licencji. 
 
§ 6. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
 
25. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 3:  
W ocenie Izby propozycja brzmienia ust. 3 „W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony 
nie zdefiniowały danego działania niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy, jako obowiązku 
Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca.” jest zbyt daleko 
idąca. 
 
W opinii Izby, każda umowa o dzieło musi zobowiązywać Zamawiającego do współdziałania w zakresie 
niezbędnym do jej wykonania, a także zapewniać mechanizmy realnie pozwalające zapewnić  
to współdziałanie. Formalne ograniczanie obowiązku współdziałania po stronie Zamawiającego jest 
niekorzystne nie tylko dla Wykonawcy, z uwagi na to, że obciąża go wykonaniem działań, których ze swej 
istoty Wykonawca nie jest w stanie samodzielnie podjąć, ale także dla Zamawiającego, gdyż w sposób 
bezpośredni może wpłynąć na powodzenie całego projektu objętego danym zamówieniem.  
 
Dodatkowo w kontekście proponowanego postanowienia, zwrócić należy uwagę na specyfikę umów 
zawieranych w trybie prawa zamówień publicznych. W umowach tych, całość postanowień jest 
jednostronnie kształtowana przez Zamawiającego, co w zestawieniu z powyższym postanowieniem 
mogłoby prowadzić do niemal całkowitego wyłączenia współdziałania po stronie Zamawiającego, gdyż 
Zamawiający w przygotowywanych przez siebie projektach umów zdecydowanie rzadko określają 
konkretny zakres współdziałania po swojej stronie – często również nie są stanie tego zrobić, nie 
posiadając specjalistycznej wiedzy o rozwiązaniach IT. Dla przykładu, zaproponowana powyżej klauzula 
może oznaczać, że jeśli w umowie wyraźnie nie określono, że Zamawiający jest odpowiedzialny za 
dostarczenie energii elektrycznej do pomieszczeń swojej serwerowni lub zapewnienia skutecznej jej 
ochrony na własnym terenie, to czynności te obciążają Wykonawcę.  
 
Z powyższych względów Izba wnioskuje wykreślenie ze wzoru umowy powyższego postanowienia. 
 
§ 7. ZARZĄDZANIE PERSONELEM 
 

Z komentarzem [A24]: Rekomendacja w zakresie brzmienia 
ust. 6 nie została uwzględniona.  

Z komentarzem [A25]: Rekomendacja w zakresie brzmienia 
ust. 8 nie została uwzględniona.  

Z komentarzem [A26]: Rekomendacje w zakresie brzmienia 
ust. 3 nie zostały uwzględnione.  
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26. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 4  
W opinii Izby, uzależnienie możliwości zmiany członków Personelu Kluczowego od zgody Zamawiającego 

jest zbyt daleko idącym i nieuzasadnionym rozwiązaniem. W kontekście zaproponowanego 

postanowienia należy pamiętać, że poszczególni członkowie Personelu Kluczowego są umocowani do 

podejmowania określonych czynności w imieniu Wykonawcy, a zatem mają ograniczone 

pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy. Uzależnienie możliwości zmiany tych osób od 

zgody Zamawiającego oznacza, że w przypadku, gdy dana osoba utraci zaufanie Wykonawcy, jako jego 

pełnomocnik, i zacznie podejmować działania sprzeczne z wolą i interesem Wykonawcy, nie będzie 

możliwości jej zmiany o ile Zamawiający się na to nie zgodzi. Takie ograniczenie jest niedopuszczalne  

w ocenie Izby.  

Dodatkowo Izba zwraca uwagę, że Wykonawca powinien mieć uprawnienie do zmiany swojego 

personelu, gdyż to on odpowiada za wykonanie przedmiotu umowy. W związku z powyższym, 

Wykonawca powinien mieć prawo do optymalnego dobierania swojego personelu, za pomocą, którego 

wykonuje umowę, tak żeby osiągnięcie powyższego celu było możliwe. Jedynym ograniczeniem w tym 

zakresie, jakie powinno być postawione Wykonawcy, jest wymaganie zobowiązujące go do zapewnienia 

by nowy członek Personel Kluczowego spełniał wymagania przewidziane pierwotnie dla danego 

zastępowanego członka Personelu Kluczowego. Tu też należy uważać na częste, błędne formułowanie 

postanowień umowy w tym zakresie, poprzez odniesienie wymaganych kwalifikacji nowego członka 

Personelu do kwalifikacji i doświadczenia posiadanego przez zastępowanego członka Personelu. W 

ocenie Izby nie jest to zasadne, z uwagi na niejednokrotnie unikalne doświadczenie i kwalifikacje 

poszczególnych członków Personelu. W tym kontekście wystarczające jest potwierdzenie w stosunku do 

nowego członka Personelu, iż spełnia on pierwotne wymagania, które były stawiane określonemu 

członkowi Personelu już na etapie samego postępowania.  

Dodatkowym argumentem za koniecznością modyfikacji § 7 ust. 4 jest także treść §7 ust. 5, w którym 

przewidziane zostały dla Zamawiającego szerokie uprawnienie do żądania zmiany członka Personelu 

Kluczowego. Analiza tego postanowienia wskazuje, iż podane w tym ustępie sytuacje powinny 

uprawniać także Wykonawcę (a przede wszystkim jego) do samodzielnej zmiany członka Personelu 

Kluczowego. Nie ma, bowiem żadnego argumentu, dla którego Wykonawca miałby być pozbawiony 

takiej możliwości w przypadku, gdy członek Personelu Kluczowego narusza zobowiązania wynikające  

z umowy lub w inny sposób przez swoje działania lub zaniechania wywiera istotny negatywny wpływ na 

realizację umowy.  

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, iż w przypadku zmiany Podwykonawcy, na którego zdolnościach 

polega Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, co zostało uregulowane w § 7 ust. 6 Wzorcowych klauzul, Wykonawca jest uprawniony do 

zmiany Personelu Kluczowego i jedynym ograniczeniem, z jakim powinien się liczyć jest zapewnienie 

zastępcy spełniającego wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia. Jeśli w takiej sytuacji zostaje 

dopuszczona zmiana jedynie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia 

personelu zastępczego, to niezasadnym jest uzależnianie zmiany w innych sytuacjach niż przewidziane 

w powyższym postanowieniu od zgody Zamawiającego. Wymogu takiego nie przewiduje także 36b ust. 

1 pkt 2) ustawy prawo zamówień publicznych właściwy w tym zakresie.  

Izba wskazuje także na fakt, iż na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

w szczególności składania oferty, to Wykonawca jest podmiotem samodzielnie decydującym o tym, jaki 

personel przeznaczy do realizacji umowy, pod warunkiem oczywiście spełniania przez ten personel 

Z komentarzem [A27]: Rekomendacje w zakresie brzmienia 
ust. 4 nie zostały uwzględnione.  
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wymagań postawionych w danym postępowaniu. Powyższe stanowi dodatkowy argument za tym, że 

stawianie Wykonawcy ograniczeń w zakresie zmiany tego personelu w trakcie trwania projektu jest 

zupełnie niezasadne. Skoro na etapie złożenia oferty i zawarcia umowy Zamawiający nie ma wpływu na 

to, jaki personel będzie realizował umowę po stronie Wykonawcy, to nie powinien mieć także takiego 

wpływu także na etapie realizacji umowy, oczywiście z zachowaniem wymogu spełnienia przez nowy 

personel wymagań analogicznych jak spełniać musiał personel zastępowany. 

Z uwagi na powyższe Izba wnosi o zmodyfikowanie § 7 ust. 4 w następujący sposób: 

„Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania zmian składu osobowego Personelu Kluczowego poza 

uzasadnionymi przypadkami. Za uzasadniony przypadek będzie rozumiana sytuacja, gdy odsunięcie od 

wykonywania przedmiotu Umowy następuje z przyczyn pozostających poza kontrolą Wykonawcy, takich 

jak choroba członka Personelu Kluczowego, ustanie stosunku pracy lub innego tytułu zatrudnienia 

danego członka Personelu lub z powodu innego zdarzenia losowego, uniemożliwiającego członkowi 

Personelu Kluczowego pełnienie swoich funkcji, a także z powodu utraty zaufania do danego członka 

Personelu Kluczowego przez Wykonawcę. W przypadku zmiany członka Personelu Kluczowego 

Wykonawca zapewni by nowy członek Personelu Kluczowego spełniał wymagania przewidziane w SIWZ 

dla funkcji, na jakiej zastępuje dotychczasowego członka Personelu Kluczowego.” 

 

27. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 5.  
W kontekście tego punktu Izba wskazuje, że to Wykonawca odpowiada za wykonanie projektu oraz za 

działania personelu, z którego korzysta w ramach tego projektu. Z tego względu, to Wykonawcy będzie 

najbardziej należało na odsunięciu od wykonania Umowy członka Personelu Kluczowego, który swoim 

działaniem może doprowadzić do jej niewykonania lub nienależytego wykonania. Zmiany te nie powinny 

być narzucane przez Zamawiającego z uwagi na to, że mogą w sposób istotny wypływać na powodzenie 

całego projektu oraz na odpowiedzialność Wykonawcy.  

Niezależnie od powyższego stwierdzić należy, iż nawet w przypadku pozostawienia w umowie takiego 

uprawnienia, w żadnym wypadku przesłanki skorzystania przez Zamawiającego z żądania zmiany członka 

Personelu Kluczowego nie mogą być sformułowane w sposób otwarty i niedoprecyzowany. Z uwagi na 

powyższe, duże zastrzeżenia Izby budzą zawarte w przedmiotowym postanowienie sformułowania „w 

szczególności” oraz „negatywny wpływ”. Powyższe sformułowania wskazują po pierwsze na 

przykładowy charakter wymienionych przesłanek oraz na subiektywną ocenę dotyczącą wpływu danego 

członka Personelu na projekt, dokonywaną przez Zamawiającego. 

Z uwagi na powyższe Izba wnioskuje o wykreślenie § 7 ust. 5 z Wzorcowych klauzul lub przynajmniej jego 

modyfikację w następujący sposób: 

„Zmiana członka Personelu Kluczowego może nastąpić na uzasadnione żądanie Zamawiającego. Żądanie 

Zamawiającego zmiany członka Personelu Kluczowego jest uzasadnione w przypadku, w którym taki 

członek Personelu Kluczowego narusza istotne zobowiązania wynikające z Umowy, takie jak 

zobowiązania do zachowania poufności i zasad bezpieczeństwa określone w Umowie lub inne istotne 

zobowiązania, a naruszenie to skutkuje opóźnieniem Odbioru Wdrożenia lub wykonaniem Produktu lub 

Etapu w sposób niezgodny z Umową.” 

 

Z komentarzem [A28]: 1. Pomimo braku uwzględnienia 
rekomendacji, treść postanowienia uległa delikatnej 
modyfikacji: 
 
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości składu 
osobowego Personelu Kluczowego. Członkowie Personelu 
Kluczowego nie mogą być odsunięci od wykonywania przedmiotu 
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego na samą zmianę 
oraz na kandydaturę nowego członka Personelu Kluczowego, z 
wyjątkiem przypadków, gdy odsunięcie od wykonywania 
przedmiotu Umowy następuje z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, na które nie ma on wpływu, takich jak choroba 
członka Personelu Kluczowego, ustanie stosunku pracy lub innego 
tytułu zatrudnienia danego członka Personelu lub z powodu 
innego zdarzenia losowego, uniemożliwiającego członkowi 
Personelu Kluczowego pełnienie swoich funkcji.  

 

Z komentarzem [A29]: Rekomendacje w zakresie brzmienia 
ust. 5 nie zostały uwzględnione.  
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28.  W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 6.  
Postanowienie § 7 ust. 6 pkt 2) Wzorcowych klauzul wprowadza wymaganie, aby nowi członkowie 

Personelu Kluczowego, zastępujący dotychczasowych członków posiadali kwalifikacje i doświadczenie 

nie niższe niż członkowie zastępowani. Tak sformułowane wymaganie jest w ocenie Izby nieprecyzyjne 

z przyczyn podanych w komentarzu Izby do § 7 ust. 4 Wzorcowych klauzul.  

W ocenie Izby, postanowienie wskazane powyżej powinno zostać zmodyfikowane w następujący 

sposób: 

„(…) że członkowie Personelu Kluczowego zastępujący dotychczasowych posiadają kwalifikacje  

i doświadczenie nie niższe niż wymagane w Umowie lub OPZ w odniesieniu do funkcji sprawowanych  

w ramach Umowy przez członków zastępowanych.” 

 

29. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 8.  
Izba zwraca uwagę, iż generalne wyłączenie odpowiedzialności Zamawiającego zawarte w tym ustępie, 

w związku z przewidzianym we Wzorcowych klauzulach szerokim uprawnieniem Zamawiającego do 

żądania zmiany członków Personelu Kluczowego oraz możliwością blokowania zmian Personelu 

Kluczowego przez Wykonawcę z uwagi na ich uzależnienie od zgody Zamawiającego, jest zbyt daleko 

idące. W sytuacji, gdy Zamawiający będzie blokował zmiany Personelu Kluczowego, których zamierza 

dokonać Wykonawca lub zbyt często korzystał z szerokich uprawnień przewidzianych w § 7 ust. 5 

Wzorcowych klauzul, może to znacząco przekładać się na realizację umowy, zarówno, jeśli chodzi  

o nieterminowe jak i w innych sposób nienależyte wykonanie obowiązków z niej wynikających. 

Wykonawca nie powinien zostać z góry obciążony możliwymi negatywnymi konsekwencjami, które są 

skutkiem wyżej opisanych działań Zamawiającego. Odpowiedzialność stron w tym zakresie powinna być 

przedmiotem oceny sądu w konkretnym przypadku, a nie przedmiotem generalnego wyłączenia 

odpowiedzialności na gruncie umowy. 

Z powyższych względów Izba wnioskuje o wykreślenie § 7 ust. 8 z Wzorcowych klauzul. 

 

30. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 9.  
W odniesieniu do tego ustępu Izba wskazuje, iż nie zawsze uzasadnienie znajdzie rezygnacja z członków 

Personelu Kluczowego udostępnionych Wykonawcy przez Podwykonawców, którzy muszą być 

zastąpieni lub wyłączeni z dalszego wykonywania przedmiotu umowy. Nawet, bowiem w przypadku 

wystąpienia opisanej w tym ustępie sytuacji, w której konieczna jest zmiana Podwykonawcy, personel 

przez niego udostępniany może zostać przejęty i udostępniony przez innego Podwykonawcę lub też sam 

Wykonawca może dysponować tym personelem na podstawie umów zawartych bezpośrednio z jego 

członkami. 

Tym samym w ocenie Izby w § 7 ust. 8 Wzorcowych klauzul wydaje się zasadne dodanie następującego 

postanowienia: 

„Powyższy obowiązek zastąpienia członków Personelu Kluczowego nie dotyczy sytuacji, w której ci 

członkowie zostaną udostępnieni Wykonawcy przez innego Podwykonawcę spełniającego wymagania 

lub znajdują się w dyspozycji Wykonawcy na podstawie umów zawartych z nimi bezpośrednio przez 

Wykonawcę.” 

Z komentarzem [A30]: Rekomendacje w zakresie brzmienia 
ust. 6 nie zostały uwzględnione.  
 
Niezależnie od powyższego w treści umowy dodano nowe 
postanowienie (§ 7 ust. 7): 
 

7.Zmiana członka Personelu Kluczowego nie może spowodować, 
że przy uwzględnieniu kwalifikacji nowej osoby, Wykonawca 
przestałby spełniać warunki udziału w postępowaniu, nie zostałby 
zaproszony do dalszego udziału w postępowaniu po weryfikacji 
wniosku lub zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia uzyskałby mniejszą 
liczbę punktów.  

 

Z komentarzem [A31]: Rekomendacje w zakresie brzmienia 
ust. 8 (obecnie ust. 9) nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A32]: Rekomendacje w zakresie brzmienia 
ust. 9 (obecnie ust. 10) nie zostały uwzględnione. 
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31. W odniesieniu do brzmienia ust. 12 pkt 2): 
Izba wskazuje, że uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie ust. 12 pkt 2) są 
nieadekwatne do ewentualnego naruszenia umowy przez Wykonawcę wskazanego w ust. 12. 
Izba ponadto wskazuje, że zawarcie takiej umowy o pracę może być niemożliwe do spełnienia, na 
przykład w przypadku odmowy drugiej strony (pracownika) podpisania takiej umowy. W związku z tym 
zasadne jest usunięcie tego § 7 ust. 12 pkt 2). 
 
 
§ 8. PODWYKONAWCY 
 
32. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 8. 
W kontekście tego ustępu Izba zwraca uwagę, iż wystąpienie sytuacji w nim opisanej będzie prowadziło 

do obciążania Wykonawcy podwójną karą umowną za to samo zdarzenie: 

a) karą umowną za brak powiadomienia, oraz 

b) karą umowną za zwłokę w wykonaniu Produktu lub Etapu, spowodowaną odmową współpracy 

Zamawiającego z nieprawidłowo zgłoszonym Podwykonawcą,  

co w ocenie Izby jest zbyt daleko idące i stanowi nieuzasadnione rozszerzenie odpowiedzialności 

Wykonawcy. 

Kara umowna, jak słusznie zauważa komentarz do § 23 przedstawiony na str. 81 Wzorcowych klauzul, 

stanowi zryczałtowane odszkodowanie i nie jest jej celem przysporzenie po stronie Zamawiającego, lecz 

zniwelowanie skutków nienależytego wykonania zobowiązania: 

„Należy pamiętać, że jakkolwiek możliwość dochodzenia kar umownych jest – w świetle 

ustabilizowanego orzecznictwa – oderwana od faktu poniesienia szkody, to jednak kara stanowi 

zryczałtowane odszkodowanie i nie jest jej celem przysporzenie po stronie zamawiającego, lecz 

zniwelowanie skutków nienależytego wykonania zobowiązania. Co więcej, w praktyce kwestia relacji 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody do wysokości dochodzonej kary i tak jest badana w ramach 

instytucji miarkowania kary. W związku z tym wysokość kary powinna być dostosowana do realnej 

dolegliwości zamawiającego i do istotności (nie tylko w wymiarze majątkowym) wykonania zobowiązań, 

które ma zabezpieczać.” 

Doprowadzenie do sytuacji, w której za to samo zdarzenie Zamawiający może naliczyć kilka kar 

umownych, w ocenie Izby jest bez wątpienia nieprawidłową praktyką wykraczającą poza charakter kary, 

jako quasi odszkodowania. Co więcej przewidziana regulacja będzie jeszcze w większym stopniu 

motywowała Wykonawców do zabezpieczania swojego ryzyka poprzez uwzględnianie go przy 

szacowaniu wynagrodzenia należnego na gruncie umowie, co może prowadzić do negatywnych skutków 

dla obu stron umowy. 

Z powyższych względów, Izba wnioskuje o modyfikację przedmiotowego ustępu poprzez usunięcie z tego 

postanowienia kary umownej za brak powiadomienia Zamawiającego o zamiarze powierzenia prac 

nowemu Podwykonawcy, zostawiając jednocześnie prawo Zamawiającego do odmowy współdziałania  

z Podwykonawcą, o udziale, którego w wykonaniu umowy nie uzyskał informacji, do czasu przekazania 

przez Wykonawcę niezbędnych danych, oraz zachowaniu zasady, że opóźnienie w wykonaniu umowy, 

Z komentarzem [A33]: Rekomendacja w zakresie usunięcia ust. 
12 pkt 2 (obecnie ust. 13 pkt 2) nie została uwzględniona.  

Z komentarzem [A34]: Rekomendacja w zakresie brzmienia 
ust. 8 nie została uwzględniona.  
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powstałe wskutek braku współdziałania z takim Podwykonawcą w powyżej opisanej sytuacji, stanowi 

zwłokę Wykonawcy. 

 

33. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 11.  
W  tym ustępie został przewidziany mechanizm podobny do opisanego w ust. 8 w § 8 Wzorcowych 

klauzul. W odniesieniu do tego ustępu aktualne są uwagi Izby wskazane w komentarzu do § 8 ust. 8 we 

wzorze Umowy. 

Izba wnioskuje o modyfikację przedmiotowego ustępu poprzez usunięcie z tego postanowienia kary za 

zwłokę w dostarczeniu dokumentów, zostawiając jednocześnie prawo Zamawiającego do odmowy 

współdziałania z Podwykonawcą, w odniesieniu, do którego Wykonawca nie wykonał wskazanych  

w zapisie obowiązków, do czasu przekazania przez Wykonawcę niezbędnych oświadczeń lub 

dokumentów, oraz zachowaniu zasady, że opóźnienie w wykonaniu Umowy, powstałe wskutek braku 

współdziałania z takim Podwykonawcą w powyżej opisanej sytuacji, stanowi zwłokę Wykonawcy. 

 

34. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 12.  
Wskazany ustęp stanowi przeniesienie do Umowy przepisu art. 36ba ust. 2 pzp. Z uwagi na to, że ten 

ustęp wzoru Umowy jest dalszym ciągiem regulacji prawa zamówień publicznych zamieszczonej w § 8 

ust. 11 Wzorcowych klauzul, ustęp ten w ocenie Izby powinien wyraźnie w swojej treści odnosić się do 

§ 8 ust. 11. Można to osiągnąć na przykład poprzez zastąpienie sformułowania „danego Podwykonawcę” 

sformułowaniem „danego Podwykonawcę, o którym mowa w § 8 ust. 11 powyżej”. 

Ustęp ten powinien także w ocenie Izby wyznaczać minimalny termin, w którym Wykonawca będzie 

musiał wykonać zobowiązanie nałożone na niego tym punktem. 

Na uwagę zasługuje także fakt, iż przesłanką realizacji przez Zamawiającego uprawnień opisanych w tym 

ustępie (naliczenie kary umownej bądź odstąpienie od umowy), jest niewykonanie przez Wykonawcę 

zobowiązania do zastąpienia Podwykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 11 Wzorcowych klauzul.  

W związku z powyższym, przesłanką naliczenia kary umownej określonej w § 8 ust. 12 pkt 1) powinno 

być niewykonanie przez Wykonawcę zobowiązania do zastąpienia danego Podwykonawcy, o którym 

mowa w § 8 ust. 11 wzoru Umowy, nie zaś wskazane w tym punkcie „posłużenie się Podwykonawcą, co, 

do którego zachodzą przesłanki wykluczenia”. Takie brzmienie tego postanowienia jest niejasne także, 

jeśli chodzi o sposób naliczania kary – powstaje wątpliwość czy kara jest należna za każdy przypadek 

posłużenia się Podwykonawcą, tj. każdy przypadek przystąpienia przez niego do realizacji umowy. 

Dodatkowo Izba wskazuje, że regulacje przewidziane w § 8 ust. 12 pkt 1) i 2) Wzorcowych klauzul także 

prowadzą do możliwości naliczenia Wykonawcy dwóch kar umownych za to samo naruszenie. 

Szczegółowe rozważania Izby na ten temat zostały już umieszczone w komentarzu Izby do § 8 ust. 8 

powyżej. W kontekście powyższego, Izba wnosi o dodanie do § 8 ust. 12 dodatkowego postanowienia, 

zgodnie, z którym naliczenie przez Zamawiającego jednej z kar określonych w § 8 ust. 12 wyłącza 

możliwość naliczenia Wykonawcy z drugiej ze wskazanych w tym ustępie kar umownych. 

Izba zwraca także uwagę na fakt, iż w komentarzu do § 8 ust. 12 pkt 2) Wzorcowych klauzul przewidziany 

został bardzo długi okres, w którym Zamawiający miałby być uprawniony do odstąpienia od Umowy. Tak 

długi okres skorzystania z tego prawa i związanej z tym niepewności prawnej, co do dalszego trwania 

Z komentarzem [A35]: Rekomendacje w zakresie brzmienia 
ust. 11 nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A36]: Rekomendacje w zakresie 
doprecyzowania brzmienia ust. 12 nie zostały uwzględnione.  
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Umowy jest w ocenie Izby zupełnie nieuzasadniony. W ocenie Izby wystarczające byłoby tu przewidzenie 

prawa do odstąpienia od umowy w terminie 120 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji  

o danym naruszeniu, nie później niż do dnia Odbioru Wdrożenia, gdyż do tego czasu Zamawiający bez 

wątpienia wejdzie w posiadanie informacji o Podwykonawcach wykonujących Umowę. Wydłużanie tego 

okresu na czas Usług Utrzymania nie jest zasadne, gdyż usługi te nie będą już miały charakteru umowy 

o dzieło, zatem nie powinno być z nimi wiązane prawo zamawiającego do odstąpienia od Umowy. 

 

§ 9. STRUKTURA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ UMOWY 
 
35. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 5.  
W przedmiotowym ustępie określone zostały ograniczenia dotyczące zmiany Kierownika Projektu 

Wykonawcy. W tym kontekście Izba przywołuje swoje rozważania dotyczące § 7 ust. 4 Wzorcowych 

klauzul. 

Dodatkowo Izba wskazuje, iż ograniczanie możliwości zmiany Kierownika Projektu po stronie 

Wykonawcy jest tym bardziej niezasadne, że Wzorcowe klauzule w odniesieniu do Kierownika Projektu 

po stronie Zamawiającego dopuszcza zupełnie swobodną możliwość zmiany. Wzorcowe klauzule 

wprowadzają, więc zróżnicowanie uprawnień obu Stron, które nie są w żaden sposób uzasadnione. 

W związku z powyższym, Izba wnosi o zmianę § 9 ust. 5 w ten sposób, że każda ze Stron będzie miała 

swobodę w zmianie wyznaczonego przez siebie Kierownika Projektu. Zmodyfikowany zgodnie  

z powyższym § 9 ust. 5 mógłby mieć brzmienie: 

„Każda ze Stron może dokonać zmiany swojego Kierownika Projektu, zawiadamiając o tym drugą Stronę 

na piśmie. Zmiana jest skuteczna od chwili doręczenia Kierownikowi Projektu drugiej Strony informacji  

o zmianie i nie stanowi zmiany Umowy.” 

Ze względu na niezwykłą wagę tego postanowienia i jego istotne znaczenie praktyczne dla rynku IT, 

rekomendujemy, aby znalazło się ono w treści głównej Wzorcowych klauzul – a nie jedynie, jako 

opcjonalne postanowienie rekomendowane dla zamawiających. 

 

 

36. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 14.  
W przedmiotowym ustępie określone zostały ograniczenia dotyczące zmiany członków Komitetu 

Sterującego po stronie Wykonawcy. W tym kontekście Izba przywołuje swoje rozważania dotyczące § 7 

ust. 4 Wzorcowych klauzul. 

Dodatkowo Izba wskazuje, iż ograniczanie możliwości zmiany członków Komitetu Sterującego po stronie 

Wykonawcy jest tym bardziej niezasadna, że Wzorcowe klauzule w odniesieniu do członków Komitetu 

Sterującego po stronie Zamawiającego nie zawierają podobnych ograniczeń. Postanowienie, o którym 

mowa, jest pozornie tylko symetryczne, bowiem zawarte w nim odniesienie do Personelu Kluczowego 

ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, który takim Personelem się posługuje. 

Z komentarzem [A37]: Rekomendacje w zakresie brzmienia 
ust. 5 nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A38]: Rekomendacje w zakresie brzmienia 
ust. 14 nie zostały uwzględnione.  
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W związku z powyższym, Izba wnosi o zmianę § 9 ust. 14 Wzorcowych klauzul w ten sposób, że każda ze 

Stron będzie miała swobodę w zmianie wyznaczonych przez siebie członków Komitetu Sterującego. 

Zmodyfikowany zgodnie z powyższym § 9 ust. 14 mógłby mieć brzmienie: 

„Każda ze stron ma prawo zmiany członków Komitetu Sterującego, przy czym zmiany wchodzą w życie 

od chwili poinformowania o nich w formie pisemnej Kierownika Projektu drugiej Strony. Strony 

zobowiązują się nie dokonywać zmian członków Personelu Kluczowego bez istotnych powodów.” 

 

37. W odniesieniu do komentarza dot. § 9 (s. 28).  
Izba w swojej praktyce zaobserwowała, iż umowy, w zakresie dotyczącym uregulowania statusu 

Komitetu Sterującego i jego kompetencji, niejednokrotnie zawierają nieprawidłowe postanowienia, 

zgodnie, z którymi Zamawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podejmowania decyzji w ramach 

Komitetu Sterującego. Powyższe prawo jest zapewnione dla Zamawiającego poprzez wskazanie, iż 

decyzje w ramach Komitetu Sterującego podejmowane są większością głosów (przy jednoczesnym 

zapewnieniu sobie przez Zamawiającego przewagi w obsadzie członków Komitetu Sterującego) lub 

wskazania, że decyzje Komitetu Sterującego mogą być podejmowane bez obecności Wykonawcy lub też 

poprzez zastrzeżenie, iż w razie braku konsensusu głos decydujący ma przewodniczący Komitetu 

Sterującego, (który jest wybierany przez Zamawiającego). 

Powyższe praktyki budzą zaniepokojenie Izby, gdyż pozbawiają Wykonawcę możliwości realnej kontroli 

nad wykonywaniem umowy i prowadzą do obciążania go skutkami decyzji, na które nie ma on wpływu. 

W szczególności jest to element krytyczny w sytuacji, gdy umowa przewiduje dla Komitetu Sterującego 

określone istotne uprawnienia np. do zatwierdzania zmian umowy lub podejmowania decyzji  

w sprawach spornych. 

W związku z powyższym, Izba wnosi by w następującej części komentarza zawartego na s. 28 

Wzorcowych postanowień: „Zaproponowane klauzule mają charakter przykładowy – w zależności od 

metodyki projektowej i uwarunkowań danego projektu, postanowienia o podmiotach zarządzających 

realizacją umowy mogą mieć bardzo różne brzmienie. Należy jednak w każdym przypadku uwzględnić:  

• zakres umocowania danej osoby, pełniącej określoną funkcję w strukturze organizacyjnej – tu 

kluczowe jest przesądzenie, czy w danym przypadku np. kierownik projektu, czyli osoba 

odpowiedzialna za bieżące zarządzanie realizacją umowy, jest uprawniony do dokonania zmiany 

harmonogramu lub zakresu, a jeżeli tak, to, w jakich granicach;  

• kanały komunikacji, czyli np. konkretne adresy poczty elektronicznej lub platformy 

informatyczne służące do wymiany informacji w projekcie (przy czym należy pamiętać, że 

zgodnie z art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 139 ust. 2 Pzp, wszelkie zmiany umowy 

o zamówienie publiczne wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, więc ustalenia 

osób umocowanych muszą być dokonane w tej właśnie formie, a nie np. pocztą elektroniczną);  

• zasady i obowiązki stron w zakresie bieżącego zarządzania projektem, komunikowania zagrożeń 

i eskalacji problemów stwierdzonych w toku realizacji projektu.” 

dodany został dodatkowy punkt zapewniający Wykonawcy realny i faktyczny wpływ na decyzje Komitetu 

Sterującego, o następującym brzmieniu: 

„zapewnieniu obu Stronom realnego wpływu na decyzje podejmowane przez Komitet Sterujący poprzez 

zastrzeżenie, że decyzje Komitetu Sterującego muszą dla swej ważności otrzymać aprobatę, co najmniej 

Z komentarzem [A39]: Rekomendacje w zakresie uzupełnienia 
treści komentarza dot.  §9  nie zostały uwzględnione.  
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jednego przedstawiciela każdej ze Stron powołanego przez nią, jako członek Komitetu Sterującego oraz 

że muszą być one podejmowane przez Komitet Sterujący przy obecności, co najmniej jednego 

przedstawiciela każdej ze Stron powołanego przez nią, jako członek Komitetu Sterującego." 

 
§ 10. ZMIANY UMOWY. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN 
 
38. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 1 pkt 1) oraz 2) 
 
W ocenie Izby wprowadzenie do Wzorcowych klauzul pkt 1) i 2) w sytuacji, kiedy opisane przypadki są 
wyraźnie i jednoznacznie wskazane w art. 144 ust. 1 pkt 5) i pkt 6) ustawy prawo zamówień publicznych, 
nie jest konieczne, a może powodować niepotrzebne wątpliwości do relacji tych postanowień do ustawy 
PZP. 
 
Powołane ustępy to, bowiem tylko niektóre przypadki dopuszczalnych zmian do umowy, przewidziane 
w art. 144. Przeniesienie jedynie niektórych przepisów w tym zakresie budzi wątpliwości, co do celu  
i potrzeby takiego działania. Skoro zastosowanie znajdzie regulacja ustawowa, nie ma potrzeby 
przenoszenia jej treści do umowy. Dodatkowo, przedmiotowe postanowienia mogą rodzić wątpliwość 
w sytuacji zmiany art. 144 ust. 1 pkt 5) i pkt 6) PZP – umowa będzie bowiem wprost wskazywać przypadki 
jej zmiany, które mogą już nie być dopuszczalne. 
  
Wobec powyższego, w szczególności z uwagi na fakt, że przepisy o identycznej treści znajdują 
zastosowanie na mocy ustawy prawo zamówień publicznych, wnosimy o usunięcie pkt 1) oraz 2) z § 10 
ust. 1 Wzorcowych klauzul. 
 
39. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 1 pkt 3) lit e) i f). 
Izba z uznaniem przyjmuje zaproponowane mechanizmy kontroli zmian. W szczególności Izba zauważa 

bardzo praktyczny charakter postanowień zaproponowanych w ust. 1 pkt 3: 

„e) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle 
prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku 
ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku  
z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i 
sposobu prowadzenia prac, Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy oraz przewiduje 
możliwość zwiększenia Wynagrodzenia pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że w celu uwzględnienia 
powyżej opisanych uwarunkowań leżących po stronie Zamawiającego musi ponieść koszty, których 
zawarcie w cenie oferty nie było możliwe w dniu jej składania. Zmiana wysokości Wynagrodzenia 
dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze  
postanowienie wyłącznie do wysokości niezbędnej do pokrycia kosztów, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym;  
f) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie 
wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami Zamawiający dopuszcza 
wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy, co nie wyłącza ani 
nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach 
przewidzianych Umową lub przepisami prawa;  
KOMENTARZ: jest to klauzula zabezpieczająca przed zdarzeniami o charakterze wyjątkowym, gdyż, co 
do zasady utrata możliwości finansowania zamówienia nie powinna mieć miejsca. Jednakże w sytuacjach 
nadzwyczajnych, jak np. utrata dotacji, może mieć ona zastosowanie.” 

Z komentarzem [A40]: Rekomendacje w zakresie usunięcia ust. 
1 pkt 1 i 2 zostały uwzględnione.   
 
Usunięto poniższy fragment: 
 

1)Strony są uprawnione do dokonania zmian o łącznej 
wartości nieprzekraczającej ___ [tu rekomendowane jest 
wpisanie konkretnej kwoty wynikającej z art. 144 ust. 1 pkt 
6 – nie większej, niż 10% łącznej ceny oraz równocześnie 
nieprzekraczającej wartości progowej właściwej dla danego 
zamawiającego], niezależnie od innych przypadków zmian 
dozwolonych przepisami Ustawy Pzp. Zmiana dokonana 
zgodnie z niniejszym postanowieniem, niezależnie od jej 
wartości, nie może prowadzić do zmiany charakteru 
Umowy, w szczególności do zastąpienia przedmiotu 
zamówienia innego rodzaju przedmiotem; 

Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian 

nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 
1e Ustawy Pzp;  
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40. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 4.  
Mając na uwadze, że całość § 10 dotyczy zmian umowy dokonywanych za zgodą obu Stron, które nie 
tylko będą dokumentowane, ale i wprowadzane w drodze Procedury Kontroli Zmian, Izba proponuje 
doprecyzowanie postanowienia § 10 ust. 4 w ten sposób, że sformułowanie „będą dokumentowane” 
zostanie zastąpione „będą dokumentowane i dokonywane”. 
 
41. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 6.  
W postanowieniu tym użyte zostało nieprecyzyjne określenie „inne czynniki, które mogą być istotne dla 
Zamawiającego przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zmiany”. Określenie to dotyczy zakresu, 
jaki Wykonawca ma przedstawić w założeniach projektowych związanych ze zgłoszonym przez Stronę 
wnioskiem o zmianę umowy. Tak zdefiniowany element, jaki ma przedstawić Wykonawca jest zupełnie 
niedookreślony, gdyż Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć, jakie to inne czynniki mogą mieć istotne 
znaczenie dla Zamawiającego przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zmiany. Powyższe określenie 
zasad współpracy Stron i zakresu zobowiązań Wykonawcy jest w ocenie Izby niedopuszczalne, gdyż nie 
daje Wykonawcy wiedzy o elementach, jakie ma przedstawić w założeniach projektowych. W praktyce 
jest również niewykonalne przez Wykonawcę z wyżej opisanych powodów. 
 
Z powyższych względów Izba wnosi o usunięcie wskazanego fragmentu z § 10 ust. 6 Wzorcowych klauzul. 
 
Dodatkowo Izba zwraca także uwagę na to, iż § 10 ust. 6 określa także obowiązek wskazania przez 
Wykonawcę w założeniach projektowych podstawy prawnej wprowadzenia danej zmiany, w tym  
w szczególności prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym przypadku. Takie 
wymaganie w stosunku do Wykonawcy jest zasadne w sytuacji, gdy podmiotem zgłaszającym wniosek  
o zmianę jest Wykonawca, wówczas, bowiem powinien on uzasadnić podstawę do wprowadzenia 
wnioskowanej zmiany. Jeśli jednak podmiotem wnioskującym o zmianę umowy jest Zamawiający, to 
wówczas on powinien po swojej stronie ustalić i wskazać podstawę prawną do dokonania danej zmiany. 
Dodatkowo należy zauważyć, że nawet w przypadku, gdy podstawa prawna wprowadzenia danej zmiany 
umowy jest wskazana przez Wykonawcę, to na Zamawiającym, jako na podmiocie odpowiedzialnym za 
stosowanie procedur przewidzianych przepisami prawa zamówień publicznych, w dalszym ciągu ciąży 
obowiązek jej zweryfikowania. Co więcej, Wykonawca nie powinien być obciążany negatywnymi 
konsekwencjami nienależycie przeprowadzonej przez Zamawiającego weryfikacji przesłanki wskazanej 
przez Wykonawcę w założeniach projektowych, gdyż przedmiotem umowy, której dotyczy projekt, jest 
wykonanie wdrożenia systemu IT i jego późniejsze utrzymanie, a nie obsługa prawna Zamawiającego  
w zakresie przestrzegania procedur nałożonych na niego przepisami prawa zamówień publicznych.  
Z uwagi na powyższe Izba znosi o wykreślenie zdania ostatniego w § 10 ust. 6 Wzorcowych klauzul lub 
modyfikację § 10 ust. 6 poprzez dodanie na końcu tego ustępu następującego postanowienia: 
„Zobowiązanie określone w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której wniosek o zmianę Umowy 

został złożony przez Zamawiającego. Zamawiający, jako podmiot zobowiązany do stosowania procedur 

określonych przepisami zamówień publicznych, jest zobowiązany do weryfikacji podstawy prawnej 

podanej przez Wykonawcę w założeniach projektowych.”  

 

42. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 7.  
Wskazane postanowienie przewiduje procedurę „wstrzymania” prac. Z uwagi na to, że wstrzymanie 
takie będzie miało bezpośredni wpływ na zachowanie przez Wykonawcę terminów określonych  

Z komentarzem [A41]: Rekomendacje w zakresie 
doprecyzowania brzmienia ust. 4 nie zostały uwzględnione. 

Z komentarzem [A42]: Rekomendacje w zakresie usunięcia lub 
doprecyzowania ust. 6 nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A43]: Rekomendacje w zakresie uzupełnienia 
treści ust. 7 nie zostały uwzględnione.  
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w Umowie, a w szczególności w Harmonogramie, Izba wnosi o uzupełnienie przedmiotowego 
postanowienia poprzez dodanie na końcu tego ustępu postanowienia o następującym brzmieniu: 
„Wstrzymanie, o którym mowa powyżej przesuwa terminy realizacji Umowy o okres, na jaki prace zostały 

wstrzymane, zaś, jeśli okres wstrzymania przekracza ____ dni wówczas także o okres potrzebny 

Wykonawcy na ponowne rozpoczęcie wykonania świadczeń. Wstrzymanie prac, o którym mowa powyżej 

nie może dla danego wniosku o zmianę przekroczyć ___ dni, a decyzja o wstrzymaniu prac nie może być 

zgłoszona Wykonawcy później niż ____ dni od dnia przekazania przez Wykonawcę odpowiedzi na 

wniosek o dokonanie zmiany, jeśli był on składany przez Zamawiającego, lub odpowiednio od dnia 

złożenia takiego wniosku o dokonanie zmiany, jeśli był on składany przez Wykonawcę. W przypadku, gdy 

Strony nie uzgodnią i nie zaakceptują danej zmiany Umowy w okresie, na jaki zostały wstrzymane prace, 

wówczas Wykonawca podejmie dalsze wykonanie świadczeń tak, jakby wniosek o zmianę nie został 

złożony (z zastrzeżeniem skuteczności przesunięcia terminów realizacji Umowy) i bez prawa do dalszego 

zawieszania wykonania przez Zamawiającego.” 

 
§ 11. ANALIZA  
 
43. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 7.  
Izba stoi na stanowisku, że postanowienie proponowane w ust. 7: „OPCJONALNIE: Zamawiający ma 
prawo do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia) bez podania przyczyny, również 
wówczas, gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób należyty, w terminie do 12 miesięcy od daty 
przewidzianej w Harmonogramie na odbiór Analizy, ale jednocześnie nie później niż 30 dni od daty 
Odbioru Analizy.”  nie zasługuje na aprobatę. 
 
Izba zauważa, że zamówienie publiczne jest zobowiązaniem publicznym, które może być anulowane 
wyłącznie z powodu przesłanek określonych w ustawie tj. w sytuacji zaistnienia uzasadnionej 
okoliczności, że realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym. Ponadto dopuszczenie tak 
szerokiej przesłanki odstąpienia, jak określona aktualnie w § 11 ust. 7, może nasuwać uzasadnione 
wątpliwości, co do jednoznaczności i kompletności określenia przedmiotu zamówienia. 
 
Izba stoi na stanowisku, że utrudnienia realizacji projektu, wymienione w analizie, jak podaje komentarz 
na s. 35: „Analiza może ujawnić także okoliczności, które albo znacząco wpłyną na przebieg wdrożenia 
(np. konieczność przeprowadzenia kosztownej integracji z nietypowymi systemami zamawiającego, brak 
dostatecznej spójności danych zamawiającego, utrudniający automatyczną realizację migracji do 
nowego systemu itp.), albo ograniczą funkcjonalność wdrażanego oprogramowania niecelowa, bo albo 
system będzie odbiegał od jego oczekiwań, albo jego wdrożenie nie będzie możliwe w założonym czasie 
i budżecie”  
nie stanowią dostatecznie istotnej przesłanki do odstąpienia od umowy o zamówienie publiczne. 
 
Izba zwraca także uwagę na fakt, iż § 11 ust. 7 pkt 2) określa, że Zamawiający zachowuje uprawnienia 
nie tylko do Analizy, ale także do innych elementów nabytych do dnia odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego, podczas gdy zgodnie z  § 11 ust. 7 pkt 1) zobowiązany jest jedynie do zapłaty 
wynagrodzenia za Analizę. W ocenie Izby, zakres przewidzianego w § 11 ust. 7 pkt 2) uprawnienia jest 
nieadekwatny do wynagrodzenia należnego  Wykonawcy w sytuacji opisanej w § 11 ust. 7. 
Postanowienie § 11 ust. 7 pkt 2) nie powinno dotyczyć elementów innych niż Analiza, gdyż kwestie praw 
do korzystania z pozostałych utworów reguluje § 11 ust. 7 pkt 4). 
 

Z komentarzem [A44]: Rekomendacje w zakresie usunięcia 
treści ust. 7 [opcjonalnie] nie zostały uwzględnione. 
 
Treść przedmiotowego postanowienia została jednak nieco 
doprecyzowania:  
 

7.OPCJONALNIE: Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 
Umowy (umowne prawo odstąpienia), również wówczas, gdy 
Wykonawca wykonuje Umowę w sposób należyty, w terminie 
do 12 miesięcy od daty przewidzianej w Harmonogramie na 
odbiór Analizy,  
ale jednocześnie nie później niż 30 dni od daty Odbioru Analizy. 
Skorzystanie z prawa odstąpienia jest możliwe w przypadku 
takich wyników Analizy które wskazują na nieopłacalność lub 
niecelowość dalszej realizacji Umowy z punktu widzenia 
uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, z uwagi na 
uwarunkowania stwierdzone w toku prac analitycznych lub w 
związku z tymi pracami. Zamawiający wykonując prawo 
odstąpienia wskaże przyczynę odstąpienia. W takim przypadku 
odstąpienie od Umowy ma skutek wyłącznie na przyszłość, w 
odniesieniu do prac przypadających po dokonaniu Odbioru 
Analizy, a ponadto: 

1)wynagrodzenie zapłacone Wykonawcy za Analizę 
nie podlega zwrotowi, a jeżeli nie zostało ono 
zapłacone, Wykonawca ma prawo do takiego 
wynagrodzenia; 
2)Zamawiający zachowuje uprawnienia (w tym 
autorskie prawa majątkowe i udzielone licencje) 
nabyte do dnia odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę, w szczególności prawa do Analizy; 
3)w przypadku gdy z Umowy lub decyzji 
Zamawiającego wynikał obowiązek świadczenia prac 
przez Wykonawcę innych niż opracowanie Analizy, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie efekty 
takich prac wykonanych do dnia odstąpienia. W 
odniesieniu do prac,  
za które Zamawiający nie uiścił wynagrodzenia, 
Zamawiający zapłaci takie wynagrodzenie 
Wykonawcy, przy czym wysokość tego wynagrodzenia 
zostanie ustalona w oparciu  
o Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jeżeli będzie 
to niewystarczające (np. w przypadku 
niedokończonych prac) – proporcjonalnie do stanu 
zaawansowania prac; 
4)w ramach wynagrodzenia zapłaconego zgodnie z 
punktem poprzednim Zamawiający nabywa, na 
zasadach opisanych w paragrafach regulujących 
własność intelektualną, odpowiednio prawa lub 
licencje do utworów, co do których nie nabył takich 
praw lub licencji do dnia odstąpienia. W takim 
przypadku nabycie takich praw lub licencji nastąpi z 
chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 

 
Ponadto w treści komentarza do przedmiotowego postanowienia 
dodano: 
 
Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 Pzp jest możliwe 
wyłącznie wtedy gdy istotna zmiana okoliczności spowodowała, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub jeżeli dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu ...
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Ponadto, obecne brzmienie § 11 ust. 7 pkt 4)  nasuwa wątpliwości, co do tego, o jakie utwory chodzi  
w tym punkcie. Przyjęcie postanowienia w obecnej formie i treści znacząco zwiększa 
prawdopodobieństwo sporów między Zamawiającym a Wykonawcą. W związku z powyższym, w ocenie 
Izby kluczowa jest konieczność doprecyzowania, iż postanowienie to dotyczy utworów wytworzonych 
oraz przekazanych przez Wykonawcę na podstawie Umowy. 
 
Mając na uwadze wszystkie powyższe uwagi do § 11 ust. 7 Izba wnosi o wykreślenie tego ustępu 
Wzorcowych klauzul. 
 
§ 12. ODBIORY 
 
44. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 2 
Izba z niepokojem odczytuje sformułowanie ustępu 2, zgodnie, z którym „Jakiekolwiek Odbiory 
poszczególnych Produktów lub Etapów nie wyłączają prawa Zamawiającego do weryfikacji całości 
Wdrożenia.” 
 
Izba stoi na stanowisku, że tak w odniesieniu do Produktów czy Etapów, jak i Wdrożenia, kryteria 
odbiorowe muszą być całkowicie jasne i zdefiniowane na podstawie umowy. Powołane wyżej 
postanowienie wydaje się uprawniać Zamawiajacego do ponownej weryfikacji „całości Wdrożenia”, 
także w stosunku do odebranych już uprzednio Produktów czy Etapów, jako swoistą rewizję dotychczas 
dokonanych czynności odbiorowych. Tymczasem, bez dokonania weryfikacji kolejno dostarczanych 
Analizy, innych Produktów, a następnie Etapów, nie można zbudować Wdrożenia. 
Izba nie może zaakceptować pozostawienia po stronie Zamawiającego możliwości podważania lub 
wycofywania się już z uprzednio zaakceptowanych i odebranych Produktów oraz Etapów, wskutek na 
przykład uzyskania szerszej wiedzy o już zbudowanym rozwiązaniu lub zmianie wymagań 
Zamawiającego. Tego typu modyfikacje muszą być wprowadzane do projektu wyłącznie  
z wykorzystaniem Procedury Kontroli Zmian.  
Jedyny uzasadniony przypadek ponownej weryfikacji całości Wdrożenia wynika z faktu, że dostarczając 
finalnie Wdrożenie, nawet prawidłowo wcześniej wykonane i odebrane Etapy, a w ich ramach Produkty, 
mogą nie być kompatybilne i mogą nie współdziałać ze sobą. Wydaje się, zatem, że jedynie w tym wąskim 
zakresie można by uznać za uzasadnione zgłoszenie uwag w ramach procedury odbiorowej do 
Wdrożenia. Przypadek ten jednak powinien zostać wyraźnie opisany w umowie. 
 
Z uwagi na powyższe Izba wnosi o usunięcie powyższego zacytowanego powyżej fragmentu § 12 ust. 2 
Wzorcowych klauzul lub jego modyfikację poprzez uwzględnienie wyżej wskazanej uwagi. 
 
Ponadto, celem uniknięcia zagrożeń opisanych szczegółowo powyżej, Izba rekomenduje wprowadzenie 
procedury odbiorowej, w postaci załącznika do umowy, określającego zakres obowiązków i uprawnień 
stron oraz nieprzekraczalne terminy na dokonywanie czynności przez każdą z nich, a w szczególności 
określenie terminu na dokonanie odbioru przez Zamawiającego bądź zgłoszenie przez niego uwag oraz 
terminu na wprowadzenie ewentualnych poprawek przez Wykonawcę. Nadto uważamy za zasadne 
wprowadzenie określonych, sztywnych terminów dla procedury odbiorowej oraz braku możliwości 
składania nowych uwag do prac uprzednio zaakceptowanych i odebranych. W przeciwnym wypadku nie 
będzie możliwe dochowanie przez Wykonawcę wskazanych w Umowie i Harmonogramie terminów na 
realizację poszczególnych zobowiązań. 
 
45. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 3 

Z komentarzem [A45]: Rekomendacje w zakresie usunięcia lub 
modyfikacji fragmentu ust. 2 nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A46]: Rekomendacje w zakresie zmiany lub 
usunięcia fragmentu ust. 3 nie zostały uwzględnione.  
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W ocenie Izby, nie jest dobrą praktyką kształtowanie postanowień umowy dotyczących odbioru  
w oparciu o nieprecyzyjne i niedookreślone wymagania. Takim wymaganiem jest bez wątpienia zawarte 
w przedmiotowym ustępie odesłanie do „bardziej szczegółowych wymagań określonych w toku 
współpracy Stron”. Takie sformułowanie ani nie precyzuje, o jakie „uszczegółowienie” wymagań chodzi, 
ani nie wyjaśnia, kiedy i w jakiej formie mają być one dokonywane. Brak jest natomiast innych 
postanowień, które mogłyby te kwestie precyzować. Kryteria odbioru powinny być natomiast jasno  
i wyraźnie określone w umowie bądź załącznikach do niej, gdyż są pewnym wzorcem, pozwalającym 
zweryfikować, czy Wykonawca prawidłowo realizuje umowę, dostarczając Produkty spełniające 
wymagania Zamawiającego określone w tej umowie. 
 
Mając powyższe na uwadze, w ocenie Izby, poprawienia wymaga §12 ust. 3 Wzorcowych klauzul, w 
którym sformułowanie „bardziej szczegółowych wymagań określonych w toku współpracy Stron” 
powinno zostać usunięte. Dzięki temu nie będzie wątpliwości, że na Zamawiającym będzie ciążył 
obowiązek wyczerpującego wskazania w umowie wszelkich kryteriów odbioru i wymagań wobec 
przedmiotu umowy. 
Ewentualnie, powyższe postanowienie może zostać zastąpione sformułowaniem „uszczegółowienia 
powyższych wymagań określonych w dokumencie Analizy lub uzgodnionych przez Strony w ramach 
Procedury Kontroli Zmian”. 
 
46. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 8 
Izba z zaniepokojeniem odczytuje postanowieniem, zgodnie, z którym „Dokonanie Odbioru nie wpływa 
na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na mocy przepisów 
prawa lub Umowy w przypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności na prawo naliczenia 
kar umownych, dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy, jeżeli fakt nienależytego 
wykonania Umowy zostanie ujawniony po dokonaniu Umowy.” 
 
Zdaniem Izby powyższe postanowienie oznacza, że dokonywane w ramach Umowy odbiory nie mają  
w rzeczywistości żadnego znaczenia skoro ani nie zamykają możliwości dalszego naliczania kar ani 
odstąpienia od Umowy. 
Takie ukształtowanie zapisów Wzorcowych klauzul narusza w ocenie Izby nie tylko zasadę swobody 
umów, ale i dobre praktyki funkcjonujące w branży IT.  
 
Jak to niejednokrotnie zostało podkreślone w komentarzach zawartych we Wzorcowych klauzulach, 
obowiązek odbioru świadczeń jest jednym z podstawowych obowiązków Zamawiającego. Obowiązek 
ten ma na celu weryfikację poprawności wykonywania świadczeń przez Wykonawcę. Oznacza to, że 
dokonanie odbioru potwierdza należyte wykonanie danego świadczenia przez Wykonawcę. 
Zamawiający w ramach dokonywanych odbiorów musi brać na siebie odpowiedzialność za czynności 
podejmowane w ramach odbioru – za weryfikację, czy przedmiot odbioru spełnia wymagania, które 
Zamawiający przewidział dla niego w Umowie. Za nieprawidłowe należy uznać takie ukształtowanie 
postanowień umowy, które mimo dokonania przez Zamawiającego odbioru, dają mu np. po roku 
możliwość zakwestionowania skuteczności dokonanego odbioru i naliczenia kar związanych  
z nieterminową realizacją danego świadczenia. Uprawnienie takie niweczy podstawowy cel odbioru,  
o którym mowa powyżej i budzi wątpliwości, co do jego charakteru. 
 
W związku z powyższym Izba wnosi o usunięcie § 12 ust. 8 ze Wzorcowych klauzul. 
 
47. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 11 

Z komentarzem [A47]: Rekomendacje w zakresie usunięcia ust. 
8 nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A48]: Rekomendacje w zakresie usunięcia 
fragmentu ust. 11 nie zostały uwzględnione.  
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Zdaniem Izby, w odniesieniu do Produktów czy Etapów, jak i Wdrożenia, kryteria odbiorowe muszą być 
całkowicie jasne i zdefiniowane w ramach Umowy. W świetle powyższego, za nieprawidłową praktykę 
należy uznać odwoływanie się przy odbiorach do bliżej niedookreślonych „innych nieprawidłowości”. 
 
Wobec powyższego, Izba wnosi o wykreślenie sformułowania „innych nieprawidłowości” z § 12 ust. 11. 
 
48. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 14 
W kontekście tego ustępu, w pełni aktualne pozostają uwagi Izby wskazane w odniesieniu do § 12 ust. 
11. We wskazanym ustępie użycie sformułowania „podstawowym” wskazuje, iż oprócz tych kryteriów 
mogą istnieć jeszcze jakieś obecnie niedookreślone kryteria odbioru inne niż brak Błędów czy brak 
niezgodności z Umową. Tak ukształtowane kryteria nie dają możliwości rzetelnej oceny prawidłowości 
wykonania Umowy przez Wykonawcę.  
Określenie „podstawowego” kryterium odbioru byłoby uprawnione, gdyby Umowa wprost odwoływała 
się także do innych kryteriów, przewidzianych np. w załączniku do umowy. 
 
Izba wnosi o wykreślenie sformułowania „Podstawowym” z § 12 ust. 14. 
  
49. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 16 
W związku z faktem, że Wzorcowe klauzule przewidują także (choć jedynie opcjonalnie) możliwość 
dokonania Odbioru Warunkowego (ust. 24-26), nie jest jasny charakter i cel wprowadzenia do umowy 
ust. 16, który również reguluje możliwość dokonania odbioru Oprogramowania z pewnymi Błędami, pod 
warunkiem ich usunięcia. 
 
W związku z powyższym, rekomendujemy usunięcie § 12 ust. 16. 
 
50. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 27 
Wskazane postanowienie budzi wątpliwości Izby z uwagi na to, że wprowadza zasadę, zgodnie, z którą 
Warunkowy Protokół Odbioru nie uprawnia Wykonawcy do wystawienia faktury, ale stanowi podstawę 
przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich lub podstawę do uzyskania przez niego licencji.  
W ocenie Izby za dalece nieprawidłową należy uznać praktykę przyznawania Zamawiającemu 
powyższych praw w sytuacji, gdy z podpisaniem Protokołu Odbioru Warunkowego, który jest podstawą 
przekazania tych praw, nie wiąże się dla Wykonawcy uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia, choćby 
w części. 
 
Wątpliwość w zakresie tego ustępu dotyczy też sytuacji, kiedy po podpisaniu Protokołu Odbioru 
Warunkowego, Wykonawca nie usunie Błędów lub innych niezgodności w wyznaczonym terminie. Ustęp 
ten stanowi, że Warunkowy Odbiór uważa się za niebyły, nie wskazuje przy tym czy taki sam skutek 
stosuje się do udzielania licencji albo przeniesienia praw autorskich. 
 
Mając na uwadze powyższe, Izba wnosi o wykreślenie zdania drugiego z § 12 ust. 27. 
 
§ 13. GWARANCJA  
 
51. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 9.  
Izba w pełni popiera tezy wskazane w następującym komentarzu do definicji SLA (s. 6): 
„KOMENTARZ: załącznik SLA powinien być dostosowany do wymagań danej umowy. W szczególności 
zamawiający powinien określić zasady zgłaszania błędów (w tym czas, w którym mogą być zgłaszane, 
czas naprawy, konsekwencje dostarczenia obejścia (np. przedłużenie czasu naprawy), procedury odbioru 

Z komentarzem [A49]: Rekomendacje w zakresie usunięcia 
fragmentu ust. 14 nie zostały uwzględnione.  
 

Z komentarzem [A50]: Rekomendacje w zakresie usunięcia ust. 
16 nie zostały uwzględnione.  
 

Z komentarzem [A51]: Rekomendacje w zakresie usunięcia ust. 
27 nie zostały uwzględnione.  
 

Z komentarzem [A52]: Rekomendacje w zakresie włącznie ust. 
9 do regularnej części umowy nie zostały uwzględnione.  
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poprawek, ewentualnie procedury związane z sytuacją, kiedy błąd nie jest związany z działaniami 
wykonawcy, a jest np. błędem standardowego oprogramowania systemowego (jest to rekomendowane 
zwłaszcza w zakresie usług utrzymania). SLA może określać także inne parametry, jak np. dostępność. 
Definicja Czasu Naprawy wymaga uwzględnienia procedury odbiorowej i weryfikacyjnej poprawek 
usuwających błąd, w szczególności decyzji, czy Czas Naprawy obejmuje procedury weryfikacji 
poprawności przekazanej poprawki.” 
 
Izba w pełni popiera również tezy wskazane w poniższym komentarzu do § 14 Wzorcowych klauzul (s. 
51): 
„Należy pamiętać, że istnieją obszary, w które wykonawca z definicji nie będzie w stanie zaingerować, 
takie jak standardowe oprogramowanie systemowe (a czasem aplikacyjne) zewnętrznego producenta. 
Jeżeli błąd został spowodowany problemem tkwiącym w takim oprogramowaniu, wykonawca z reguły 
nie jest w stanie go usunąć i musi polegać na cyklu produkcyjnym danego producenta, który udostępni 
odpowiednią poprawkę.” 
  
Mając na uwadze powyższe cechy charakterystyczne związane z obsługą serwisową Standardowego 
Oprogramowania Systemowego i Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego, należy stwierdzić, iż 
postanowienie § 13 ust. 9 powinno być nie opcjonalnym postanowieniem umowy, ale co do zasady jej 
regularną częścią. 
Izba wnosi o zaznaczenie, że przedmiotowy ustęp nie jest postanowieniem jedynie opcjonalnym, lecz 
rekomendowanym na zasadach ogólnych, tak jak pozostałe postanowienia § 13 (z wyłączeniem ust.6).  
 
52. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 11.  
Izba wnosi o uwzględnienie w przedmiotowym postanowieniu obowiązku Zamawiającego do 
zapewnienia Wykonawcy dostępu do Systemu i Infrastruktury Zamawiającego. Umożliwienie 
Wykonawcy dostępu do Systemu (zdalnego bądź w siedzibie Zamawiającego, w zależności od projektu), 
jest, bowiem niezbędne dla świadczenia usług gwarancyjnych. 
 
 
53. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 12.  
Izba stoi na stanowisku, że z uwagi na to, iż w chwili odstąpienia od Umowy gwarancja na poszczególne 
Produkty może już być w toku, zgodnie z § 13 ust. 3, niezasadnym jest jej ponowne uruchamianie  
w momencie odstąpienia od Umowy. Zasada określona w § 13 ust 12 powinna mieć, zatem zastosowanie 
wyłącznie do Produktów, co, do których gwarancja jeszcze nie rozpoczęła swojego biegu. W przeciwnym 
wypadku może powstać uzasadniona wątpliwość, co do długości okresu gwarancyjnego dla 
poszczególnych 
 
Izba wnosi o uwzględnienie powyższej uwagi w przedmiotowym postanowieniu. 
 
54. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 14.  
Zwracamy uwagę, że w praktyce realizacja uprawnień z tytułu rękojmi, przewidzianych w kodeksie 
cywilnym, bywa utrudniona, gdyż są one zbyt ogólnie, niewystarczające dla egzekwowania uprawnień 
przez Zamawiającego oraz niedostosowane do konkretnego projektu.  
 
Korzystanie z nich przez Zamawiających należy do zdecydowanej rzadkości – Zamawiający polegają na 
usługach gwarancyjnych wyczerpująco opisanych w umowie bądź na dodatkowo płatnych usługach 
serwisowych czy utrzymania. 
 

Z komentarzem [A53]: Rekomendacje w zakresie 
doprecyzowania ust. 11 nie zostały uwzględnione.  
 

Z komentarzem [A54]: Rekomendacje w zakresie 
doprecyzowania treści ust. 12 nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A55]: Rekomendacja w zakresie wyłączenia 
rękojmi w treści ust. 14 nie zostały uwzględnione.  
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W związku z powyższym, rekomendujemy zmianę przedmiotowego postanowienia poprzez 
potwierdzenie, że Strony wyłączają rękojmię przewidzianą w kodeksie cywilnym. Rekomendujemy 
również dostosowanie innych postanowień Wzorcowych klauzul, aby wyeliminować niespójności 
wynikające ze zmiany polegającej na wyłączeniu rękojmi (np. § 21 Wzorcowych klauzul). 
 
55. W odniesieniu do komentarza zamieszczonego pod treścią § 13.  
Izba w pełni popiera tezy wskazane w komentarzu umieszczonym pod treścią § 13: 
„Należy podkreślić, że z uwagi na odpowiednie stosowanie do gwarancji na dzieło przepisów o gwarancji 
przy sprzedaży, w poszczególnych przypadkach konieczne jest zwrócenie uwagi na skutki wynikające  
z przepisów Kodeksu cywilnego i ewentualne wprowadzenie dodatkowych regulacji adekwatnych do 
danej sytuacji. Proponowane klauzule nie odnoszą się np. do art. 581 k.c., który przewiduje, że  
w określonych przypadkach gwarancja rozpoczyna bieg na nowo (np. w przypadku dokonania istotnych 
napraw). W realiach wdrożeń systemów informatycznych taki mechanizm może nie być możliwy do 
obsłużenia przez wykonawców, którzy w celu zapewnienia skutku wynikającego z art. 581 § 1 k.c. 
musieliby wykupić de facto nieograniczone w czasie wsparcie u producentów oprogramowania 
standardowego.”  
Izba uważa, że z uwagi na ich kluczowe znaczenie dla stron umowy, tezy te powinny zostać 
odzwierciedlone nie tylko w samym komentarzu do Wzorcowych klauzul, ale także wprost  
w postanowieniu umownym, które powinno zostać dodane do § 13.  
 
Izba wnioskuje, aby wskazane powyżej postanowienie został dodane, jako ust. 15 w § 13 Wzorcowych 
klauzul i otrzymało następujące brzmienie: 
„Gwarancja, o której mowa w Umowie, kończy się w dniu upływu okresu wskazanego w § 13 ust. 3 
Umowy, niezależnie od tego ile i jakie naprawy były dokonywane w jej ramach w okresie gwarancji oraz 
niezależne od sposobu, w jaki Błędy w ramach gwarancji były zgłaszane i obsługiwane.” 
 
§ 14. USŁUGI UTRZYMANIA  
 
56. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 2 
W ustępie tym pojawia się odniesienie do „prawidłowego” działania Systemu, które to pojęcie nie 
zostało w Umowie zdefiniowane. W związku z powyższym Izba wnosi o uzupełnienie przedmiotowego 
postanowienia poprzez zastąpienie sformułowania „prawidłowego” określeniem „zgodnego z 
Dokumentacją” działania Systemu. 
 
57. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 4 
Wskazany ustęp dotyczy świadczenia Usług Utrzymania odwołując się do miejsca „aktualnej” lokalizacji 
Systemu. Określenie miejsca wykonywania świadczeń w ramach Umowy ma kluczowe znaczenie dla 
Wykonawców, którzy kalkulują swoją ofertę w oparciu m.in. o to miejsce, w którym będą świadczone 
usługi.  
 
Zdaniem Izby, dopuszczenie w umowie postanowienia, zgodnie, z którym każdorazowo będzie to 
"aktualna” lokalizacja Systemu, oznacza, że lokalizacja ta może się zmieniać, zaś Wykonawca dokonując 
kalkulacji oferty nie jest w stanie ocenić, w jakim miejscu będzie zobowiązany świadczyć Usługi 
Utrzymania. Co więcej zgodnie z zaproponowanym zapisem może to być nawet miejsce poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, co w znacznym stopniu może wpływać na koszty Usług Utrzymania szacowane 
przez Wykonawcę na etapie składania oferty. 
 

Z komentarzem [A56]: Rekomendacje dot. przeniesienia części 
komentarza do regularnej treści umowy (np. do ust. 15) nie zostały 
uwzględnione.  

Z komentarzem [A57]: Rekomendacja w zakresie 
doprecyzowania treści ust. 2 nie została uwzględniona.  

Z komentarzem [A58]: Rekomendacja w zakresie zamiany 
treści ust. 4 poprzez zastąpienie „miejsca aktualnej lokalizacji 
systemu” na „w miejscu wskazanej[wskazanym] w Umowie 
lokalizacji Systemu” nie została uwzględniona.   
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Mając powyższe na uwadze, Izba wnosi o modyfikację § 14 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego 
brzmienia: „Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usług Utrzymania w miejscu wskazanej  
w Umowie lokalizacji Systemu.”.  
  
58. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 5 
Zdaniem Izby, zamówienia, których przedmiotem jest świadczenie usług utrzymania w odniesieniu do 
oprogramowania, z uwagi na swój charakter, w zdecydowanej większości przypadków wymagają 
przynajmniej częściowej możliwości zdalnego dostępu do oprogramowania w celu wykonania tych 
usług. Wskazany charakter tych usług został uwzględniony w § 14 ust. 5, przy czym z uwagi na wagę tego 
postanowienia, Izba wnosi o zmianę jego charakteru z zapisu opcjonalnego na podstawową, 
rekomendowaną klauzulę umowy  
  
59. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 8 
W ustępie tym pojawia się nieprecyzyjne pojęcie „zastrzeżeń”, które odnoszone jest do odbioru Usług 
Utrzymania. Zdaniem Izby, z uwagi na powyższe, niezbędne jest doprecyzowanie tego pojęcia, gdyż 
będzie ono miało kluczowe znaczenie podczas wykonywania Usług Utrzymania.  
W szczególności należy określić, co może być przedmiotem zastrzeżeń oraz jaki mają one mieć charakter 
i skutek. Izba postuluje, aby zakresem tego pojęcia zostały objęte niezgodności danych podanych  
w raporcie ze stanem faktycznym lub nieuwzględnienie wymaganych w nim danych, jeśli Strony 
zdecydują się na ustalenie wzoru raportu.  
W związku z powyższym, celem usunięcia wątpliwości, co do zakresu raportu, możliwe jest także 
rekomendowanie Zamawiającym opracowania jego wzoru i dołączenia go do umowy, jako załącznika. 
 
60. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 9 pkt 2) 
Istotne jest dookreślenie pojęcia „umożliwienia osobom wskazanym przez Zamawiającego uczestnictwa 
w pracach Wykonawcy”, tak, aby jasne było, do czego zobowiązuje się Wykonawca oraz do czego 
uprawnieni będą przedstawiciele Zamawiającego.  
 
Na gruncie zaproponowanego postanowienia nie jest, bowiem jasne, czy osoby wskazane przez 
Zamawiającego mają jedynie biernie przyglądać się działaniom przez niego podejmowanym w związku 
ze świadczeniem Usług Utrzymania, czy mogą brać udział w pracach Wykonawcy. 
 
Celem usunięcia wątpliwości, rekomendowane jest doprecyzowanie tego postanowienia. 
 
61. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 10 
W opinii Izby, we Wzorcowych klauzulach przewidziany został szereg postanowień zmieniających 
podstawową zasadę odpowiedzialności określoną w kodeksie cywilnym, czyli zasadę winy. Jednym  
z przykładów takich postanowień  jest ust. 10 w § 14: „10. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka 
za działanie Systemu zgodnie z parametrami zdefiniowanymi w Załączniku nr _ [SLA], w szczególności 
zobowiązany jest do usuwania Błędów w Czasie Naprawy.” 
 
Kolejne regulacje związane z tym zagadnieniem umieszczone zostały w komentarzu zamieszczonym pod 
ustępem 24 w § 14, w § 23 ust. 5, 10 i 11 oraz w komentarzu zamieszczonym po § 23 Wzorcowych 
klauzul. 
 
Podane postanowienia wskazują, iż w określonych w nich przypadkach uzasadnione może być oparcie 
odpowiedzialności Wykonawcy na zasadzie ryzyka. Izba nie podziela argumentacji przedstawionej we 
Wzorcowych klauzulach w tym zakresie. 

Z komentarzem [A59]: Rekomendacja włączenia do regularnej 
części umowy ust. 5 nie została uwzględniona.  

Z komentarzem [A60]: Rekomendacje w zakresie 
zdefiniowania nazwy „zastrzeżeń” nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A61]: Rekomendacje w zakresie 
doprecyzowania treści ust. 9 pkt 2 nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A62]: Rekomendacje w zakresie usunięcia 
odniesień do odpowiedzialności na zasadzie ryzyka w 
postanowieniach § 14 ust. 24, § 23 ust. 5, 10 i 11 oraz w treści 
komentarza do § 23 nie zostały uwzględnione.  
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Zdaniem Izby, zmiana zasad odpowiedzialności oznacza, że Wykonawca będzie obciążany nie tylko 
skutkami swoich zawinionych działań, ale też skutkami zdarzeń, na które nie ma wpływu,  
a w szczególności działań Zamawiającego. Takie ukształtowanie zasad odpowiedzialności Wykonawcy, 
choć generalnie możliwe zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, to jednak budzi duże wątpliwości  
w zamówieniach na rozwiązania IT, które w znacznej mierze opierają się na standardowym 
oprogramowaniu osób trzecich dostarczanym przez te podmioty w zasadzie jedynie na standardowych 
warunkach korzystania i odpowiedzialności.  
Także w odniesieniu do Usług Utrzymania mamy do czynienia z tym samym problemem, gdyż 
elementem większości rozwiązań informatycznych jest oprogramowanie standardowe, które musi być 
obsługiwane wyłącznie przez podmioty mające stosowne prawa do tego oprogramowania i jest poddane 
standardowym warunkom licencyjnym. 
 
Mając na uwadze powyższe Izba wnosi o zmodyfikowanie Wzorcowych klauzul w ten sposób, że usunięte 
zostaną z nich odniesienia do odpowiedzialności Wykonawcy na zasadzie ryzyka. 
 
62. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 12 pkt 5) 
Zdaniem Izby podkreślenia wymaga fakt, iż informacje przekazywane Wykonawcy w ramach zgłoszenia 
dotyczącego Usług Utrzymania mają kluczowe znaczenie dla możliwości dalszej obsługi dokonanego 
zgłoszenia. Z tego względu informacje zamieszczone przez Zamawiającego w zgłoszeniu powinny  
w sposób szczegółowy opisywać nieprawidłowe działanie Systemu. Z uwagi na to, że Zamawiający nie 
jest podmiotem mającym najszerszą wiedzę o obsługiwanym Systemie, nie powinien oceniać, jakie 
informacje mogą być wystarczające dla Wykonawcy do obsługi danego zgłoszenia. Zamawiający 
powinien przekazać Wykonawcy wszystkie posiadane informacje dotyczące danego zgłoszenia.  
 
W związku z powyższym Izba wnosi o usunięcie z § 14 ust. 12 pkt 5) sformułowania „posiadane przez 
Zamawiającego informacje nt. nieprawidłowego działania Oprogramowania istotne w ocenie 
Zamawiającego dla zdiagnozowania i usunięcia nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania”  
i zastąpienie go określeniem „wszelkie posiadane przez Zamawiającego informacje nt. nieprawidłowego 
działania Oprogramowania” 
 
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż sprawną realizację umowy i kontrolę Wykonawcy nad 
dokonywanymi zgłoszeniami może zapewnić jedynie przekazywanie zgłoszeń w ramach Usług 
Utrzymania wyłącznie w ramach uzgodnionych kanałów komunikacji. Z powyższego względu Izba wnosi 
o usunięcie ostatniego zdania w § 14 ust. 12 pkt 5). 
 
63. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 12 pkt 8) 
Izba podziela tezę wyrażoną w komentarzu zamieszczonym pod § 14 ust. 12 pkt 8), wskazująca na 
konieczność wskazania w umowie, iż opóźnienia Zamawiającego w weryfikacji nie będą opóźnieniem 
leżącym po stronie Wykonawcy. Z uwagi na wagę tej kwestii i jej bezpośredni wpływ na kary umowne 
niezbędne jest w ocenie Izby uzupełnienie § 14 ust. 12 pkt 8) o postanowienie, mówiące, że do Czasu 
Naprawy nie wlicza się czasu weryfikacji zgłoszonej poprawki przez Zamawiającego. 
 
64. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 12 pkt 12) 
W kontekście tego punktu aktualna jest opinia Izby wyrażona powyżej w odniesieniu do § 13 ust. 9. 
Mając na uwadze powyższe cechy charakterystyczne związane z obsługą serwisową i utrzymaniową 
Standardowego Oprogramowania Systemowego i Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego 
należy stwierdzić, iż postanowienie § 14 ust. 12 pkt 12)  nie powinno być opcjonalnym postanowieniem 
umowy, ale jej regularną częścią – co Wzorcowe klauzule powinny rekomendować zamawiającym. Izba 

Z komentarzem [A63]: Rekomendacje w zakresie usunięcia 
fragmentów ust. 12 pkt 5 nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A64]: Rekomendacje w zakresie 
doprecyzowania ust. 12 pkt 8 nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A65]: Rekomendacje w zakresie włączenia 
ust. 12 pkt 12 do regularnej treści umowy nie zostały uwzględnione.  
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wnosi o przeniesienie wskazanego ustępu z części opcjonalnej do podstawowej treści Wzorcowych 
klauzul. 
 
65. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 18 pkt 2) 
Izba stoi na stanowisku, że kwestie związane z potencjalnym wypowiedzeniem Usług Utrzymania 
powinny być uregulowane w sposób szczegółowy, gdyż dopuszczenie zbyt otwartych i nieprecyzyjnych 
klauzul dopuszczających wypowiedzenie umowy w zakresie tych usług nie jest poprawną praktyką. Jest 
to szczególne istotne w przypadku, gdy umowa, tak jak w tym przypadku, przewiduje kary umowne  
w sytuacji wypowiedzenia umowy w zakresie Usług Utrzymania. 
Z uwagi na powyższe, Izba wnosi o usunięcie z przedmiotowego punktu określeń „w szczególności” oraz 
usunięcie § 14 ust. 18 pkt 2) lit d) gdyż punkt ten wprowadza szerokie i otwarte uprawnienie do 
wypowiedzenia umowy.  
 
Dodatkowo, z uwagi na fakt, że uregulowane w tym postanowieniu przesłanki wypowiedzenia umowy 
mają dotyczyć Usług Utrzymania, powinno to zostać wyraźnie doprecyzowane w tym kontekście.  
W związku z powyższym: 

a) postanowienie § 14 ust. 18 pkt 2) lit a) powinno odnosić się do kar umownych naliczonych  
w związku z nienależytym świadczeniem Usług Utrzymania; 

b) postanowienie § 14 ust. 18 pkt 2) lit c) powinno odnosić się do istotnego naruszenia mowy  
w zakresie postanowień regulujących świadczenie Usług Utrzymania; 

 
66. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust.23 
W kontekście tego ustępu Izba wskazuje, że wymaga on doprecyzowania, tak, aby wyraźnie przewidywał 
wykorzystanie Produktów, dokumentów, prezentacji, rezultatów prac Wykonawcy otrzymanych  
w ramach realizacji umowy oraz dokumentacji realizacyjnej wyłącznie w zakresie, w jakim uprawniają 
do tego zawarte w umowie postanowienia licencyjne i postanowienia dotyczące praw autorskich. 
 
 
 
§16. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 
67. W odniesieniu do proponowanego brzmienia § 16 
Izba postuluje, aby postanowienia tego paragrafu uwzględniały, iż warunki na Standardowe 
Oprogramowanie Systemowe oraz Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne mogą zawierać 
specyficzne regulacje, które powinny mieć pierwszeństwo przed postanowieniami zamieszczonymi w  
§ 16.  
 
Izba wielokrotnie już zajmowała stanowisko w zakresie zaobserwowanej, nieprawidłowej praktyki 
polegającej na formułowaniu w odniesieniu do oprogramowania standardowego specyficznych 
warunków licencyjnych, innych niż możliwe do uzyskania standardowe warunki licencyjne, wskazując na 
negatywne konsekwencje takiej praktyki oraz na możliwość ograniczania w ten sposób konkurencji  
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poprzez preferowanie oprogramowania 
tworzonego od podstaw na potrzeby danego oprogramowania. 
 
Przykładem może tu być opinia przedstawiona na stronach Izby, odnosząca się do postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „rozbudowę i wdrożenie nowych funkcjonalności oraz 
utrzymanie i rozwój systemu Elektronicznej Platformy Wymiany Danych (EPWD) oraz budowę  

Z komentarzem [A66]: Rekomendacje w zakresie usunięcia 
części ust. 18 pkt 2 oraz jego doprecyzowania nie zostały 
uwzględnione.  

Z komentarzem [A67]: Rekomendacje w zakresie 
doprecyzowania ust. 23 nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A68]: Rekomendacje w zakresie zmiany §16 
nie zostały uwzględnione. Treść postanowień dotyczących §16 nie 
uległa zmianie.  
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i utrzymanie Centralnego Rejestru Klientów Zakładu” prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych pod numerem TZ/370/76/12.  
<<http://www.piit.org.pl/documents/10181/2993595/Stanowisko%20PIIT%20EPWD%20ZUS_2016.03.
21.pdf?version=1.0&t=1458633623000 >> 
 
Wskazane powyżej kwestie zostały także poruszone w dokumencie pt. „Analiza dobrych praktyk  
w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 
Osi Priorytetowej PO IG” zwanego dalej „Analizą dobrych praktyk”, który to dokument został 
opracowany przy współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych. 
 
68. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust.1 
Izba uważa, że zakres świadczeń każdej ze Stron powinien być w umowie precyzyjnie określony.  
W związku z powyższym Izba wnosi o zastąpienie niedookreślonego pojęcia „wszelkich dóbr własności 
intelektualnej”, użytego w §16, przez zdefiniowane w prawie autorskim pojęcie „utworu”. 
 
69. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust.11 
Izba wskazuje, że użyte w ustępie określenie „korzystanie z Oprogramowania podczas realizacji i na cele 
Umowy” jest mało precyzyjne i w ocenie Izby wymaga doprecyzowania poprzez wskazanie, że chodzi  
w nim o korzystanie z Oprogramowania zgodnie z udzieloną licencją od czasu jej udzielenia zgodnie  
z postanowieniami Umowy. 
Izba zwraca też uwagę, iż pojęcie Oprogramowania obejmuje także Standardowe Oprogramowanie 
Systemowe oraz Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne, w odniesieniu, do których nie będzie 
praktycznie możliwe uzyskanie prawa do wprowadzania zmian zgodnie z poniższą częścią ust. 11: 
„Prawo do korzystania obejmuje w szczególności trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania 
w całości lub w części, a także tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie 
jakichkolwiek innych zmian do Oprogramowania.”  
 
Izba stoi na stanowisku, że w odniesieniu do Standardowego Oprogramowania Systemowego oraz 
Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego zakres korzystania powinny określać wyłącznie 
standardowe warunki licencyjne, gdyż nie ma praktycznej możliwości ich zmiany przez Wykonawcę. 
 
70. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust.12 
W odniesieniu do przewidzianego tym postanowieniem prawa do tzw. „licencji zwrotnej” Izba wskazuje, 
iż przyznanie takiego prawa będzie elementem występującym w każdej umowie, w której prawa do 
Oprogramowania Dedykowanego przenoszone są na Zamawiającego a Wykonawca zobowiązany jest do 
świadczenia Usług Utrzymania. W związku z powyższym, postanowienie to powinno przyznawać 
Wykonawcy stosowną licencję już od chwili, w której Wykonawca przenosi stosowane prawa na 
Zamawiającego w miejsce obecnego sformułowania „o ile okaże się to konieczne”. 
 
 
§18. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – STANDARDOWE OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE  
 
71. W odniesieniu do proponowanego brzmienia § 18 
Izba stoi na stanowisku, że postanowienia tego paragrafu powinny uwzględniać fakt, iż warunki 
licencyjne na Standardowe Oprogramowanie Systemowe oraz Standardowe Oprogramowanie 
Aplikacyjne mogą zawierać specyficzne regulacje, które powinny mieć pierwszeństwo przed 
postanowieniami umowy. 
 

Z komentarzem [A69]: Rekomendacja nie została 
uwzględniona.  

Z komentarzem [A70]: Rekomendacje w zakresie 
doprecyzowania treści ust. 11 nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A71]: Rekomendacja zmiany treści ust. 12 nie 
została uwzględniona.  

Z komentarzem [A72]: Rekomendacja zmiany treści ust. 18 nie 
została uwzględniona. 

http://www.piit.org.pl/documents/10181/2993595/Stanowisko%20PIIT%20EPWD%20ZUS_2016.03.21.pdf?version=1.0&t=1458633623000
http://www.piit.org.pl/documents/10181/2993595/Stanowisko%20PIIT%20EPWD%20ZUS_2016.03.21.pdf?version=1.0&t=1458633623000
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Izba już wielokrotnie zajmowała stanowisko w zakresie zaobserwowanej, nieprawidłowej praktyki 
polegającej na formułowaniu w odniesieniu do oprogramowania standardowego specyficznych 
warunków licencyjnych innych niż możliwe do uzyskania standardowe warunki licencyjne, wskazując na 
negatywne konsekwencje takiej praktyki oraz na możliwość ograniczania w ten sposób konkurencji  
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poprzez preferowanie oprogramowania 
tworzonego od podstaw na potrzeby danego oprogramowania. 
 
Przykładem może tu być opinia przedstawiona na stronach Izby, odnosząca się do postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na „rozbudowę i wdrożenie nowych funkcjonalności oraz 
utrzymanie i rozwój systemu Elektronicznej Platformy Wymiany Danych (EPWD) oraz budowę  
i utrzymanie Centralnego Rejestru Klientów Zakładu” prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych pod numerem TZ/370/76/12.  
<http://www.piit.org.pl/documents/10181/2993595/Stanowisko%20PIIT%20EPWD%20ZUS_2016.03.2
1.pdf?version=1.0&t=1458633623000> 
 
Wskazane powyżej kwestie zostały także poruszone w dokumencie pt. „Analiza dobrych praktyk  
w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 
Osi Priorytetowej PO IG” zwanego dalej „Analizą dobrych praktyk”, który to dokument został 
opracowany przy współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych. 
 
72. W odniesieniu do ust. 5 i 6 -  WARIANT 2 (REKOMENDOWANY): WARUNKI LICENCJI W UMOWIE 
W wyniku szerokich doświadczeń rynkowych Izba rekomenduje wykreślenie ze Wzorcowych klauzul 
następujących ustępów: 
„OPCJONALNIE do wariantu 2: modyfikowanie Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego  
5. Licencja na Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne obejmuje:  
1) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian  
w Standardowym Oprogramowaniu Aplikacyjnym;  
2) zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Standardowego 
Oprogramowania Aplikacyjnego, to jest rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań w zakresie 
wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego stosownie do postanowień niniejszego paragrafu.  
6. Tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w 
Standardowym Oprogramowaniu Aplikacyjnym może być dokonane przez Zamawiającego lub osobę 
trzecią działającą na jego rzecz.” 
 
Izba, bowiem wskazuje, że standardowe oprogramowanie komercyjne nie jest oprogramowaniem 
otwartym, dla którego podmioty mogą uzyskiwać prawo do modyfikacji (jak np. z oprogramowaniem 
typu open source) – zależy to od warunków licencyjnych, na których standardowe oprogramowanie 
aplikacyjne jest oferowane. Stosunkowo często producent takiego oprogramowania nie przewiduje 
możliwości jego modyfikacji przez podmioty trzecie i dlatego nie udziela licencji w tym zakresie.  
W związku z powyższym, spełnienie powyższych wymagań byłoby niemożliwe dla Wykonawcy. 
 
73. W odniesieniu do fragmentu: UDOSTĘPNIANIE CAŁOŚCI STANDARDOWEGO 

OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO INNYM PODMIOTOM (ROZPOWSZECHNIANIE) – 
KOMENTARZ (s. 58) 

W wyniku szerokich doświadczeń rynkowych Izba rekomenduje wykreślenie ze Wzorcowych klauzul 
następującego fragmentu: 
„Udzielona licencja obejmuje również obrót Oprogramowaniem (OPCJA: tylko Standardowym 
Oprogramowaniem Aplikacyjnym), w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem 

Z komentarzem [A73]: Rekomendacje w zakresie wykreślenia 
przedmiotowych postanowień nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A74]: Rekomendacje w zakresie usunięcia 
przedmiotowych fragmentów nie zostały uwzględnione.  

http://www.piit.org.pl/documents/10181/2993595/Stanowisko%20PIIT%20EPWD%20ZUS_2016.03.21.pdf?version=1.0&t=1458633623000
http://www.piit.org.pl/documents/10181/2993595/Stanowisko%20PIIT%20EPWD%20ZUS_2016.03.21.pdf?version=1.0&t=1458633623000
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Oprogramowania, a także rozpowszechnianie Oprogramowania w inny sposób, w tym jego publiczne 
wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  
Dla uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że w granicach uprawnienia wskazanego w poprzednim 
ustępie Zamawiający może również udzielać sublicencji odbiorcom takiego Oprogramowania, 
obejmującej korzystanie z tego Oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.” 
 
Izba nie znajduje uzasadnienia, ani praktycznego, ani ekonomicznego, dla powyższego uprawnienia 
Zamawiającego. Zamawiający realizuje co do zasady potrzeby publiczne, które nie obejmują działalności 
polegającej na dystrybucji czy sprzedaży komercyjnego oprogramowania Wykonawcy. Ewentualne 
nabycie tych praw przez Zamawiającego byłoby bardzo kosztowne i nieuzasadnione. 
 
Izba zauważa, że już sam komentarz autora dokumentu dostrzega ten problem, przy czym problem ten 
nie dotyczy części, ale co do zasady wszystkich przypadków: 
„W części przypadków żądanie takie nie będzie możliwe, biorąc pod uwagę skalę projektu (kluczowi 
dostawcy oprogramowania nieujawniający kodu), lub nie będzie miało uzasadnienia ze względu na 
architekturę aplikacji (np. takiej, która dostarcza wbudowane narzędzia do konfiguracji i rozbudowy, bez 
możliwości i potrzeby ingerencji w kod źródłowy lub w ogóle nie posiada kodu źródłowego, jako takiego). 
W niektórych przypadkach może też nie mieć uzasadnienia ze względu na specyfikę rozwiązania i brak 
zasobów do ewentualnej modyfikacji po stronie zamawiającego (specjalistyczne rozwiązania autorskie 
wymagające know-how znanego wyłącznie autorom).” 
 
 
 
§ 19. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – OPROGRAMOWANIE DEDYKOWANE 
 
74. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 3 
Wskazany ustęp powinien precyzować, że licencja tymczasowa, której dotyczy udzielana jest wyłącznie 
na potrzeby dokonania odbioru – nie jest możliwe korzystanie z Oprogramowania Dedykowanego  
w pełnym zakresie, a tym bardziej produkcyjne jego wykorzystanie, lecz jedynie w celu jego weryfikacji, 
w szczególności poprzez przeprowadzenie testów. 
 
75. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 4 
W kontekście tego postanowienia Izba wskazuje, iż na kwestie związane z przeniesieniem praw 
autorskich do wytwarzanego oprogramowania zwracał też uwagę dokument pt. „Analiza dobrych 
praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów 
informatycznych 7 Osi Priorytetowej PO IG” zwanego dalej „Analizą dobrych praktyk”, który to 
dokument został opracowany przy współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych. W dokumencie tym 
wielokrotnie wskazane zostało, iż w dużej części przypadków wymaganie przeniesienia autorskich praw 
majątkowych jest wymaganiem zbyt daleko idącym i nieuzasadnionym. 
  
76. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 6 
W opinii Izby wskazane postanowienie powinno zostać doprecyzowane poprzez zastąpienie 
sformułowania „utrwalone” sformułowaniem „utrwalone i wydane Zamawiającemu”. 
 
§ 20. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 
 
77. W odniesieniu do proponowanego brzmienia § 20 

Z komentarzem [A75]: Rekomendacja w zakresie 
doprecyzowania kwestii licencji tymczasowej w treści ust. 3 nie 
została uwzględniona.  
 
Niezależnie od powyższego ust. 3 został doprecyzowany w 
następujący sposób: 
 

1. Przeniesienie przez Wykonawcę na 
Zamawiającego praw, o których mowa 
powyżej, nastąpi  
z chwilą Odbioru Oprogramowania 
Dedykowanego. W protokole odbioru danego 
Etapu lub Produktu strony wskażą elementy 
Oprogramowania Dedykowanego jakie 
podlegają obiorowi. Niezależnie od 
powyższego, Zamawiający jest uprawniony do 
korzystania z Oprogramowania Dedykowanego 
w zakresie uprawnień wskazanych w 
poprzednich ustępach od daty jego instalacji w 
Infrastrukturze Zamawiającego, do daty 
nabycia autorskich praw majątkowych przez 
Zamawiającego, a Wykonawca zapewnia, że 
korzystanie takie nie będzie naruszać praw 
osobistych lub majątkowych Wykonawcy ani 
osób trzecich i nie będzie powodować 
obowiązku zapłaty jakichkolwiek dodatkowych 
opłat. 

Z komentarzem [A76]: Rekomendacje w tym zakresie nie 
zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A77]: Rekomendacja w zakresie zamiany 
sformułowania nie została uwzględniona.  

Z komentarzem [A78]: Rekomendacje w zakresie zmiany §20 
nie zostały uwzględnione. Treść postanowień dotyczących §20 nie 
uległa zmianie. 
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W opinii Izby postanowienia tego paragrafu powinny uwzględniać fakt, iż warunki licencyjne na 
Dokumentację Standardową mogą zawierać specyficzne regulacje, które powinny mieć pierwszeństwo 
przed zapisami umowy oraz Wzorcowymi klauzulami, zamieszczonymi w § 20. 
 
78. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 5 
Izba wnosi o doprecyzowanie przedmiotowego postanowienia poprzez zastąpienie sformułowania 
„stworzonej w wyniku” sformułowaniem „stworzonej przez Wykonawcę w ramach”. 
  
Dodatkowo w ocenie Izby, postanowienia te nie powinny dotyczyć zmian Dokumentacji Standardowej, 
która powinna podlegać standardowym warunkom licencyjnym jej dotyczącym. 
  
79. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 8 
W opinii Izby, przedmiotowe postanowienie może dotyczyć zarówno utworów stworzonych w ramach 
umowy jak i innych utworów już stworzonych wcześniej, które są tylko dostarczane przez Wykonawcę. 
Utwory gotowe, które są jedynie dostarczane Zamawiającemu, mogą mieć już ustalone odrębne warunki 
licencyjne, które mogą zostać załączone do umowy, jako załącznik. 
  
W związku z powyższym Izba wnosi o modyfikację przedmiotowego postanowienia poprzez zastąpienie 
sformułowania „dostarczy lub stworzy” sformułowaniem „stworzy i dostarczy”. 
 
80. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 10 
W opinii Izby, przeniesienie praw do utworów powinno nastąpić z chwilą dokonania odbioru danego 
Produktu lub Etapu a nie z chwilą ich wydania. Wydanie utworu nie przesądza, bowiem o tym, że będzie 
on odebrany przez Zamawiającego. Rekomendowana powyżej zmiana uspójni te postanowienia z innymi 
postanowieniami, które przewidują np., jako moment przejścia praw do Oprogramowania 
Dedykowanego moment jego odbioru (§ 19 ust. 3).  
  
81. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 11 
W opinii Izby, postanowienie to powinno zostać uzupełnione poprzez wskazanie, iż korzystanie z wiedzy 
zawartej w Standardowym Oprogramowaniu Systemowym, Standardowym Oprogramowaniu 
Aplikacyjnym i Dokumentacji Standardowej jest możliwe w granicach określonych przez dotyczące ich 
warunki licencyjne. 
  
 
82. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 12-15 
W ocenie Izby, z przyczyn wskazanych w niniejszym opracowaniu oraz wskazanych w komentarzach we 
Wzorcowych klauzulach, przedmiotowe ustępy nie powinny dotyczyć Standardowego Oprogramowania 
Systemowego oraz Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego. Standardem jest, bowiem, iż do 
tego typu oprogramowania nieudostępniane są kody źródłowe. 
  
83. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 21 i 22 
Standardowe Oprogramowanie Aplikacyjne jest oprogramowaniem podlegającym standardowym 
warunkom licencyjnym. Z tego względu nie jest możliwe zapewnienie nie wypowiadalności licencji na to 
oprogramowanie. Dodatkowo, konstrukcja taka była by w ocenie Izba wadliwa także z tego powodu, iż 
prawo do wypowiedzenia licencji powinno przysługiwać uprawnionemu w każdym przypadku 
naruszenia warunków licencyjnych oraz w przypadku braku płatności za udzieloną licencję, co jest 
pewnym standardem rynkowym i zapewnia niezbędną ochronę uprawnionego.  
 

Z komentarzem [A79]: Rekomendacje w zakresie zastąpienia 
przedmiotowych sformułowań nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A80]: Rekomendacje w zakresie zastąpienia 
przedmiotowych sformułowań nie zostały uwzględnione.  
 

Z komentarzem [A81]: Rekomendacje w zakresie zastąpienia 
przedmiotowych sformułowań nie zostały uwzględnione.  
 

Z komentarzem [A82]: Rekomendacje w zakresie uzupełnienia 
treści ust. 11 nie zostały uwzględnione.  
 

Z komentarzem [A83]: Rekomendacje w zakresie modyfikacji 
treści ust. 12-15 nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A84]: Rekomendacje w zakresie modyfikacji 
treści ust. 21-22 nie zostały uwzględnione. 
 
Niezależnie od powyższego pod treścią ust. 22 umieszczono 
następujący komentarz: 
 

KOMENTARZ: proponowany dziesięcioletni termin wypowiedzenia 
stanowi termin przykładowy. Z doświadczenia wynika, że jest to 
najdłuższy dopuszczalny termin wypowiedzenia który nie powinien 
zostać uznany za obejście prawa w zakresie możliwości 
skorzystania z prawa do wypowiedzenia. Termin ten należy jednak 
dostosować do okoliczności, w szczególności uwzględniając 
planowany okres korzystania z systemu.   
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Prawo do korzystania ze Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego Zamawiający otrzyma  
w zakresie określonym w standardowej licencji na to oprogramowanie. Z uwagi na powyższe, Izba wnosi 
o wykreślenie powołanych wyżej ustępów. 
  
84. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 23 
W opinii Izby, w odniesieniu do Standardowego Oprogramowania Systemowego oraz Standardowego 
Oprogramowania Aplikacyjnego, a także Dokumentacji Standardowej, pierwszeństwo przed i ust. 23 
powinny mieć postanowienia określające warunki licencji na te utwory. 
  
Izba zwraca też uwagę na to, iż przedmiotowe postanowienie powinno zostać uzupełnione o możliwość 
wypowiedzenia licencji w przypadku braku płatności lub w przypadku naruszenia praw autorskich 
przysługujących innym niż Wykonawca podmiotom uprawnionym. 
  
Zastrzeżenie dotyczące rocznego okresu wypowiedzenia (ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego) 
w przypadku naruszenia warunków licencyjnych oznacza, że Zamawiający mimo naruszenia licencji 
będzie jeszcze przez okres od roku do dwóch lat mógł korzystać z oprogramowania, do którego prawa 
naruszał. Takie ukształtowanie zasad wypowiadania licencji jest w ocenie Izby zbyt daleko idące  
i nieuzasadnione, narusza także interes uprawnionego.  
 
Z powyższych względów, oraz mając na uwadze, iż wypowiedzenie poprzedza już procedura naprawcza, 
która nie doprowadza do zaprzestania naruszeń przez Zamawiającego, Izba wnosi o zastąpienie 
ostatniego zdania w przedmiotowym ustępie sformułowaniem: „Wypowiedzenie licencji z przyczyn 
określonych powyżej następuje ze skutkiem natychmiastowym.”  
 
85. W odniesieniu do proponowanych brzmienia ust. 24-27 
W opinii Izby, w odniesieniu do Standardowego Oprogramowania Systemowego oraz Standardowego 
Oprogramowania Aplikacyjnego, a także Dokumentacji Standardowej, zastosowanie powinny mieć 
postanowienia standardowej licencji, udzielanej przez podmiot trzeci, które mogą zostać dołączone do 
umowy, jako załącznik. 
  
W związku z powyższym, Izba wnioskuje o usunięcie przedmiotowych ustępów ze Wzorcowych klauzul. 
  
 
86. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 29 
W opinii Izby, w odniesieniu do Standardowego Oprogramowania Systemowego oraz Standardowego 
Oprogramowania Aplikacyjnego, a także Dokumentacji Standardowej, zastosowanie powinny mieć  
w pierwszej kolejności postanowienia standardowej licencji udzielanej przez podmiot trzeci, które mogą 
zostać dołączone do umowy, jako załącznik. 
 
W związku z powyższym, Izba wnioskuje o uzupełnienie przedmiotowego ustępu o wyjaśnienie 
potwierdzające, że nie dotyczy on Standardowego Oprogramowania Systemowego oraz Standardowego 
Oprogramowania Aplikacyjnego a także Dokumentacji Standardowej. 
 
 
§ 21. WYNAGRODZENIE 
 
87. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 8.  

Z komentarzem [A85]: Rekomendacje w zakresie 
doprecyzowania treści ust. 23 nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A86]: Rekomendacje dot. usunięcia ust. 24-27 
nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A87]: Rekomendacje w zakresie uzupełnienia 
ust. 29 wyjaśnieniami nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A88]: Rekomendacje w zakresie 
doprecyzowania ust. 8 nie zostały uwzględnione.  
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Zdaniem Izby, użyte w tym postanowieniu sformułowanie „roszczenia” jest zbyt szerokim pojęciem  
w kontekście kosztów, o których mówi przedmiotowe postanowienie. W związku z powyższym użyte 
sformułowanie: 
 
„Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności 
zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania członków Personelu Wykonawcy czy też zwrot 
jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych  
z wykonywaniem Umowy.”  
  
powinno zostać zastąpione następującym postanowieniem: 
  
„Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne inne, niż wyraźnie wymienione  
w Umowie, roszczenie o zwrot kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności zwrot 
kosztów podróży oraz zakwaterowania członków Personelu Wykonawcy czy też zwrot jakichkolwiek 
innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z wykonywaniem Umowy.” 
 
88. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 12: 
Izba wskazuje, że wydanie polecenia przelewu nie jest równoznaczne z otrzymaniem takiego 
wynagrodzenia przez Wykonawcę (jak np. w sytuacji, gdy taki przelew nie zostanie zrealizowany  
w przypadku braku środków na koncie podmiotu zlecającego przelew). 
 
Izba postuluje, aby za datę zapłaty przyjąć wyłącznie datę uznania rachunku Wykonawcy lub 
ewentualnie datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 
§ 23. KARY UMOWNE 
 
89. W odniesieniu do całości postanowień § 23.  
Izba z uznaniem przyjmuje zaproponowane zapisu ustanowienia limitu kar umownych, co było 
podnoszone przez Izbę w zajmowanych przez siebie stanowiskach. Przykładem może tu być opinia 
przedstawiona na stronach Izby, odnosząca się do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na „rozbudowę i wdrożenie nowych funkcjonalności oraz utrzymanie i rozwój systemu Elektronicznej 
Platformy Wymiany Danych (EPWD) oraz budowę i utrzymanie Centralnego Rejestru Klientów Zakładu” 
prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod numerem TZ/370/76/12.  
<<http://www.piit.org.pl/documents/10181/2993595/Stanowisko%20PIIT%20EPWD%20ZUS_2016.03.
21.pdf?version=1.0&t=1458633623000  >>. 
 
Izba niejednokrotnie wskazywała na nieprawidłową praktykę obserwowaną w zamówieniach 
publicznych w zakresie kar umownych, przejawiającą się w: 

a) zbyt szerokim i zbyt ogólnym opisie przesłanek zastosowania kar umownych np. kary za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy; 

b) zastrzeganiu kar umownych w znaczących wysokościach np. 5% należnego wynagrodzenia za 
każdy dzień opóźnienia; 

c) nie limitowaniu kar umownych. 
Izba podziela stanowisko wyrażone w dokumencie pt. „Analiza dobrych praktyk w zakresie realizacji 
umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 Osi Priorytetowej PO 
IG” zwanego dalej „Analizą dobrych praktyk”, który to dokument został opracowany przy współpracy  
z Urzędem Zamówień Publicznych.  
 

Z komentarzem [A89]: Rekomendacje w zakresie zmiany ust. 
12 nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A90]: Rekomendacje w zakresie całości 
postanowień §23 nie zostały uwzględnione.    

http://www.piit.org.pl/documents/10181/2993595/Stanowisko%20PIIT%20EPWD%20ZUS_2016.03.21.pdf?version=1.0&t=1458633623000
http://www.piit.org.pl/documents/10181/2993595/Stanowisko%20PIIT%20EPWD%20ZUS_2016.03.21.pdf?version=1.0&t=1458633623000
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Z uwagi na powyższe, niezwykle istotne w ocenie Izby jest podkreślenie we Wzorcowych klauzulach  
i dotyczących ich komentarzach, iż kary umowne powinny być formułowane wyłącznie w odniesieniu do 
konkretnych i istotnych naruszeń, a nie w odniesieniu do ogólnego i niedookreślonego „niewykonania” 
lub „nienależytego wykonywania” umowy. Ponadto istotne jest podkreślenie, że kary umowne powinny 
być określane w niewygórowanych wysokościach. Izba odsyła tu do przykładów dobrych praktyk 
wskazanych w jej stanowisku dotyczącym postepowania TZ/370/76/12. 
 
Izba wnosi także o silniejsze podkreślenie konieczności wprowadzania do umowy limitów kar 
umownych. 
  
90. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 1 
Izba wskazuje, iż kwestia poruszona w komentarzu pod ust. 1 powinna z uwagi na swoją wagę i dla 
usunięcia wszelkich wątpliwości zostać odzwierciedlona w brzmieniu ust. 1. 
 
91. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 2 
Doprowadzenie do sytuacji, w której za to samo zdarzenie Zamawiający może naliczyć kilka kar 
umownych, jest w ocenie Izby bez wątpienia nieprawidłową praktyką, wykraczającą poza charakter kary, 
jako quasi odszkodowania.  
Co więcej, przewidziana regulacja będzie jeszcze w większym stopniu motywowała Wykonawców do 
zabezpieczania swojego ryzyka poprzez uwzględnienie go na etapie składania oferty i odzwierciedlenie 
go w wysokości ceny. 
 
Z powyższych względów, Izba wnioskuje o wykreślenie przedmiotowego punktu ze Wzorcowych klauzul. 
 
92. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 7 
W opisanej w tym ustępie sytuacji również może dojść do ukarania Wykonawcy kilkoma karami 
umownymi za jedno, to samo, zdarzenie. Dla przykładu: zwłoka/opóźnienie w wykonaniu Etapu 1 może 
prowadzić do naliczenia kary za ten Etap, ale także kar za każdy z kolejnych Etapów. Co więcej  
w kolejnym ustępie 8 tego paragrafu przewidziana została kolejna kara, która zapewne zostanie też 
spowodowana w przypadku zwłoki/opóźnienia Etapu 1 tj kara za zwłokę/opóźnienie w Odbiorze 
Wdrożenia. 
 
W kontekście naliczania kilku kar za to samo zdarzenie aktualne pozostają rozważania Izby zawarte  
w komentarzach do powołanych wyżej Wzorcowych klauzul. 
 
93. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 17 
Izba wskazuje, iż kwestia poruszona w komentarzu pod ust. 17 powinna z uwagi na swoją wagę zostać 
odzwierciedlona w brzmieniu ust. 17. 
 
§ 24. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 
 
Izba z uznaniem przyjmuje zaproponowaną rekomendację ustanowienia limitu odpowiedzialności, co 
było podnoszone przez Izbę.  
W ocenie Izby, istotne jest, by postanowienia dotyczące tego zagadnienia zostały zamieszczone, jako 
podstawowa klauzula, która powinna co do zasady zostać włączona przez Zamawiającego do wzoru 
umowy, a nie jedynie, jako postanowienie opcjonalne . 
 

Z komentarzem [A91]: Rekomendacje w zakresie całości 
postanowień §23 nie zostały uwzględnione.    

Z komentarzem [A92]: Rekomendacja w zakresie wykreślenia 
ust. 2 nie została uwzględniona.  

Z komentarzem [A93]: Rekomendacje w zakresie całości 
postanowień §23 nie zostały uwzględnione.    

Z komentarzem [A94]: Rekomendacja w tym zakresie nie 
została uwzględniona.  
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Kwestie związane z potrzebą limitowania odpowiedzialności Wykonawcy w umowach zawieranych  
w ramach zamówień publicznych były podnoszone przez Izbę m.in. w opinii odnoszącej się do 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „rozbudowę i wdrożenie nowych 
funkcjonalności oraz utrzymanie i rozwój systemu Elektronicznej Platformy Wymiany Danych (EPWD) 
oraz budowę i utrzymanie Centralnego Rejestru Klientów Zakładu” prowadzonego przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych pod numerem TZ/370/76/12.  
 
Izba podziela także stanowisko wyrażone w tym zakresie w dokumencie pt. „Analiza dobrych praktyk  
w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 
Osi Priorytetowej PO IG” zwanego dalej „Analizą dobrych praktyk”, który to dokument został 
opracowany przy współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych. 
 
Z uwagi na powyższe, niezwykle istotne w ocenie Izby jest podkreślenie we Wzorcowych klauzulach  
i dotyczących ich komentarzach, iż umowa powinna ustalać limit łącznej odpowiedzialności Wykonawcy 
oraz wyłączać jego odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści. Izba odsyła tu do przykładów dobrych 
praktyk wskazanych w jej stanowisku dotyczącym postepowania TZ/370/76/12. 
 
§ 25. ODSTĄPIENIE 
 
94. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 1 
W przedmiotowym ustępie przewidziano procedurę wyprzedzającą skorzystanie przez Wykonawcę  
z uprawnienia do odstąpienia od umowy w przypadku braku współdziałania po Stronie Zamawiającego, 
polegającą na wezwaniu go do współdziałania i wyznaczenia terminu. W ocenie Izby analogiczna 
procedura powinna zostać uwzględniona także w przypadkach, gdy Zamawiający zgodnie z Umową jest 
uprawniony do odstąpienia od Umowy. Brak jest, bowiem uzasadnienia dla różnicowania obowiązków  
i uprawnień stron w tym zakresie. 
 
95. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 5 pkt 1) 
W ustępie tym użyte zostało sformułowanie „uniemożliwiający produkcyjne wykorzystanie”, który 
sugeruje, iż inny rodzaj korzystania z Produktów i świadczeń objętych odstąpieniem jest dopuszczalny. 
Takie ukształtowanie Wzorcowych klauzul jest nieuzasadnione w ocenie Izby.  
 
W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający musi być zobowiązany do zaprzestania 
jakiegokolwiek korzystania z Produktów i świadczeń objętych odstąpieniem. 
 
W związku z powyższym Izba wnosi o wykreślenie z przedmiotowego zapisu sformułowania 
„produkcyjne”. 
 
96. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 5 pkt 3) 
W opinii Izby wskazany ustęp powinien dotyczyć wyłącznie korzystania z Produktów, usług lub innych 
świadczeń w okresie od ich dostarczenia przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy, a nie do dnia 
ich zwrotu lub zniszczenia. Jeśli po odstąpieniu od Umowy Zamawiający w dalszym ciągu korzysta  
z Produktów, usług lub innych świadczeń podlegających zwrotowi, czyni to w sposób nieuprawniony i 
bez podstawy prawnej. Wówczas Wykonawcy powinno przysługiwać z tego tytułu wynagrodzenie lub 
odszkodowanie. 
 
97. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 7 ust. 1) 

Z komentarzem [A95]: Rekomendacja w zakresie zrównania 
uprawnień stron w kwestii odstąpienia od umowy została pośrednio 
uwzględniona. Zamiast jednak postulowanego przez Izbę przyznania 
analogicznych uprawnień Zamawiającemu, uprawnienia te odebrano 
Wykonawcy. Ust. 1 został wykreślony.  
 

  
 

Z komentarzem [A96]: Rekomendacja w zakresie wykreślenia 
fragmentu ust. 5 pkt 1 nie została uwzględniona.  

Z komentarzem [A97]: Rekomendacja w zakresie modyfikacji 
treści ust. 5 pkt 3 nie została uwzględniona.  

Z komentarzem [A98]: Rekomendacja w zakresie zamiany 
alternatywy nierozłącznej na koniunkcję nie została uwzględniona.  
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Z uwagi na to, że postanowienie to powinno dotyczyć wszystkich Produktów i Etapów odebranych, 
zdaniem Izby niezasadnym jest wykorzystywanie w tym punkcie spójnika „lub”. Pozostawienie tego 
spójnika na przykład sugeruje w ust. 7 pkt 1), że Zamawiający może zachować same „Produkty” lub same 
„Etapy” co jest niezgodne z konstrukcją tego punktu. 
 
W związku z powyższym Izba wnosi o zastąpienie w ust. 7 pkt 1) sformułowania „Produkty lub Etapy” 
sformułowaniem „Produkty i Etapy”.  
 
98. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 7 ust. 2) 
W kontekście tego ustępu Izba zwraca uwagę, iż zgodnie ze Wzorcowymi klauzulami, prawa i licencje 
będą nabywane przez Zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych utworów a nie do Produktów 
lub Etapów. W związku z powyższym Izba wnosi o doprecyzowanie przedmiotowego ustępu poprzez 
zastąpienie w nim sformułowania „odebranych Produktów lub Etapów” przez sformułowanie „utworów 
dostarczonych w ramach Produktu lub Etapu”  
  
 
 
 
99. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 7 ust. 3) 
W ustępie tym użyte zostało sformułowanie „uniemożliwiający produkcyjne wykorzystanie”, który 
sugeruje, iż inny rodzaj korzystania z Produktów i świadczeń objętych odstąpieniem jest dopuszczalny. 
W opinii Izby takie ukształtowanie umowy jest nieuzasadnione.  
 
W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający musi być zobowiązany do zaprzestania  
z jakiegokolwiek korzystania w Produktów i świadczeń objętych odstąpieniem. 
 
W związku z powyższym Izba wnosi o wykreślenie z przedmiotowego postanowienia sformułowania 
„produkcyjne”. 
 
Zdaniem Izby, wątpliwości nasuwa też określenie, jakich Produktów i świadczeń dotyczy ten ustęp. 
Zasadą określoną we Wzorcowych klauzulach jest, że wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za 
odebrane Produkty i usługi. Kwestię skutków odstąpienia w odniesieniu do odebranych Produktów 
regulują postanowienia § 25 ust. 7 pkt 1) Wzorcowych klauzul. Mając powyższe na uwadze, nie jest 
jasnym, za jakie inne Produkty niż Produkty odebrane Wykonawca otrzymałby wynagrodzenie, które 
następnie zgodnie z § 25 ust. 7 pkt 3) Wzorcowych klauzul miałby zwracać. 
 
W ocenie Izby z § 25 ust. 7 pkt 3) Wzorcowych klauzul powinna zostać usunięta następująca część tego 
postanowienia: 
 
„(…) a Wykonawca zobowiązany będzie zwrócić Wynagrodzenie otrzymane za te Produkty lub 
świadczenia w terminie ___ 30 dni od daty otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od 
Umowy.”  
 
100. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 7 ust. 5) 
Zdaniem Izby, wskazany ustęp powinien dotyczyć wyłącznie korzystania z Produktów, usług lub innych 
świadczeń w okresie od ich dostarczenia przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy, a nie do dnia 
ich zwrotu lub zniszczenia. Jeśli po odstąpieniu od umowy Zamawiający w dalszym ciągu korzysta  
z Produktów, usług lub innych świadczeń podlegających zwrotowi, czyni to w sposób nieuprawniony  

Z komentarzem [A99]: Rekomendacja w zakresie zamiany 
alternatywy nierozłącznej na koniunkcję nie została uwzględniona. 

Z komentarzem [A100]: Rekomendacje w zakresie 
proponowanej modyfikacji ust. 7 ust. 3 nie zostały uwzględnione.  

Z komentarzem [A101]: Rekomendacje w zakresie zmiany ust. 
7 pkt 5 nie zostały uwzględnione.  
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i bez podstawy prawnej. Wówczas Wykonawcy powinno przysługiwać z tego tytułu wynagrodzenie lub 
odszkodowanie. 
 
 
§ 27. POUFNOŚĆ 
 
Izba stoi na stanowisku, że w odniesieniu do postanowień dotyczących poufności należy skorygować je 
tak, by zobowiązania stron umowy były symetryczne. W procesie realizacji umowy Zamawiający ma, 
bowiem dostęp do informacji Wykonawcy, które w wielu przypadkach stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, i odpowiednio do tego powinny być chronione pod kątem poufności 
przez Zamawiającego. 
 
101. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 4. 
Mając na uwadze, iż przy realizacji umowy konieczna może być współpraca z Podwykonawcami, którym 
niezbędne może okazać się udostępnienie informacji pochodzących od Zamawiającego, Izba zwraca 
uwagę na potrzebę uzupełnienia § 27 ust. 4 Wzorcowych klauzul w taki sposób, że postanowienie będzie 
też obejmowało uprawnienie Wykonawcy do udostępniania informacji poufnych swoim 
Podwykonawcom. 
 
102. W odniesieniu do proponowanego brzmienia ust. 5. 
Zdaniem Izby, w odniesieniu do zawartych w tym postanowieniu zasad dotyczących zwrotu informacji 
poufnych wskazać należy, iż w przedmiotowym postanowieniu brakuje uregulowania możliwości 
pozostawienia sobie przez Wykonawcę jednego egzemplarza z danymi i informacjami na potrzeby 
ewentualnych postępowań sądowych, co jest rozwiązaniem stosowanym przez podmioty na rynku IT. 
Izba wnosi niniejszym o uzupełnienie postanowienia w powyższym zakresie. 
 
Dodatkowo, w kontekście zwrotu informacji i materiałów, Izba zwraca uwagę na fakt, że obowiązek 
zwrotu powinien być ograniczony wyłącznie do nośników otrzymanych przez Wykonawcę od 
Zamawiającego, a będących w posiadaniu Wykonawcy. 
 
 
 

Z komentarzem [A102]: W postanowieniach w zakresie 
poufności nie wprowadzono żadnych zmian.  


