
 

STANOWISKO 
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

dot. Wzorcowych klauzul w umowach IT 
w przedmiocie świadczenie usług utrzymania oraz usług rozwoju 

WSTĘP 

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 21 czerwca 2017 r. przez Ministerstwo Cyfryzacji (dalej 
jako: „MC”) dokumentu o nazwie Wzorcowe klauzule umowne w umowach utrzymaniowo-
rozwojowych (dalej jako: „Klauzule utrzymaniowe”), chcielibyśmy przedstawić stanowisko Polskiej 
Izby Informatyki i Telekomunikacji w tym przedmiocie.  

Niniejsze stanowisko zostało opracowane przez zespół roboczy PIIT przy wsparciu Kancelarii Traple 
Konarski Podrecki i Wspólnicy. 

W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga fakt, że publikacja Klauzul utrzymaniowych  stanowi 
kolejny krok  
w procesie określenia standardów i ram dla umów w przedmiocie zamówień publicznych 
dotyczących branży IT, rozpoczęty przez MC w lipcu 2016 r. opublikowaniem wzorcowych klauzul do 
umów wdrożeniowych z usługami utrzymania (część I  z dnia 15 lipca 2016 r., część II z dnia 19 
sierpnia 2016 r., dalej jako: „Klauzule wdrożeniowe”). Chcemy podkreślić, że Izba ocenia cały 
proces bardzo pozytywnie, wierząc w to, że ma on istotną szansę przełożyć się na opracowywanie, 
w których interesy obu stron są zrównoważone, a proces i warunki ich realizacji oddają realia 
rynkowe.  

W tym kontekście ważny jest również fakt, że Klauzule utrzymaniowe w większym stopniu niż 
Klauzule wdrożeniowe pokazują podmiotom publicznym perspektywę wykonawców, jednocześnie 
tłumacząc  
i przedstawiając uzasadnienie dla wprowadzanych postanowień. W efekcie, przedstawienie takiego 
uzasadnienia może przekonać zamawiających publicznych do szerszego stosowania takich 
postanowień, które uwzględniają również optykę wykonawcy. Działania takie mogą się natomiast 
przełożyć się na prawidłową i sprawniejszą niż do tej pory realizację umowy. 

W tym aspekcie, za pozytywne zdaniem Izby należy uznać wyraźniejsze zaakcentowanie w wielu 
fragmentach Klauzul utrzymaniowych konieczności każdorazowego dostosowania wzorcowych 
klauzul do konkretnego postępowania, rządzącego się określoną specyfiką. Izba ma nadzieję, że 
wprowadzenie takich komentarzy przełoży się na podejście zamawiających w stosowaniu tych 
klauzul w ten sposób, że nie będą oni traktować klauzul jako gotowego wzoru, ale jako bazę i 
podstawę do opracowania umowy odpowiadającej konkretnym oczekiwaniom i warunkom danego 
postępowania. To z kolei przełoży się na przygotowanie bardziej przemyślanych i spójnych umów, co 
będzie korzystne i dla zamawiających, i dla wykonawców. 

Mając na uwadze konsultacyjny charakter udostępnionych Klauzul utrzymaniowych, jak również 
chęć przedstawienia perspektywy wykonawców i sugestii związanych z praktyczną realizacją 
kontraktów IT, poniżej przedstawiamy uwagi i sugestie Izby. Mają one zarówno charakter ogólny, jak 
i bardziej szczegółowy - dotyczący konkretnych postanowień Klauzul utrzymaniowych, wraz z 
propozycjami rekomendowanych uściśleń  
i uzupełnień.  

Jesteśmy przekonani, że ich uwzględnienie w Klauzulach utrzymaniowych znacząco wpłynie na 
zapewnienie sprawnej realizacji umów i dobrą współpracę pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, 
eliminując lub przynajmniej ograniczając ewentualne problemy związane z wykonaniem umowy. W 
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efekcie, uaktualnione Klauzule utrzymaniowe mają szansę bezpośrednio wpłynąć na zwiększenie 
efektywności inwestycji publicznych  
w przedsięwzięcia teleinformatyczne. 

Wobec powyższego, zwracamy się z prośbą do Ministerstwa Cyfryzacji o szczegółową analizę 
poniższych uwag i uwzględnienie ich w zaktualizowanej wersji Klauzul utrzymaniowych.  

Jednocześnie ponownie deklarujemy gotowość przeprowadzenia wspólnych warsztatów w tym 
przedmiocie, które z jednej strony mogą ułatwić zrozumienie prezentowanego przez Izbę 
stanowiska i powodów wyróżnienia konkretnych uwag, jak również umożliwić przedstawienie przez 
MC komentarza wobec proponowanych zmian Klauzul utrzymaniowych. 

UWAGI OGÓLNE 

W pierwszej kolejności, zanim zaprezentowane zostaną szczegółowe uwagi do konkretnych 
postanowień Klauzul utrzymaniowych, pragniemy przedstawić ogólne uwagi, które mają istotne 
znaczenie dla całego dokumentu.  
Z jednej strony ich celem jest uporządkowanie procesu konsultacji wzorcowych klauzul, a z drugiej 
pokazanie potencjalnych kluczowych ryzyk w stosowaniu przez zamawiających Klauzul 
utrzymaniowych we wskazanym zakresie. Uwagi te mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych prac 
nad Klauzulami utrzymaniowymi i przyczynić się do ich dopracowania. 

1. Brak opublikowania Klauzul wdrożeniowych 2.0. oraz określenia harmonogramu prac nad 
wersją 2.0 Klauzul utrzymaniowych 

W treści Klauzul utrzymaniowych można odnaleźć wyraźne odniesienia do Klauzul wdrożeniowych, 
do których Izba również zgłosiła już swoje uwagi w ramach konsultacji ich treści. Część uwag 
zgłaszanych przez Izbę do Klauzul wdrożeniowych została uwzględniona w treści analogicznych 
postanowień przewidzianych w Klauzulach utrzymaniowych. Niemniej jednak, Izba nie otrzymała 
żadnej informacji i uzasadnienia, dlaczego niektóre uwagi zgłoszone do Klauzul wdrożeniowych 
nie zostały przez MC uwzględnione w  analogicznych postanowieniach przewidzianych w 
Klauzulach utrzymaniowych.  

Mając na uwadze powyższe, jak również biorąc pod uwagę informacje otrzymane od MC na 
spotkaniach  
z przedstawicielami Izby zorganizowanych w grudniu 2016 r. oraz w czerwcu 2017 r., zgodnie z 
którymi wersja 2.0 Klauzul wdrożeniowych miała zostać opublikowana w niedalekiej przyszłości, 
Izba prosi o przekazanie informacji na temat konkretnego planowanego terminu udostępnienia tego 
zaktualizowanego dokumentu.  

Jednocześnie, Izba prosi o informację na temat efektu konsultacji Klauzul wdrożeniowych 
z Urzędem Zamówień Publicznych, które miały zostać przeprowadzone. W ocenie PIIT, rola UZP oraz 
orzecznictwa KIO jest niebagatelna i bezpośrednio wpływa na kształtowanie rynku zamówień 
publicznych w IT. Dlatego też, prezentowane stanowiska nie mogą zostać pominięte. 

Zarówno dla Izby zrzeszającej wykonawców, jak i dla zamawiających którzy będą stosować Klauzule 
wdrożeniowe, jak i Klauzule utrzymaniowe, proces ich konsultacji jest bardzo istotny. Może on 
bowiem doprowadzić do wypracowania rozwiązań kompromisowych - gotowych do akceptacji przez 
obie strony,  
 a zarówno rynkowych, tj. odpowiadających stosowanym standardom. Należy przy tym jednak 
podkreślić, że samo zgłoszenie uwag do przedstawionych przez MC dokumentów nie może kończyć 
tego procesu, nawet jeśli zostaną one szczegółowo przeanalizowane przez MC. Proces konsultacji 
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wymaga bowiem dalszej dyskusji nad finalną wersją dokumentów oraz przedstawienia wykonawcom 
zrzeszonym w  Izbie informacji zwrotnej, obejmującej w szczególności wskazanie które uwagi 
uwzględniono, a które nie - wraz ze wskazaniem powodów ich odrzucenia.  

Należy ponadto zwrócić uwagę na efekt publikacji Klauzul utrzymaniowych przed udostępnieniem 
wersji 2.0 Klauzul wdrożeniowych. Zawierają one bowiem odwołanie do aktualnej na chwilę obecną 
wersji Klauzul wdrożeniowych, jednak w przypadku ich zmiany na wersję 2.0, odwołanie to będzie 
już nieaktualne. W takiej sytuacji wymagana będzie aktualizacja także obecnego brzmienia Klauzul 
utrzymaniowych.   

Podsumowując powyższe trzeba stwierdzić, że jeśli Klauzule wdrożeniowe oraz Klauzule 
utrzymaniowe mają być szeroko i powszechnie wykorzystywane przez zamawiających, istotne jest, 
aby mogli oni korzystać z jak najbardziej aktualnych ich wersji, uwzględniających także stanowisko 
wykonawców i rynkowe standardy.  

Z powyższych względów, podtrzymujemy prośbę o wskazanie terminu publikacji wersji 2.0 
Klauzul wdrożeniowych, jak i określenie ramowego planu konsultacji Klauzul utrzymaniowych. 
Tak plan powinien uwzględniać w szczególności planowany termin publikacji wersji 2.0 Klauzul 
utrzymaniowych, wraz  
z odniesieniem się do uwag zgłoszonych dotychczas w ramach konsultacji. 

2. Brak uwzględnienia niektórych uwag PIIT zgłoszonych do Klauzul wdrożeniowych oraz brak 
przedstawienia stanowiska MC w tym przedmiocie 

Jak wskazano we wstępie niniejszego dokumentu, Izba zgłaszała już uwagi wykonawców do Klauzul 
wdrożeniowych w ramach konsultacji ich treści. Cieszymy się, że niektóre ze zgłoszonych uwag, 
takie jak np. wskazanie na potrzebę przeprowadzenia wizji lokalnej w ramach postępowania o 
udzielenie zamówienia (uwaga nr 22 do stanowiska Izby z dnia 6 września 2016 r.) bądź też 
rezygnacja z nałożenia na wykonawcę wymogu zachowania najwyższej staranności (obecnie 
przewidziano wymóg zachowania należytej staranności - por.  § 4 ust. 1 Klauzul utrzymaniowych) 
zostały uwzględnione w pełni.  

Jednocześnie zauważamy, że postanowienia Klauzul utrzymaniowych analogiczne do postanowień 
przedstawionych w Klauzulach wdrożeniowych (np. kwestie związane z personelem wykonawcy lub 
podwykonawcami), uwzględniają tylko częściowo uwagi zgłoszone dotychczas przez Izbę. Tytułem 
przykładu można wskazać na uwagi dot. celu usług utrzymania, którym jest zapewnienie 
zamawiającemu zgodnego  
z umową i nieprzerwanego działania oprogramowania (usługi SLA) (tu: § 6 ust. 2 Klauzul 
utrzymaniowych), uwagi dot. kwestii związanych z transferem wiedzy z wykonawcy na 
zamawiającego (por. § 6 ust. 6 Klauzul Utrzymaniowych), czy też informacji na temat błędu 
podawanego w zgłoszeniu (§ 6 ust. 11 Klauzul utrzymaniowych). W tym zakresie, mogą one zostać 
uznane za pewnego rodzaju kompromis, który nie pomija perspektywy przedstawionej przez Izbę w 
imieniu wykonawców i ich sugestii, lecz stara się je w pewnym stopniu uwzględnić. 

Niemniej jednak, duża część uwag zgłaszanych przez PIIT do analogicznych postanowień 
przedstawionych  
w Klauzulach wdrożeniowych nie została uwzględniona w treści Klauzul utrzymaniowych. O ile 
MC z pewnością kierowało się uzasadnionymi powodami braku uwzględnienia uwag zgłoszonych 
przez wykonawców, o tyle Izba nie miała okazji poznać stanowiska MC w tym zakresie. Izbie nie 
zostały przekazane informacje na temat przyczyn, które skłoniły MC do rezygnacji z 
uwzględnienia zgłoszonych przez Izbę sugestii.  
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Tymczasem, wyraźne odniesienie się przez MC do uwag zgłoszonych przez Izbę byłoby bardzo istotne 
dla obu stron. Poznanie stanowiska MC w tej sprawie umożliwiłoby przedstawicielom Izby 
zrozumienie powodów uwzględnienia jedynie częściowo lub nieuwzględnienia w całości przez MC 
zaprezentowanych propozycji. Izba mogłaby poznać ewentualne ryzyka i obawy, jakie widzi MC w 
proponowanych zmianach. 

Z uwagi na powyższe, w szczególności z uwagi na brak informacji o powodach braku uwzględnienia 
niektórych uwag, Izba je podtrzymuje i ponownie zgłasza sugestie przedstawione w stanowisku 
dotyczącym Klauzul wdrożeniowych (zarówno części I jak i II). Dotyczy to m.in. doprecyzowania i 
zmiany definicji m.in. Błędu, Błędu krytycznego, Obejścia, Dokumentacji (uwagi nr 1 i 2 w 
stanowisku Izby z dnia 6 września 2016 r.), jak również uwag związanych z personelem wykonawcy 
(np. dot. wymogu uzyskania zgody zamawiającego na odsunięcie od wykonywania Umowy danego 
członka personelu - uwaga nr 26 do stanowiska Izby z dnia 6 września 2016 r.). 

3. Wątpliwości związane z zakresem przedmiotu umowy przedstawionym w  Klauzulach 
utrzymaniowych 

Odnosząc się do merytorycznych uwag ogólnych dotyczących Klauzul utrzymaniowych, należy 
przede wszystkim podkreślić istotne wątpliwości związane z postanowieniami dotyczącymi 
przedmiotu zamówienia, jak również katalogiem usług, które ma świadczyć wykonawca. W ocenie 
Izby, nie zostały one sformułowane w sposób jasny i  bezsprzeczny, co w przypadku tak 
kluczowych obszarów umowy może powodować istotne trudności w jej realizacji. Może to 
również przełożyć się na kalkulację ryzyka związanego z jej wykonaniem przez wykonawcę  
w cenie składanej oferty, która przez to będzie wyższa. 

W tym zakresie, można wskazać, iż w definicjach Usług Utrzymania i Usług Rozwoju, 
sformułowanych w § 1 ust. 43 i 44, w zakres odpowiednich usług włączono „zapewnienie 
świadczenia innych opisanych Umową usług wspomagających korzystanie z Oprogramowania przez 
Zamawiającego”. Podobnie, w § 6 ust. 3 dot. Usług Utrzymania zawierających katalog usług 
przewidziano, że są nim objęte “inne świadczenia wedle wyboru Zamawiającego”. 

Zacytowane powyżej sformułowania w ocenie Izby są zbyt niedookreślone i mogą powodować 
wątpliwości do zakresu obowiązków wykonawcy. W naszej ocenie, katalog usług oraz zakres 
obowiązków powinien być opisany w sposób maksymalnie wyczerpujący, przy uwzględnieniu 
specyfiki danego postępowania i zamówienia. Jak wskazano już wyżej, takie podejście do opisu 
przedmiotu zamówienia będzie miało bezpośredni wpływ na wybór wykonawcy (z uwagi na 
kalkulację cen w ofertach, które mogą być wyższe, jeśli wykonawca uwzględni w nich ryzyko 
wynikające z niedookreślonego w wystarczającym stopniu zakresu oczekiwanych świadczeń), jak i 
nas sam etap realizacji umowy. 

Ponadto, w ocenie Izby, w skład Usług Utrzymania nie powinno wchodzić „zapewnianie aktualizacji 
oprogramowania osób trzecich”. W ust. 2 Komentarza do § 2 wyraźnie odróżniono bowiem 
świadczenie polegające na „zapewnianiu aktualizacji oprogramowania osób trzecich” od 
„zapewnienia usługi instalacji takich aktualizacji”. O ile drugie z wymienionych świadczeń wchodzi 
bez wątpienia w katalog usług utrzymaniowych, to pierwsze, z uwagi na kontekst użycia, jest usługą 
programistyczną i winno być traktowane jako usługa rozwojowa. 

Następnie, należy zwrócić uwagę na nieścisłości w § 2 ust. 3 pkt 1 Klauzul utrzymaniowych. Zgodnie 
z tymi postanowieniami, usługami mają być objęte również elementy Oprogramowania Osób 
Trzecich. Należy jednak podkreślić, że Klauzule Utrzymaniowe nie przewidują wyraźnie terminu, w 
którym Oprogramowanie Osób Trzecich ma być dostarczone – definicja Oprogramowania Osób 

  
©PIIT: Stanowisko dot. Wzorcowych klauzul w umowach IT w przedmiocie świadczenie usług 
utrzymania oraz usług rozwoju, 18.08.2017 (PIIT/965/17)  
Strona   z   4 32



 

Trzecich przewidziana w § 1 ust. 26 rekomenduje dzień ogłoszenia o zamówieniu, a treść 
postanowienia § 2 ust. 3 pkt 1 w ogóle nie zawiera takiego terminu. Tego typu brak oznacza, że 
zakres produktów objętych usługami w zakresie OOT jest nieokreślony i pozostawia zamawiającemu 
możliwość dodania w trakcie obowiązywania Umowy w tym zakresie dowolnego produktu, nie 
objętego SIWZ/umową na dzień złożenia oferty. Taki sam problem pojawia się w postanowieniach 
Klauzul utrzymaniowych w zakresie § 6 ust. 4 pkt 1 w zakresie Usług Utrzymania. 

Inna niespójność w tym zakresie widoczna jest także w § 6 ust. 15 oraz 17, gdzie mowa jest z jednej 
strony  
o „uzyskaniu tych Aktualizacji OOT w imieniu i na rzecz Zamawiającego od takiego producenta (...) 
oraz ich instalacja w ramach Systemu.” a z drugiej wskazano: ”W  ramach Usług Utrzymania 
Wykonawca zapewni usługi wsparcia przy instalacji Aktualizacji OOT, obejmujące __________”. Z 
powyższego nie wynika więc wyraźnie, jaki jest zakres obowiązków wykonawcy związanych z 
aktualizacją oprogramowania osób trzecich, (czy ma je instalować, czy jedynie udzielać wsparcia 
zamawiającemu, który sam się tym zajmie), a także która ze stron zobowiązana jest do ponoszenia 
ich kosztów. Niespójność postanowień i brak wyraźnego wskazania strony odpowiedzialnej za 
nabycie aktualizacji również może przełożyć się na wyższe ceny ofert. Dlatego też Izba 
rekomenduje, aby MC dokonało weryfikacji postanowień dotyczących usług związanych z 
aktualizacją oprogramowania osób trzecich powoływanych w różnych fragmentach Klauzul 
utrzymaniowych i w sposób niebudzący wątpliwości przesądziło, do czego zobowiązany jest 
wykonawca w ich ramach. 

Izba zwraca także uwagę na fakt, że usługi polegające na „zapewnieniu utrzymywania zgodności 
oprogramowania zamawiającego z przepisami prawa”, wchodzące w skład Usług Utrzymania, można 
rozumieć dwojako. Trzeba bowiem odróżnić prace polegające na prostej zmianie parametrów 
systemu (np. zmiana stawki VAT w systemie obliczającym podatki) od zmiany, która wymaga prac 
programistycznych (np. wprowadzenie nowego podatku, nieprzewidzianego dotąd w utrzymywanym 
systemie). O ile pierwsza kategoria prac może zostać uznana za wchodząca w skład usług 
utrzymaniowych, o tyle prace związane z  realizacją nowych funkcjonalności lub polegające na 
poważnej zmianie istniejących już funkcjonalności, wykraczające poza prostą zmianę 
przewidzianych parametrów, winny być zaliczane do usług rozwojowych, a nie utrzymaniowych. W 
ocenie Izby, brak wyraźnego podziału zakresu usług utrzymania i rozwoju prowadzi do rozmycia 
granicy pomiędzy nimi. 

Omawiając uregulowanie przedmiotu umowy w Klauzulach utrzymaniowych, zwracamy również 
uwagę, że jego zakres należałoby dostosować do wymagań ciążących na zamawiających zgodnie z 
ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 29 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z tym 
przepisem, opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać wszystkie informacje niezbędne do 
sporządzenia oferty, co nakłada na zamawiającego obowiązek określenia przedmiotu zamówienia/
umowy w sposób możliwie wyczerpujący i jednoznaczny, bez otwartego zakresu obowiązków 
wykonawcy. Mając na uwadze powyższe komentarze, w ocenie Izby kluczowe staje się dokonanie 
gruntownej weryfikacji zakresu i katalogu usług, które ma świadczyć wykonawca oraz ich 
uspójnienie, tak by wykorzystanie Klauzul utrzymaniowych przez zamawiających w obecnym 
kształcie nie przełożyło się na wątpliwości i spory w toku realizacji umowy. 

4. Uwagi przedstawione w Klauzulach utrzymaniowych, dotyczące nieuczciwości wykonawców 
oraz sytuacji vendor lock-in  

Jak wskazano we wstępie, przedstawienie w Klauzulach utrzymaniowych perspektywy wykonawców 
w szerszym zakresie stanowi bardzo pozytywną zmianę, pozwalającą na poznanie przez 
zamawiających ich punktu widzenia. 
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Niemniej jednak, Klauzule utrzymaniowe zawierają także komentarze sugerujące nieuczciwość 
wykonawców  
i wykorzystanie sytuacji vendor lock-in, co budzi obawy Izby i jest niepokojące z perspektywy 
zapewnienia dobrych relacji i współpracy między zamawiającymi a wykonawcami. 

Tytułem przykładu można wskazać na komentarz nr 4 do § 8, w którym mowa o “zawyżaniu 
pracochłonności prac” i “windowaniu cen do nierynkowego poziomu” lub komentarzu nr 2 do § 16, 
zgodnie z którym “W praktyce zdarzają się sytuacje, w których wykonawcy wykorzystują fakt 
posiadania monopolu Prawno autorskiego do modyfikacji wprowadzonych do oprogramowania, w 
celu „wymuszenia” od zamawiających działań niekonkurencyjnych (np. udzielania zamówień z 
wolnej ręki na dalsze utrzymanie systemu, w związku z możliwością naruszenia praw wykonawcy 
przez innego potencjalnego usługodawcę).” 

Podkreślić trzeba, że zamawiający i wykonawca nie powinni być traktowani jako przeciwne sobie 
strony umowy. O ile rzeczywiście ich niektóre interesy nie są zbieżne, o tyle mają jeden główny 
wspólny cel - prawidłową realizację przedmiotu zamówienia. Tymczasem, przedstawianie 
komentarzy w tonie wskazanym powyżej może powodować negatywne nastawienie zamawiających 
do współpracy z wykonawcami, a tym samym znacząco ją utrudniać. Głównym celem 
zamawiającego nie powinno być bowiem oczekiwanie na pewne przejawy nieuczciwości wykonawcy 
w przekonaniu, że z pewnością do nich dojdzie. 

Ponadto, w ocenie Izby sytuacja vendor lock-in jest zdecydowanie bardziej złożona i nie sprowadza 
się do “wymuszeń” działań niekonkurencyjnych przez wykonawców. W rzeczywistości, uzależnienie 
zamawiającego od wykonawcy jest efektem wadliwości wprowadzonych postanowień umownych, a 
w konsekwencji braku zapewnienia sobie oczekiwanych uprawnień. Nie można w tym upatrywać 
żadnej winy wykonawcy, gdyż dokumentację przetargową, w tym umowę, przygotowuje 
zamawiający. W tym aspekcie, doprowadzenie do sytuacji vendor lock-in jest zaniedbaniem 
zamawiających, które w praktyce może próbować przezwyciężyć na różne sposoby. Warto zwrócić 
uwagę, że udzielanie zamówień z wolnej ręki w takiej sytuacji jest tylko jednym  
 z nich. Zamawiający może bowiem prowadzić negocjacje związane z uzyskaniem od wykonawcy 
niezbędnych uprawnień, próbować rozwijać system innymi sposobami (np. nakładkami), 
a w ostateczności podjąć decyzję  
o wdrożeniu nowego systemu, do którego uzyska wymagane uprawnienia. Wybór jednego z 
rozwiązań zawsze będzie decyzją zamawiającego, a twierdzenie, że działania wykonawców 
prowadzą do “wymuszenia” udzielania zamówień z wolnej ręki, w ocenie Izby jest nieuprawnione i 
zbyt daleko idące. 

Dlatego też, rekomendujemy usunięcie komentarzy wskazujących na nieuczciwość wykonawców 
oraz zmianę komentarzy dotyczących sytuacji vendor lock-in aby potwierdzić, że są one efektem 
zaniedbań zamawiającego  
w zakresie prowadzonych postępowań, a nie nieuczciwości wykonawców. W ocenie Izby, taka 
argumentacja będzie miała szczególne znaczenie, zwróci bowiem uwagę zamawiających w 
większym stopniu na konieczność podjęcia wysiłku opracowania dokumentacji przetargowej 
zabezpieczającej ich interesy. 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

§ 1. DEFINICJE  

1. W odniesieniu do definicji Błędu (§ 1 ust. 3) 
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Definicja Błędu przewidziana w §1 ust. 3 Klauzul utrzymaniowych odnosi się do skutku – tj. 
nieprawidłowego działania Oprogramowania, niezależnie od przyczyny. Nieprawidłowe działanie 
Oprogramowania może mieć różne przyczyny, niezależne od Stron, niezależne od sposobu 
wytworzenia Oprogramowania, jego funkcjonowania, obsługi, itp.  

W związku z powyższym, w sytuacji, gdy umowa ma dotyczyć tylko utrzymania Oprogramowania już 
wcześniej stworzonego i wdrożonego na podstawie innej umowy, na ogół przez innego wykonawcę, 
pojęcie błędu musi zostać zobiektywizowane i zrelatywizowane do mierzalnego punktu odniesienia. 
Takim punktem odniesienia powinna być Dokumentacja. Zgodnie z obowiązującymi na rynku IT 
zasadami, dostawca oprogramowania odpowiada za błędy tylko w zakresie wynikającym z 
niezgodności z dokumentacją.  

Natomiast obecna definicja Błędu jest właściwie definicją otwartą i nieostrą. Nie pozwala ona 
wykonawcy na etapie przygotowania oferty przewidzieć wszystkich okoliczności zaistnienia Błędu, a 
tym samym oszacować zakresu swoich usług związanych z usuwaniem Błędów. Niezgodność 
Oprogramowania z Dokumentacją na gruncie tej definicji jest jedynie przykładem Błędu i nie 
wyczerpuje jego zakresu.  

Wobec powyższego, rekomendujemy zmianę definicję Błędu poprzez jednoznaczne przyjęcie, że 
jest to działanie Oprogramowania niezgodnie z Dokumentacją, bez wskazywania, że jest to jeden ze 
szczególnych przypadków zaistnienia Błędu. 

2. W odniesieniu do definicji Błędu Krytycznego (§ 1 ust. 4) 

Klauzule utrzymaniowe w §1 ust. 4 przewidują definicję Błędu Krytycznego. Należy podkreślić, że w 
praktyce rynku IT, błąd krytyczny jest szczególnym przypadkiem błędu o daleko idących 
konsekwencjach, wobec czego wiąże się z bardzo krótkimi czasami naprawy oraz wysokimi karami 
umownymi związanymi z niedochowaniem tych czasów. Definicja określająca błąd krytyczny musi by 
zatem zamknięta i konkretna, aby uniknąć wszelkich wątpliwości związanych z jego identyfikacją. 

Dlatego też pozytywnie oceniamy wprowadzenie odniesienia do Krytycznych Funkcji 
Oprogramowania przy tworzeniu tej definicji. Rekomendujemy jednak zmianę ww. postanowienia w 
taki sposób, aby odwołanie się do Krytycznych Funkcji Oprogramowania nie było jedynie opcjonalne, 
lecz aby stało się podstawową częścią definicji Błędu Krytycznego przewidzianej w §1 ust. 4 Klauzul 
utrzymaniowych.  

3. W odniesieniu do definicji Dokumentacji (§ 1 ust. 10) 
 
Definicja Dokumentacji przewidziana w § 1 ust. 10 Klauzul utrzymaniowych może budzić 
wątpliwości co do zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych (art. 29 ust. 1 PZP).  

Ww. definicja Dokumentacji nie przewiduje bowiem wyraźnie, że dokumentacja stanowi element 
SIWZ. Tymczasem Dokumentacja opisująca System powinna stanowić element opisu przedmiotu 
zamówienia, który pozwoli wykonawcom oszacować pracochłonność i koszty wykonania zamówienia 
- dlatego powinna być przekazywana wykonawcom w ramach prowadzonego postępowania jako 
element dokumentacji przetargowej. 

Wobec powyższego rekomendujemy wprowadzenie zmiany, która potwierdzi, że Dokumentacja 
powinna stanowić element SIWZ. 

4. W odniesieniu do definicji Odbioru (§1 ust. 23) 
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Na gruncie definicji Odbioru nie jest jasne, czy pojęcie to jest używane w znaczeniu czynności 
weryfikacji dokonywanych przez zamawiającego po wykonaniu danego świadczenia przez 
wykonawcę, czy też pojęcie to odnosi się do pozytywnego potwierdzenia realizacji świadczenia. W 
dalszych postanowieniach Klauzul utrzymaniowych dot. odbiorów Usług Rozwoju stwierdzono, że 
Odbiór polega na weryfikacji zgodności z umową, natomiast w tej definicji występuje on jako 
potwierdzenie należytego wykonania. Rekomendujemy uspójnienie tej kwestii, poprzez przyjęcie 
jednego z powyższych znaczeń i konsekwentne używanie go w tym znaczeniu  
w dalszej części Klauzul. 

W efekcie, po doprecyzowaniu tej definicji unikniemy wątpliwości na gruncie realizacji umowy i 
ryzyka wynikającego ze sporów pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą, będących efektem 
niewłaściwego rozumienia tego terminu. W tym zakresie, spory te mogą dotyczyć w szczególności 
powiązań z innymi postanowieniami umowy, na które bezpośrednio wpływa definicja Odbioru, 
dotyczącymi chociażby terminów odbiorów, momentu zapłaty wynagrodzenia, bądź momentu 
przejścia na zamawiającego autorskich praw majątkowych. 

5. W odniesieniu do definicji Prawa Opcji i innych odwołań do prawa opcji w Klauzulach 
utrzymaniowych (§ 1 ust. 29) 

W odniesieniu do definicji Prawa Opcji przewidzianej w §1 ust. 29 Klauzul utrzymaniowych oraz 
innych odwołań do prawa opcji w treści Klauzul utrzymaniowych, które definiuje je jako 
“jednostronne prawo Zamawiającego do zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia, na zasadach 
i w zakresie określonych w umowie”, rekomendowane jest usunięcie zwrotu "zwiększenie 
przedmiotu zamówienia". 

Usunięcie ww. fragmentu tej definicji jest konieczne, gdyż w sytuacji, kiedy zamawiający 
przewidział  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego skorzystanie z prawa opcji, zakres 
świadczenia mieszczący się w prawie opcji jest także elementem pierwotnie określonego 
przedmiotu zamówienia. Skorzystanie z tego prawa nie prowadzi więc do rozszerzenia zamówienia, 
ani jego zwiększenia w stosunku do pierwotnie zakładanego zakresu. Wniosek taki płynie m.in. z 
art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w świetle, którego, jeżeli zamówienie na usługi 
przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy 
zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. 

Efektem proponowanej przez Izbę zmiany będzie zachowanie spójności z regulacją ustawową Prawa 
zamówień publicznych oraz eliminacja błędnego wrażenia, zgodnie z którym prawo opcji prowadzi 
do rozszerzenia przedmiotu zamówienia. Skutkiem uwzględnienia ww. zmiany będzie również 
przedstawienie zamawiającym działania prawa opcji w praktyce, co może przyczynić się do 
częstszego korzystania przez nich z tej możliwości  
z większym, niż dotychczas zainteresowaniem. 

6. W odniesieniu do definicji Roboczodnia (§ 1 ust. 35) 

Klauzule utrzymaniowe wskazują w § 1 ust. 35 wyraźną definicję Roboczodnia jako sposobu 
obliczania pracochłonności zamówienia i wolumenu usług. Jednocześnie w treści, Klauzul 
utrzymaniowych pojawia się termin “osobodzień” (np. komentarz nr 5 do § 2), który nie został 
zdefiniowany w § 1. Z tego powodu, pojawiają się wątpliwości w jaki sposób należy rozumieć termin 
“osobodnia”, jeśli umowa nie zawiera jego jednoznacznej definicji. Można bowiem z jednej strony 
rozumieć go jako wolumen usług wykonywanych przez jedną osobę przez daną ilość dni lub wolumen 
usług wykonywanych przez kilka osób w jeden dzień.  
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Przy niektórych projektach, przyjęcie jednego bądź drugiego z powyższych znaczeń może stanowić 
zasadniczą różnicę. Na gruncie konkretnego projektu może okazać się, że ze względu na 
niemożliwość pracy równoległej, dane prace nie będą mogły zostać wykonane w  ramach 
symultanicznej pracy zespołu, albo też odmiennie - wszystkie czynności będą musiały zostać 
wykonane przez jedną osobę. Wprowadzenie wyraźnej, konkretnej definicji zakładającej jedno z 
powyższych znaczeń, usunie wszelkie wątpliwości, które mogą powstać w toku wykonywania umowy, 
a zawarcie jej w Klauzulach wdrożeniowych ułatwi przygotowanie umowy w tym zakresie 
zamawiającym. 

7. W odniesieniu do definicji SIWZ (§ 1 ust. 37) 
 
Definicja SIWZ przewidziana w § 1 ust. 37 Klauzul utrzymaniowych jest sformułowana jako 
rozwinięcie skrótu – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zdaniem Izby, w celu usunięcia wszelkich wątpliwości, definicja powinna potwierdzać, że SIWZ 
obejmuje także pytania wykonawców zgłoszone do niego w toku postępowania – a tym samym, 
dotyczy aktualnej wersji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

1. W odniesieniu do  § 2 ust. 1 pkt 2 

Prawo opcji przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 2 Klauzul utrzymaniowych obejmuje wyłącznie 
zwiększenie przedmiotu zamówienia o świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usługi 
exit planu.  

Prawo opcji w istocie może mieć jednak znacznie szersze zastosowanie, polegające chociażby na 
poszerzeniu zakresu usług rozwoju o stworzenie nowych (spodziewanych i dających się zdefiniować 
na etapie przygotowania postępowania) funkcjonalności, których potrzeba implementacji może 
pojawić się dopiero w trakcie realizacji zamówienia.  

Dla zamawiającego zastosowanie prawa opcji jest bardzo praktycznym rozwiązaniem z  uwagi na 
fakt, że może lepiej i bardziej kompleksowo zaplanować postępowanie zamówieniowe, obejmując 
nim także dodatkowe elementy systemu, które mogłyby zostać wykonane przez tego samego 
wykonawcę. Ponadto, zamawiający pozostawia sobie możliwość (która nie jest obligatoryjna) 
zrealizowania danych dodatkowych zadań przez wykonawcę, tj. przewidzianych dzięki prawu opcji 
usług rozwoju, bez wszczynania nowego postępowania.  

Z perspektywy wykonawcy natomiast, prawo opcji ułatwia przygotowanie się do realizacji 
zamówienia, a także dokonanie kalkulacji oferty, która może okazać się bardziej korzystna dla 
zamawiającego, jeśli obejmie także dodatkowe elementy w ramach prawa opcji.  

Dlatego też, Izba rekomenduje wprowadzenie odpowiednich postanowień do Wzorcowych klauzul 
lub przynajmniej rozszerzenie komentarza dot. Prawa Opcji, poprzez wskazanie na możliwość jego 
szerszego zastosowania, obejmującego nie tylko Usługi Exit Planu, lecz np. możliwość zamówienia 
opcjonalnej puli godzin do wykorzystania przez zamawiającego na usługi rozwojowe.  

§ 3. OGÓLNE ZASADY REALIZACJI UMOWY 

1. W odniesieniu do audytu przeprowadzanego przez Zamawiającego (§ 3 ust. 3) 
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§ 3 ust. 3 Klauzul utrzymaniowych wprowadza prawo zamawiającego do korzystania w  trakcie 
wykonywania umowy z usług osób trzecich celem kontroli i sposobu prowadzenia całości lub 
poszczególnych prac objętych umową, jak również do prowadzenia tej kontroli samodzielnie. Izba 
rekomenduje doprecyzowanie treści komentowanej klauzuli poprzez określenie częstotliwości 
prowadzenia takiego audytu (np. nie częściej niż raz na pół roku) oraz, co bardzo istotne, 
podmiotu, który będzie ponosił koszty audytu. 

Zmiana dotycząca określenia częstotliwości przeprowadzania audytów jest bardzo istotna z uwagi 
na konieczność odpowiedniego planowania prac przez wykonawcę. Częste i  niezapowiedziane 
audyty mogą bowiem utrudniać wykonawcy bieżącą realizację usług dla zamawiającego. Wskazanie 
pewnych granic i maksymalnej częstotliwości będzie działać także na korzyść zamawiającego, gdyż 
zmotywuje go do lepszego przygotowania się do kompleksowego audytu. 

Natomiast określenie podmiotu ponoszącego koszty takiego audytu, jest konieczne zarówno z 
perspektywy zamawiającego, który musi zaplanować dodatkowe wydatki na ten cel, jak 
i  wykonawcy, który wiedzę na ten temat musiałby posiadać już na etapie składania oferty, aby 
odpowiednio to w niej skalkulować. Do rozważenia pozostaje rozwiązanie kompromisowe, zgodnie z 
którym co do zasady koszty audytu będą ponoszone przez zamawiającego, chyba że audyt ujawni 
istotne nieprawidłowości w wykonywaniu umowy.  

W ocenie Izby, kwestie te powinny zostać jednak wyraźnie przesądzone w Klauzulach 
utrzymaniowych. 

2. W odniesieniu do komentarza nr 2 do § 3 

W ocenie Izby, fragment komentarza “Poszczególne efekty prac, 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” powinien 
wprost znaleźć się w postanowieniach § 3 ust. 2, przynajmniej jako rekomendacja. W przeciwnym 
wypadku Zamawiający niechętnie będą sami wprowadzać takie postanowienia, z jednej strony z 
uwagi na brak przedstawienia konkretnego wzoru, a z drugiej - z uwagi na pewne obawy związane z 
ich stosowaniem. Rekomendacja przez MC ramowego kształtu takich klauzul mogłaby te obawy i 
wątpliwości usunąć. 

3. W odniesieniu do komentarza nr 3 do § 3  

Odnosząc się do komentarza nr 3 do § 3 warto wskazać, że w jego treści znajduje się odwołanie do 
metodyk, podczas gdy w żadnym postanowieniu § 3 nie występuje odpowiednia klauzula w tym 
zakresie. Rekomendujemy wprowadzenie, choćby opcjonalnych, czy rekomendowanych postanowień 
do § 3 w tym przedmiocie, tak aby omawiany komentarz był z nim spójny, a zamawiający stosując 
Klauzule utrzymaniowe wiedział, jak wprowadzić obowiązek stosowania określonej metodyki. 

§ 4. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. W odniesieniu do oświadczeń wykonawcy w zakresie dokumentacji (§ 4 ust. 3)  

Regulacja § 4 ust. 3 Klauzul utrzymaniowych przewiduje oświadczenie wykonawcy, iż na moment 
złożenia oferty „Dokumentacja [sporządzona przez zamawiającego] jest kompletna oraz – w 
konsekwencji – umożliwia należyte świadczenie Usług zdefiniowanych Umową”.  
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Ww. oświadczenia wykonawcy zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. 2 i 3 obejmuje również (choć są to 
postanowienia opcjonalne), kwestie zgodności oprogramowania oraz infrastruktury zamawiającego 
ze specyfikacją systemu.  

To postanowienie wprowadza obowiązek wykonawcy, którego nie jest w stanie w pełni i w każdym 
przypadku zrealizować, co stwarza po stronie wykonawcy istotne ryzyko, związane z potencjalną 
niekompletnością sporządzonej przez zamawiającego dokumentacji bądź też niezgodnością 
oprogramowania lub infrastruktury zamawiającego ze specyfikacją.  

Na tle uwag Izby dot. definicji Dokumentacji z § 1 ust. 10 Klauzul utrzymaniowych należy podkreślić 
dodatkowo, że jeśli wykonawca nie otrzyma Dokumentacji w toku postępowania (np. jako 
załącznika do SIWZ), nie będzie mógł zgodnie z prawdą oświadczyć, że zapoznał się z Dokumentacją 
oraz że Dokumentacja jest kompletna. 

Tak samo nie będzie możliwe złożenie prawidłowego oświadczenia przez wykonawcę w odniesieniu 
do Oprogramowania i Infrastruktury o ich zgodności ze specyfikacją Systemu, w sytuacji, w której 
nie jest przewidziana możliwość wcześniejszego sprawdzenia ich zgodności ze specyfikacją przez 
wykonawcę. Przy założeniu takiego brzmienia postanowień, zamawiający musiałby uprzednio 
udostępnić System i Infrastrukturę każdemu z wykonawców w celu ich weryfikacji. W praktyce, 
możliwe byłoby przeprowadzenie wizji lokalnej, choć mogłoby spowodować to znaczne wydłużenie 
czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  Należy zatem 
rozważyć wprowadzenie zobowiązania zamawiającego w § 5 do odpowiedzialności za kompletność 
dokumentacji oraz za zgodność oprogramowania i  infrastruktury ze specyfikacją. Jest to tym 
bardziej istotne z uwagi na fakt, że wykonawca może nie być podmiotem, który wdrożył system i 
przygotował dokumentację, w związku z czym musiałby przeprowadzić ich gruntowny audyt jeszcze 
przed złożeniem oferty. Pomijając już samą, często niebagatelną pracochłonność przeprowadzenia 
takiego audytu przez wykonawcę, ryzyko dla niego związane z tą klauzulą jest nieuzasadnione, a z 
całą pewnością kosztowne, co może znaleźć odzwierciedlenie w wysokości oferowanej ceny. 

Alternatywą dla powyższej zmiany jest usunięcie postanowień § 4 ust. 3 wprowadzających 
oświadczenia wykonawcy, bądź też odpowiednie zmodyfikowanie SIWZ poprzez dołączenie do niego 
całości Dokumentacji  
i przeprowadzenie wizji lokalnej, celem zapoznania się przez wykonawców z systemem i 
infrastrukturą.  

2. W odniesieniu do miejsca świadczenia usług (§ 4 ust. 4)  

Regulacja § 4 ust. 4 Klauzul utrzymaniowych wprowadza zobowiązanie dla wykonawcy do 
świadczenia usług  
w ustalonym umową miejscu i możliwość zdalnej pracy jedynie za zgodą zamawiającego.  

Należy zaznaczyć, że wprowadzenie takiej konstrukcji nie zawsze jest zasadne z  perspektywy 
kosztów świadczenia usług przez wykonawcę, który mógłby świadczyć usługi zdalnie bez potrzeby 
każdorazowego notyfikowania tego faktu zamawiającemu i uzyskiwania jego zgody. Wydaje się 
także, że w przeważającej większości przypadków właśnie w taki sposób organizowana jest 
realizacja usług utrzymaniowo-serwisowych. 

W związku z powyższym, rekomendujemy zmianę brzmienia tego postanowienia, aby przesądzić, że 
wykonawca może wykonywać umowę zdalnie. Wyjątkiem byłyby przypadki, w których jego obecność 
np. na miejscu lokalizacji systemu będzie niezbędna dla realizacji przez niego usług. Takie 
rozwiązanie pozwoli wykonawcy na większą elastyczność w świadczeniu usług oraz spowoduje, że w 
postępowaniu zamówieniowym będą mogły wziąć udział podmioty także spoza miejscowości, gdzie 
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zlokalizowany jest system. W  przypadku domyślnego przyznania zdalnego dostępu, stanie się to 
bowiem dla nich opłacalne. 

Ponadto, dzięki takiej modyfikacji wykonawca może uzyskać większą swobodę w planowaniu swojej 
pracy,  
a z perspektywy zamawiającego pozytywna zmiana przejawiałaby się istotnym obniżeniem kosztów 
projektu.  

3. W odniesieniu do postanowień dot. zapobiegania utraty danych zamawiającego (§ 4 ust. 
6) 

Regulacje § 4 ust. 6 Klauzuli utrzymaniowych nakładają na wykonawcę obowiązek świadczenia usług 
w sposób zapobiegający utracie danych zamawiającego oraz informowania zamawiającego przez 
wykonawcę każdorazowo o ryzyku utraty danych w przypadku danej czynności przez wykonawcę lub 
zamawiającego.  

Izba rekomenduje wprowadzenie dodatkowych postanowień, które wprost będą przewidywać 
zobowiązanie zamawiającego do sporządzania back up'ów danych z konkretnie określoną 
częstotliwością. Wprowadzenie takiego obowiązku dla zamawiającego może zmniejszyć zakres ew. 
szkody związanej z utratą danych, ponieważ będzie można je w łatwy sposób odtworzyć z danego 
back-upu. 

Należy również podkreślić, że wprowadzenie takiego obowiązku dla zamawiającego nie obciąży go 
nadmiernie  
z uwagi na fakt, że sporządzanie back up'ów danych jest pewnym standardem rynkowym, który dla 
bezpieczeństwa danych zamawiającego i tak jest wysoce rekomendowany. Poprzez wprowadzenie 
ww. zmian kwestia zapobiegania utraty danych zamawiającego zostanie tak naprawdę dodatkowo 
wzmocniona, gdyż zwrócą one uwagę zamawiających na ten problem i zwiększą ich świadomość w 
tym zakresie.  

W związku z powyższym proponujemy zmianę treści § 4 ust. 6 Klauzuli utrzymaniowych poprzez 
nadanie temu postanowieniu następnego brzmienia: 

„Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Utrzymania w sposób zapobiegający utracie 
danych Zamawiającego, w tym także tych, do których będzie miał dostęp w trakcie wykonywania 
usług. Zamawiający jest zobowiązany do tworzenia odpowiednich kopii zapasowych danych. W 
przypadku, gdy wykonanie danej czynności przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego w oparciu o 
rekomendację Wykonawcy wiąże się  
z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego przed 
przystąpieniem do wykonania takiej czynności lub z chwilą przekazania takiej rekomendacji 
Zamawiającemu.”  

§ 5. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. W odniesieniu do struktury uszczegółowienia zobowiązań zamawiającego określonych w § 5 

Odnosząc się do obowiązków zamawiającego przewidzianych w § 5, na wstępie należy podkreślić, że 
stopień szczegółowości obowiązków nałożonych na zamawiającego w  porównaniu ze 
szczegółowością oraz ilością obowiązków wykonawcy przewidzianych w § 4 jest znacznie węższy. 

Na tym tle należy zaznaczyć, że obowiązkiem zamawiającego jest współdziałanie z wykonawcą i od 
tego również zależy sprawniejsza realizacja umowy. Wykonawca, w razie braku współdziałania 
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zamawiającego, nawet  
w sytuacji wykonywania wszystkich obowiązków wynikających z § 4 w sposób prawidłowy i z 
należytą starannością, może nie być w stanie zrealizować ich w pełni (np. z uwagi na brak 
udostępnienia zdalnego dostępu, czy też udzielenia dostępu do infrastruktury zamawiającego). 

Ponadto, w postanowieniu § 5 ust. 2 Klauzul utrzymaniowych wprowadzone zostało domniemanie, 
zgodnie  
z którym działania, które nie zostały wymienione wyraźnie w umowie jako obowiązek 
zamawiającego lub nie są “w sposób oczywisty” jego zobowiązaniem, stanowią obowiązek po 
stronie wykonawcy. Zdaniem Izby, nie jest to rozwiązanie prawidłowe, szczególnie w kontekście 
lakonicznej regulacji § 5. Postanowienie to nie wprowadza bowiem wyraźnego określenia chociażby 
podstawowych obowiązków po stronie zamawiającego.  

Wprowadzenie ww. domniemania stwarza “szarą strefę” w zakresie podziału zadań, która jest tak 
samo dalece niekorzystna dla wykonawcy, jak i dla zamawiającego. W  rezultacie, wykonawca, 
będzie ponosił bardzo duże ryzyko za wykonanie obowiązków nie określonych wyraźnie w umowie. Z 
drugiej strony, w sytuacji, w której zamawiający nie będzie współdziałał z wykonawcą, w praktyce 
wykonawca nie będzie miał możliwości wykonywać niektórych obowiązków i prawidłowe 
zrealizowanie projektu nie będzie możliwe. 

Z powyższych powodów, Izba rekomenduje wprowadzenie dodatkowych postanowień, które w 
sposób bardziej szczegółowy regulowałoby obowiązki zamawiającego. Przykładowo, mógłby 
zostać wprowadzony obowiązek zamawiającego polegającego na udostępnieniu określonej w 
umowie infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy (wraz z  załącznikiem zawierającym 
odpowiednią specyfikację), czy też zobowiązanie zamawiającego do udostępnienia tzw. 
infrastruktury zamawiającego, wraz z określeniem czasu jej dostępności.  

W tym kontekście, co wiąże się także z uwagą zgłoszoną do § 4 ust. 3, w omawianym paragrafie 
brakuje uszczegółowienia obowiązków zamawiającego w zakresie zapewnienia na etapie 
postępowania zamówieniowego możliwości rzeczywistego zapoznania się z  infrastrukturą 
zamawiającego. Brak umożliwienia takiego zapoznania się może generować ryzyko dla wykonawcy, 
związane z przejęciem odpowiedzialności za kompletność infrastruktury. To z kolei może przełożyć 
się na niezakładane dodatkowe koszty związane z  uzupełnieniem brakujących elementów, które 
okażą się konieczne dla prawidłowego świadczenia usług. 

Uszczegółowienie § 5 pozwoliłoby, zarówno wykonawcy, jak i zamawiającemu, na uzyskanie 
większej pewności w realizowaniu projektu poprzez wyraźne rozgraniczenie obowiązków stron i 
wyznaczenie zakresu ich współdziałania. 

W związku z powyższym, celem uszczegółowienia obowiązków zamawiającego w związku ze 
współdziałaniem  
 z wykonawcą, proponujemy wprowadzenie następującego postanowienia do § 5 Klauzul 
utrzymaniowych: 

„Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z wykonawcą, w szczególności poprzez: 

a) dostarczanie niezbędnych informacji i danych dotyczących projektu, a także wymagań, w 
takim zakresie i czasie, w jakim będzie to niezbędne dla należytego wykonania umowy 
przez wykonawcę; 

b) terminowe wywiązywanie się z obowiązków uzgodnionych z wykonawcą w umowie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
c) współdziałanie polegające na zapewnieniu personelu zamawiającego w uzgodnionej liczbie 

pracowników i o niezbędnych kwalifikacjach do wypełnienia zadań związanych z realizacją 
projektu,  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a ponadto na zapewnieniu dyspozycyjności tego personelu w niezbędnym dla realizacji 
projektu zakresie;  

d) podjęcia działań mających na celu zapewnienie efektywnej współpracy organów, jednostek 
zaangażowanych w realizację projektu; 

e) zapewnienie wykonawcy oraz osobom wykonującym Umowę w imieniu Wykonawcy 
warunków niezbędnych do należytego jej wykonania, w szczególności poprzez udzielanie 
odpowiednich informacji oraz uzasadnionego dostępu do pomieszczeń, serwerów, sprzętu, 
oprogramowania, danych migracyjnych i dokumentacji niezbędnych do realizacji projektu; 

f) zapewnienie stabilnej, niezbędnej i w pełni funkcjonalnej infrastruktury systemowej, innej 
niż dostarczona przez wykonawcę, umożliwiającej wykonawcy terminowe wykonanie 
projektu i jego poszczególnych części, w tym w szczególności każdorazowego uzgadniania z 
wykonawcą specyfikacji technicznej elementów infrastruktury techniczno-systemowej 
niezbędnej do rozszerzenia lub uzupełnienia systemu;  

g) terminowe przekazywanie niezbędnych dla wykonania projektu danych i decyzji w 
posiadaniu których jest zamawiający i umożliwiających wykonawcy rozpoczęcie, 
kontynuowanie lub zakończenie wykonania prac zgodnie z przyjętym harmonogramem 
wykonania i wdrożenia systemu i jego poszczególnych elementów lub świadczenia usług 
przewidzianych w umowie. Jeżeli z przyczyn nie leżących po stronie dostawcy, niemożliwa 
będzie realizacja prac w ramach projektu, stanowić będzie to przeszkodę  
w wykonaniu przez dostawcę tych prac, których przeszkoda dotyczy i spowoduje 
wstrzymanie ich wykonywania do czasu ustania takiej przeszkody. Termin wykonania 
wstrzymanych prac ulegnie każdorazowo przesunięciu o czas, jaki upłynie pomiędzy 
powstaniem przeszkody a jej usunięciem 

h) udzielenie lub zapewnienie udzielenia Wykonawcy czasowej sublicencji, do używania, 
zwielokrotniania, wprowadzania zmian w Oprogramowaniu, jego kodach źródłowych, 
skryptach, plikach konfiguracyjnych, danych testowych i scenariuszach testowych oraz 
dokumentacji, wyłącznie w celu wykonania zobowiązań wynikających z Umowy i na okres 
ich wykonywania.”  

§ 6. USŁUGI UTRZYMANIA 

1. W odniesieniu do ponoszenia kosztów Aktualizacji OOT w zakresie § 6 ust. 3 pkt. 2 

Izba ponownie podkreśla uwagę powołaną powyżej w pkt 3 uwag ogólnych, związaną z niejasnością 
zasad ponoszenia kosztów Aktualizacji Oprogramowania Osób Trzecich. Z uwagi na fakt, że to nie 
wykonawca dostarcza OOT, lecz je otrzymuje do utrzymania od zamawiającego, koszty te powinny 
zdaniem Izby pozostać po stronie zamawiającego i być przez niego ponoszone.  

Nawet jednak, jeśli MC oraz zamawiający nie przychylą się tej sugestii, ważne jest wyraźne 
przesądzenie  
w umowie, że koszty takie poniesie wykonawca, gdyż umożliwi mu to ocenę ryzyka związanego z 
postępowaniem i dokonanie jego adekwatnej wyceny.  

Wobec tego, wprowadzenie takiej zmiany i uszczegółowienie ww. kwestii jest wysoce 
rekomendowane. 

2. W odniesieniu do § 6 ust. 11 pkt 2 lit. e oraz komentarza do tego postanowienia 

W § 6 ust. 11 pkt 2 lit. e Klauzul utrzymaniowych został przyjęty restrykcyjny model naliczania kar 
umownych, który powoduje, że wstrzymanie biegu Czasu Naprawy podczas weryfikacji tej naprawy 
przez zamawiającego  
w zasadzie nie ma realnego znaczenia.  
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Mając na uwadze komentarz do ww. postanowienia, nawet w sytuacji, w której wykonawca 
zachował finalnie Czas Naprawy liczony zgodnie z zaproponowanym modelem, zostanie mu 
naliczona kara umowna, jeśli nie usunął Błędu “za pierwszym podejściem”, lecz dopiero po 
weryfikacji tej naprawy przez zamawiającego. W takim przypadku dostarczenia poprawki, która nie 
usunie Błędu, zamawiający będzie mógł zarzucać wykonawcy rodzaj nierzetelnego działania i żądać 
odpowiedniej kary umownej, nawet jeśli brak usunięcia Błędu wynika z  przyczyn innych niż 
nienależyte działanie wykonawcy. W efekcie wyłączenie z Czasu Naprawy czasu weryfikacji przez 
Zamawiającego w przypadkach, w których Błąd okaże się nienaprawiony nie ma praktycznego 
zastosowania  
i jedynie komplikuje proces związany z kontrolowaniem zachowania Czasu Naprawy. 

Wobec powyższego, Izba rekomenduje zmianę brzmienia komentarza do ww. postanowienia w taki 
sposób, aby nie przewidywał on sugestii wprowadzenia kar umownych za wskazanie 
nieprawidłowych przyczyn wystąpienia Błędu lub ich niewystarczającego opisu w Czasie Analizy albo 
dostarczenie poprawki nieusuwającej Błędu  
 w Czasie Naprawy - o ile w  wykonawca w całkowitym Czasie Analizy lub Naprawy, 
nieuwzględniającym czasu weryfikacji zamawiającego, prawidłowo wykona swoje zobowiązania. 
Podkreślić trzeba, że taka praktyka jest pewnym standardem na rynku i kompromisowym 
rozwiązaniem z perspektywy obu stron umowy. 

3. W odniesieniu do definicji umieszczonej w § 6 ust. 11 pkt 1 lit. h 

W odniesieniu do definicji “Wniosku o uzupełnienie” zawartej w § 6 ust. 11 pkt 1 lit. h, w  celu 
zachowania spójności i przejrzystości Klauzul utrzymaniowych, zdaniem Izby powinna ona zostać 
przeniesiona do § 1 Klauzul zawierającego definicje. Przewidywanie definicji częściowo w § 1, a 
częściowo w samej treści Klauzul, może znacząco utrudnić zarządzanie dokumentem. 

4. W odniesieniu do § 6 ust. 11 pkt 2 lit. i 

§ 6 ust. 11 pkt 2 lit. i Klauzul utrzymaniowych wydaje się być niespójny z definicją Obejścia 
przewidzianą w § 1 ust. 22, która stanowi, że nie jest ono usunięciem błędu - a więc nie zastępuje 
naprawy, do dokonania której zobowiązany jest wykonawca.  

Zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 11 pkt 2 lit. i natomiast można domniemywać, że przekazanie 
obejścia powoduje wyłączenie obowiązku naprawy błędu.  

Izba rekomenduje doprecyzowanie ww. postanowienia i wyraźnego potwierdzenia, czy 
wprowadza ono wyjątek od zasady przewidzianej w definicji Obejścia. Innymi słowy, Izba 
rekomenduje uspójnienie omawianego pojęcia z definicją Obejścia. 

Jednocześnie Izba przypuszcza, że intencją autorów Klauzul utrzymaniowych było wyłączenie w 
omawianym przypadku obowiązku dokonania naprawy, na co wskazuje także komentarz nr 6 do § 6: 
“Należy pamiętać, że istnieją obszary, w które wykonawca z definicji nie będzie w stanie 
zaingerować (z uwagi np. na brak dostępu do kodów źródłowych, brak odpowiednich uprawnień 
licencyjnych). 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 (s. 35 Klauzul utrzymaniowych). Dlatego tak 
istotne jest wyraźne przesądzenie w Klauzulach utrzymaniowych, do czego zobowiązany jest 
wykonawca, a co leży poza zakresem jego obowiązków. 

5. W odniesieniu do obowiązku wsparcia osoby trzeciej usuwającej błąd, określonego w § 6 
ust. 13 pkt 3 
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Zgodnie z § 6 ust. 13 pkt 3 Klauzul utrzymaniowych “Wykonawca jest zobowiązany do wsparcia 
osoby trzeciej usuwającej Błąd”. Izba zwraca uwagę, że na tle brzmienia zacytowanego 
postanowienia nie jest możliwe precyzyjne określenie zakresu takiego wsparcia. 

Rekomendujemy zatem doprecyzowanie na czym takie wsparcie miałoby polegać, przy 
uwzględnieniu, że jego zakres nie powinien wykraczać poza zakres świadczeń wykonawcy 
wynikających wyraźnie z umowy. Tym samym, w ramach wsparcia wykonawca nie powinien zostać 
zobowiązany do dokonania innych czynności, niż te, które leżą w zakresie jego obowiązków 
przewidzianych w umowie. W ten sposób, usunięte zostaną wszelkie wątpliwości związane z 
czynnościami które powinny zostać podjęte przez wykonawcę, co z  kolei pozwoli uniknąć 
ewentualnych sporów na tym tle w ramach wykonywanej umowy. 

6. W odniesieniu do § 6 ust. 18 
 
Klauzule utrzymaniowe w zakresie § 6 ust. 18 przewidują zobowiązanie wykonawcy do zapewnienia 
zgodności Oprogramowania Zamawiającego z przepisami prawa obowiązującymi Rzeczypospolitej 
Polskiej w ramach Usług Utrzymania. 

Tymczasem Izba wskazuje, że zobowiązanie to powinno znaleźć się w zakresie Usług Rozwoju. 
Wykonawca na dzień złożenia oferty, zwłaszcza w przypadku umów długookresowych, nie jest w 
stanie wycenić bowiem świadczenia takiej usługi w ramach Usług Utrzymania, ze względu na 
niemożliwą do przewidzenia ilość zmian prawa w okresie obowiązywania umowy. Gdyby natomiast 
taka usługa wchodziła w katalog Usług Rozwoju, byłaby konkretnie wyceniana przez wykonawcę, 
kiedy zajdzie potrzeba dostosowania systemu do zmian prawa.  

W związku z tym rekomendujemy włączenie tej usługi do katalogu Usług Rozwoju. Alternatywnie, 
proponujemy zmianę postanowienia § 6 ust. 18 Klauzul utrzymaniowych, tak aby wylistować, o 
zgodność z jakimi konkretnymi aktami prawnymi chodzi zamawiającemu, np. w następujący sposób: 

 „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności Oprogramowania Zamawiającego z 
przepisami prawa następujących aktów prawnych:….”  

7. W odniesieniu do § 6 ust. 19 pkt 2 

Zgodnie z § 6 ust. 19 pkt 2 Klauzul utrzymaniowych, “decyzja o instalacji aktualizacji 
Oprogramowania Zamawiającego należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie jest 
uprawniony do zgłaszania wobec Zamawiającego żądania jej instalacji” oraz, “Wykonawca jest 
zobowiązany uprzedzić Zamawiającego  
o konsekwencjach braku instalacji aktualizacji”.  

Biorąc pod uwagę fakt, że uzyskanie aktualizacji jest obowiązkiem wykonawcy zgodnie z ust. 15 
omawianego paragrafu, w powyższym postanowieniu należałoby wprowadzić mechanizm, zgodnie z 
którym możliwe będzie wcześniejsze ustalenie, czy zamawiający w danym przypadku w ogóle 
będzie danej aktualizacji oczekiwać oraz podjęcie przez niego decyzji o jej instalacji z góry - przed 
jej uzyskaniem przez wykonawcę. Takie rozwiązanie zabezpieczyłoby wykonawcę przed 
niepotrzebnym przygotowaniem aktualizacji i  późniejszym brakiem jej wprowadzenia z uwagi na 
brak decyzji zamawiającego. 

Rekomendujemy ponadto wyraźne doprecyzowanie ww. postanowienia poprzez określenie, że 
wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ew. negatywne konsekwencje dla działania 
programowania, które będą wynikały  
z niewyrażenia przez zamawiającego zgody na daną aktualizację, szczególnie, że wykonawca 
wyraźnie wskaże takie konsekwencje zamawiającemu.  
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8. W odniesieniu do komentarza nr 9 do § 6 (s. 36) 

Odnosząc się do komentarza nr 9 do § 6 Klauzul utrzymaniowych, który dotyczy możliwości 
wprowadzenia okresu przejściowego z obniżonymi parametrami SLA lub obniżonymi karami 
umownymi, rekomendowane byłoby dodanie konkretnych wzorów postanowień dotyczących 
takiego okresu przejściowego do treści Klauzul utrzymaniowych. 

Brak zaproponowania postanowień, które choćby w podstawowy i przykładowy sposób regulują ww. 
kwestię może doprowadzić do tego, że zamawiający zrezygnuje z  wprowadzenia okresu 
przejściowego do danej umowy, gdyż nie będzie wiedział w jaki sposób uregulować takie kwestie. 
Jednocześnie, może obawiać się, że wprowadzenie takich postanowień będzie stanowić ryzyko z 
jego perspektywy lub może także zwyczajnie pominąć taką możliwość, gdyż nie zapozna się z 
komentarzami do Wzorcowych klauzul tak wnikliwie, jak  
z samymi wzorcowymi postanowieniami. W efekcie, propozycja autorów Klauzul utrzymaniowych 
nie będzie miała realnego znaczenia, choć jest mechanizmem często stosowanym w praktyce na 
rynku prywatnym. 

9. W odniesieniu do § 6 ust. 6 oraz komentarza nr 16 do § 6 (s. 38)  

Odnosząc się do postanowień i komentarza dotyczącego transferu wiedzy z wykonawcy na 
zamawiającego i jego pracowników, Izba pragnie podkreślić, że doprecyzowania wymaga zakres 
obowiązków wykonawcy związanych z przekazaniem know-how. 

W treści komentarza nr 16 do § 6 Klauzul utrzymaniowych znajduje się bowiem odniesienie zarówno 
do “dopuszczenia do udziału w pracach wykonawcy”, jak również do “szkolenia wykwalifikowanych 
osób ze strony zamawiającego”. 

Należy podkreślić, że zakres obu ww. pojęć jest różny i przekłada się na różne obowiązki wykonawcy 
z tym związane. O ile dopuszczanie do prac wykonawcy ma charakter bierny z jego perspektywy, o 
tyle szkolenie pracowników zakłada podejmowanie przez niego czynnych działań. Zakres 
obowiązków, które przewidzi zamawiający, może mieć znaczący wpływ na szacowanie ceny w 
ramach oferty przez wykonawcę. Niezależnie jednak jaka droga zostanie wybrana przez 
zamawiającego, powinna ona wyraźnie wynikać z umowy. W  tym zakresie, rekomendujemy 
wprowadzenie odpowiedniego doprecyzowania.  

§ 7.USŁUGI ROZWOJU 

1. W odniesieniu do § 7 ust. 7 oraz komentarza nr 9 do § 7 (str. 43) 

W odniesieniu do § 7 ust. 7 Klauzul utrzymaniowych, który dotyczy transferu wiedzy (know-how) 
pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym w zakresie systemów, co do których zamawiający zakłada 
możliwość przejęcia  
w utrzymanie przez własny dział IT, Izba przedstawia analogiczne uwagi jak powyżej, w odniesieniu 
do Usług Utrzymania. 

2. W odniesieniu do sposobu rozliczenia roboczogodzin określonego w § 7 ust. 10 
 
Klauzule utrzymaniowe przewidują w § 7 ust. 10 ograniczenie sposobu rozliczenia do roboczogodzin. 
Warto podkreślić, że usługi rozwoju u wielu zamawiających rozliczane są za pomocą punktów 
funkcyjnych i w wypadku przyjęcia takiej metody treść postanowienia § 7 ust. 10 może być dla nich 
niepotrzebnie ograniczająca  
i niepraktyczna.  
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Warto więc rozważyć wprowadzenie do § 7 ust. 10 Klauzul utrzymaniowych postanowienia 
przewidującego opcjonalną możliwość stosowania punktów funkcyjnych, z jednoczesnym 
wskazaniem wszystkich wymogów dla stosowania takiej metodyki. Dzięki temu Klauzule 
utrzymaniowe obejmą stosowaną często rynkową praktykę. 

3. W odniesieniu do kwestii doprecyzowania kryteriów wyboru Audytora Zewnętrznego 
oraz kryteriów dokonywanej przez niego analizy w § 7 ust. 11 

 
W postanowieniu § 7 ust. 11 brakuje określenia kto może być Audytorem Zewnętrznym oraz 
wskazania, na podstawie jakiej metodyki będzie dokonywana analiza. Skutkiem braku ww. kwestii 
może być nierzetelne określanie ilości roboczogodzin przez nieodpowiednią osobę będącą 
Audytorem Zewnętrznym, bądź też niechętne korzystanie przez zamawiającego z usług Audytora 
Zewnętrznego w związku z tym, że nie jest jasne jakie kryteria ma spełniać taka osoba. 

Ponadto, pomimo, że pojęcia Analiza i Audytor Zewnętrzny pisane są § 7 ust. 11 Klauzul 
utrzymaniowych  
z wielkiej litery, to w § 1 Klauzul utrzymaniowych brakuje definicji tych terminów. Izba 
rekomenduje więc wprowadzenie tych pojeć do §1 Klauzul utrzymaniowych. 

 § 8.USŁUGI AUTORYZACJI 

1. W odniesieniu do § 8 ust. 25 pkt 2 lit. a 

Zgodnie z § 8 ust. 25 pkt 2 lit. a, zamawiający wskaże w Raporcie Autoryzacyjnym niezgodności 
Modyfikacji Zamawiającego z Wymaganiami Autoryzacyjnymi w przypadku, gdy “uwagi zgłoszone 
przez Wykonawcę są błędne tj. wbrew ich treści nie występują wskazane przez Wykonawcę 
niezgodności Modyfikacji Zamawiającego z Wymaganiami Autoryzacyjnymi”.  

W celu doprecyzowania ww. postanowienia Izba rekomenduje wyraźne wskazanie, że zamawiający 
powinien przekazać informację wykonawcy, z jakiego powodu uważa jego uwagi za błędne. Tego 
typu doprecyzowanie pomoże wykonawcy lepiej zrozumieć, jak ma poprawić Raport Autoryzacyjny i 
czego oczekuje od niego zamawiający. Jest istotne także z uwagi na przewidzianą w § 8 ust. 26 
Klauzul utrzymaniowych możliwość wypowiedzenia umowy przez zamawiającego w wypadku 
zgłoszenia przez wykonawcę błędnych uwag i nie dokonania ich odpowiedniej korekty.  

2. W odniesieniu do § 8 ust. 26, 27 i 28 

Mając na uwadze procedurę zgłaszania uwag przez wykonawcę przewidzianą w § 8 ust. 26, 27 i 28 
Klauzul utrzymaniowych, należy zaznaczyć, że procedura ta nie jest do końca zrozumiała, przez co 
może budzić wątpliwości w toku realizacji umowy. W ocenie Izby optymalnym rozwiązaniem byłoby 
podzielenie tych ustępów na poszczególne punkty, które jasno przedstawiałyby schemat i kolejne 
kroki działania. 

Dodatkowo, rekomendujemy zmianę treści ust. 28 w taki sposób, aby wykonawca nie był 
ograniczony  
w zgłoszeniu nowych uwag, jeśli wynikają one z nowych zmian wprowadzonych w modyfikacji 
zamawiającego.  

§ 9.USŁUGI EXIT PLANU 

1. W odniesieniu do transferu wiedzy z § 9 ust. 3 pkt 2 

Postanowienia § 9 ust. 3 pkt 2 Klauzul utrzymaniowych przewidują, że w ramach świadczenia Usług 
Exit Planu wykonawca przeprowadzi transfer wiedzy do zamawiającego lub osoby trzeciej w taki 
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sposób, aby umożliwić tym podmiotom samodzielną kontynuację działań związanych z utrzymaniem 
i rozwojem oprogramowania po wygaśnięciu umowy. 

Treść ww. postanowienia jest niejasna i w sposób mało sprecyzowany określa zakres transferu 
wiedzy, a tym samym obowiązków wykonawcy, co może negatywnie wpływać także na zakres wiedzy 
przekazanej zamawiającemu przez wykonawcę. W efekcie zamawiający, pomimo wprowadzenia do 
umowy regulacji dot. exit planu, może po jego przeprowadzeniu nie być w stanie samodzielnie 
kontynuować działań związanych z  utrzymaniem i rozwojem oprogramowania po wygaśnięciu 
umowy. 

Rekomendujemy doprecyzowanie postanowienia w taki sposób, aby wprowadzić konieczność 
wyraźnego określenia przez zamawiającego na czym ma polegać transfer wiedzy oraz jakie są jego 
oczekiwania wobec wykonawcy, poprzez wskazanie w określony i  wyczerpujący sposób jego 
obowiązków. 

2. W odniesieniu do początkowego i końcowego okresu w jakim mają być przeprowadzone 
Usługi Exit Planu (§ 9 ust. 5) 

Postanowienia zawarte § 9 ust. 5 Klauzul utrzymaniowych odnoszą się do początkowego i końcowego 
okresu  
w jakim mają być przeprowadzone Usługi Exit Planu.  

Redakcja ww. postanowień może jednak budzić wątpliwości, a jej interpretacja prowadzić do 
wniosku, że usługi związane z przeprowadzaniem Exit Planu mają być realizowane przez wykonawcę 
także po zakończeniu umowy. Może to dotyczyć takich sytuacji, kiedy zamawiający zgłosi 
wykonawcy chęć skorzystania z Usług Exit Planu miesiąc przed rozwiązaniem umowy, a na podstawie 
brzmienia § 9 ust. 5 Klauzul utrzymaniowych będzie zobowiązany do realizacji Exit Planu przez 
okres 6 miesięcy w ciągu pół roku. W skrajnych przypadkach, zamawiający będzie więc egzekwować 
obowiązek do przeprowadzania transferu wiedzy także po wygaśnięciu umowy.  

Rekomendujemy doprecyzowanie ww. postanowienia poprzez wyraźne określenie braku 
obowiązku wykonawcy do realizowania Usług Exit Planu po rozwiązaniu umowy oraz określenie 
(np. w komentarzu), że zamawiający powinien z wyprzedzeniem zadbać o to, żeby zgłosić 
wykonawcy zapotrzebowanie na przeprowadzenie tych usług. 

§ 10.ZLECENIA NA USŁUGI ROZWOJU [I USŁUGI AUTORYZACJI] 

1. W odniesieniu do definicji z § 10 ust. 1 

Definicja “zamawianych usług” z § 10 ust. 1 Klauzul utrzymaniowych, w celu zachowania spójności i 
przejrzystości Klauzul utrzymaniowych, powinna zostać przeniesiona do § 1 zawierającego definicje, 
które pojawiają się w treści całego dokumentu. 

2. W odniesieniu formy oświadczeń z § 10 ust. 3 

Postanowienie § 10 ust. 3 Klauzul utrzymaniowych przewiduje obowiązek zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności dla wszelkich oświadczeń składanych w toku procedury 
zamawiania Usług Rozwoju/Usług Autoryzacji. 

Zdaniem Izby, ww. postanowienie może okazać się obowiązkiem nadmiernym, który w praktyce nie 
będzie zachowywany przez strony umowy. O ile bowiem istotne jest, aby uzgodniony finalnie zakres 
danego Zlecenia, który stanowi podstawę realizacji konkretnych zadań, został utrwalony w formie 
pisemnej, o tyle poszczególne oświadczenia składane w  toku uzgadniania takiego Zlecenia 
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(stanowiska stron), mogą być utrwalone w formie dokumentowej - np. mailowej. W efekcie 
procedura stanie się bardziej elastyczna, a  uzgadnianie zakresu Zlecenia i warunków jego 
wykonania będzie bardziej dynamiczne i  dostosowane do stosowanych metod komunikacji, co 
przełoży się na skrócenie czasu poświęconego na uzgadnianie Zlecenia.  

Dlatego też rekomendujemy zmianę ww. postanowienia dot. konieczności sporządzania 
oświadczeń woli  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, poprzez pozostawienie wymogu tej formy jedynie 
dla samego, finalnie uzgodnionego Zlecenia.  

§ 11.ZARZĄDZANIE PERSONELEM 

1. W odniesieniu do § 11 ust. 5 

Za naruszenie jakiegokolwiek ze zobowiązań przewidzianych w § 11 ust. 4 Klauzul utrzymaniowych, 
który przewiduje m.in. zachowanie stałości składu osobowego personelu kluczowego, przewidziana 
została kara umowna zgodnie z treścią § 11 ust. 5.  

Postanowienie § 11 ust. 5 nie określa przy tym tego, jaka jest relacja kary umownej do dalszej 
pracy określonego członka personelu kluczowego - nie jest jasne, czy wykonawca może dopuścić do 
pracy taką osobę, która zastąpiła dotychczasowego członka personelu kluczowego bez zgody 
zamawiającego po naliczeniu kary umownej za ten fakt, czy też należy ją odsunąć od wykonywania 
prac. 

Rekomendujemy doprecyzowanie treści ww. postanowienia poprzez uszczegółowienie relacji 
wystąpienia naruszenia na gruncie § 11 ust. 4 skutkującego koniecznością zapłaty kary 
umownej, a możliwością dalszej realizacji prac przez danego członka personelu kluczowego.  

2. W odniesieniu do § 11 ust. 10 

W Klauzulach utrzymaniowych w § 11 ust. 10 przewidziano konieczność zatrudnienia osób 
pełniących określone funkcje przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Dodatkowo 
postanowienia te przewidują otwarty katalog czynności, które może podjąć zamawiający celem 
zweryfikowania tego zatrudnienia. 

Zdaniem Izby, rekomendowana jest ww. postanowienia zmiana poprzez ustalenie zamkniętego 
katalogu czynności, które może podjąć zamawiający celem dokonania weryfikacji. Wskazać bowiem 
należy, że zamawiający na etapie zawarcia umowy z wykonawcą jest zdolny do określenia jakie 
dowody potwierdzają zatrudnienie w ramach stosunku pracy (np. kopia umowy o pracę, 
zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie składek, kopia dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń). 

Tworzenie katalogu otwartego tworzy stan niepewności po stronie wykonawcy i obawę, czy 
zamawiający w toku umowy nie zażąda informacji jedynie subiektywnie istotnych dla 
zamawiającego, których przedstawieniu może wykonawca nie podołać. 

3. W odniesieniu do § 11 ust. 12 

W wypadku braku przedstawienia przez wykonawcę dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających 
fakt zatrudnienia osób pełniących określone funkcje albo gdy dokumenty lub wyjaśnienia 
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potwierdzają brak wymaganego zatrudnienia (uwaga powyżej), Klauzule utrzymaniowe w § 11 ust. 
12 przewidują możliwość naliczenia przez zamawiającego kary umownej z tego tytułu. 

Zdaniem Izby, na podstawie postanowienia § 11 ust. 12 Klauzul utrzymaniowych nie jest możliwe 
określenie  
w jaki sposób płatna jest określona tam kara umowna. Nie jest jasne, czy karę płaci się za każdy 
przypadek nieudokumentowania zatrudnienia - w tym aspekcie nie wiadomo również jak często 
można żądać udokumentowania takich wymagań. Dodatkowo, wątpliwości wywołuje sytuacja, w 
której kara będzie już naliczona (czy powoduje to obowiązek odsunięcia danej osoby od 
wykonywania obowiązków.)  

Na tle powyższego, szczególnie ważne jest utworzenie zamkniętego katalogu dokumentów, których 
może żądać zamawiający w celu potwierdzenia zatrudnienia osób w oparciu o umowę o pracę, skoro 
będzie miał bezpośredni wpływ na naliczanie kar umownych. Wobec powyższego, rekomendowane 
jest doprecyzowanie powyższego postanowienia, aby usunąć wszelkie wątpliwości w tak 
istotnej kwestii jak obszar kar umownych.   

Dodatkowo, należy zaznaczyć, że postanowienie § 11 ust. 12 z uwagi na fakt, że dotyczy kary 
umownej powinno znaleźć się w paragrafie poświęconym karom umownym tj. w § 19 w celu w celu 
zachowania spójności  
i przejrzystości Klauzul utrzymaniowych. 

§ 12. PODWYKONAWCY 

1. W odniesieniu do przekazywania informacji dot. zmiany danych podwykonawców i kar 
umownych za brak wykonania tego obowiązku z § 12 ust. 5 i 6 

Regulacje § 12 ust. 5 i 6 Klauzul utrzymaniowych przewidują  przekazywanie informacji 
zamawiającemu dot. zmiany danych podwykonawców przez wykonawcę oraz karę umowną za brak 
przekazania takiej informacji  
w określonym terminie.  

Zdaniem Izby, obowiązek zapłaty kary umownej za brak informacji o zmianie podwykonawcy 
naliczanej za każdy dzień zwłoki, jest nieproporcjonalny i nadmierny. Podkreślić trzeba, że nie 
dotyczy on bowiem braku informacji o zmianie podwykonawcy (co mogłoby się wydawać bardziej 
uzasadnione), lecz braku informacji o zmianie jego danych (takich jak firma, adres, dane 
kontaktowe) W praktyce, takie dane nie są zawsze bezpośrednio wykorzystywane przez 
zamawiającego do bieżącego kontaktu z podwykonawcą, a jeśli nawet taki bezpośredni kontakt 
istnieje - z reguły to sam podwykonawca poinformuje zamawiającego o zmianie swoich danych. 

Dlatego, proponując pewien kompromis, rekomendujemy usunięcie kary umownej przewidzianej 
w § 12 ust. 6 i pozostawienie jedynie obowiązku informowania zamawiającego przez 
wykonawcę o zmianie danych podwykonawców. 

§ 13.KOORDYNATORZY UMOWY 
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1. W odniesieniu do § 13 ust. 6 

Rekomendowane jest zmodyfikowanie zapisu w ten sposób, że zmiana koordynatora umowy stanowi 
nieistotną zmianę Umowy, która może być dokonywana w dowolnym czasie bez konieczności 
aneksowania umowy. Obecne postanowienie budzi wątpliwość, co do zgodności z ustawą Pzp. 

Od strony formalniej bowiem w przypadku osób z imienia i nazwiska wskazanych w Umowie, mamy 
bowiem do czynienia ze zmianą treści Umowy. Ten wniosek wydaje się być zgodny z komentarzem w 
pkt 3. ppkt 2, zgodnie z którym zaproponowano, że ustalenia koordynatorów powinny być 
dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wnioskując z mniejszego na większe - 
skoro ustalenia koordynatorów są traktowane jako zmiana umowy i wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności, to także zmiana samych koordynatorów stanowić powinna 
zmianę umowy, dokonaną pod rygorem nieważności. 

2. W odniesieniu do zmiany koordynatora umowy z § 13 ust. 5 

§ 13 ust. 5 Klauzul utrzymaniowym określa, w jakich sytuacjach zamawiający i wykonawca mogą 
zmienić swojego koordynatora umowy.  

Możliwość zmiany koordynatora przewidziany w Klauzulach utrzymaniowych, w zależności od tego 
czy robi to zamawiający, czy wykonawca, jest jednak zróżnicowana. Zamawiający chcąc dokonać 
zmiany swojego koordynatora umowy zawiadamia o tym wykonawcę na piśmie i zmiana ta jest 
skuteczna wraz z doręczeniem wykonawcy tej informacji. W przypadku chęci zmiany koordynatora 
wykonawcy, ma się to odbyć zgodnie  
z procedurą zmiany członków personelu kluczowego, co powoduje obowiązek uzyskania zgody 
zamawiającego na taką zmianę i na wskazaną kandydaturę innej, konkretnej osoby. 

Sposób, w jaki ww. kwestia została uregulowana, stwarza wrażenie braku równości stron 
i  niepotrzebnie różnicuje sposób zmiany koordynatora. Rekomendujemy zmianę brzmienia § 13 
ust. 5 w taki sposób, aby nie różnicował on zmiany koordynatora w zależności od tego po czyjej 
stronie działa. W tym wypadku zasadne byłoby wprowadzenie możliwości zmiany koordynatora 
wykonawcy w taki sposób, w jaki obecnie może zrobić to zamawiający tj. poprzez pisemne 
zawiadomienie przekazane drugiej stronie. 

§ 14.ZMIANY UMOWY. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN 

1. W odniesieniu do procedury kontroli zmian umowy w § 14 ust. 4 pkt 1 

Zgodnie z procedurą kontroli zmian umowy, na podstawie § 14 ust. 4 pkt 1 Klauzul utrzymaniowych, 
w przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmiany przez zamawiającego, wykonawca w określonym 
terminie od otrzymania wniosku przygotuje założenia projektowe dotyczące dokonania 
wnioskowanej zmiany.  

Zdaniem Izby, skoro zamawiający zgłasza wniosek o dokonanie zmian, powinien także przygotować 
ich założenia projektowe, przynajmniej w podstawowym stopniu, tak aby przekazać wykonawcy 
swoje oczekiwania w tym przedmiocie. Wobec tego, treść postanowienia § 14 ust. 4 pkt 1 
powinna zostać zmieniona tak, aby przesądzała, że to właśnie zamawiający powinien 
przygotowywać założenia projektowe w wypadku składania przez niego wniosku o dokonanie 
zmiany. Dodatkowo, w postanowieniu tym, mogłaby być przewidziana możliwość późniejszego 
ich dostosowania, poprawienia i uzupełnienia przez wykonawcę. 
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Proponowane jak powyżej dostosowanie treści postanowienia § 14 ust. 4 pkt 1 zdaniem Izby pozwoli 
na wprowadzanie zmian umowy w sposób odzwierciedlający w większym intencję zamawiającego. 

§ 15.POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUG [RAPORTY SLA. ODBIORY] 

1. W odniesieniu do § 15 ust. 7 pkt 3 i 5 oraz ust. 15 

Klauzule utrzymaniowe w § 15 ust. 7 przewidują procedurę akceptacji przez zamawiającego treści 
raportu. W § 15 ust. 7 pkt. 3 z kolei wprowadzony został termin, w którym koordynator ze strony 
zamawiającego weryfikuje raport, akceptuje go albo zgłasza uwagi do koordynatora ze strony 
wykonawcy. Dodatkowo w § 15 ust. 7 pkt. 5 przewidziane zostało, że procedura akceptacji raportu 
będzie powtarzana do czasu zaakceptowania raportu przez zamawiającego. 

Tak samo, Klauzule utrzymaniowe w § 15 ust. 15 określają, że za datę odbioru uważa się datę 
podpisania przez zamawiającego protokołu odbioru, chyba że inna data wskazana jest w protokole 
odbioru. Zgodnie z tym postanowieniem jedynie podpisany protokół odbioru jest podstawą do 
dokonania zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych 
Protokołów Odbioru wystawionych przez Wykonawcę 

Rekomendujemy uzupełnienie treści ww. postanowień o dodatkowe postanowienie, które 
przewidywać będzie, że w razie niezgłoszenia uwag przez zamawiającego, w  terminie 
określonym zgodnie z § 15 ust. 7 pkt 3 i ust. 15, raport lub dany przedmiot odbioru będzie 
uznany za zaakceptowany bez zastrzeżeń. Kompromisowym rozwiązaniem może być 
wprowadzenie takiej milczącej akceptacji np. po dodatkowym wezwaniu zamawiającego do 
dokonania akceptacji. Taki mechanizm pozwoli na usprawnienie procedury odbiorów i akceptacji 
raportów nie tylko po stronie wykonawcy, ale również po stronie zamawiającego i przyspieszy w 
znaczący sposób realizację umowy. 

W konsekwencji, na tle powyżej proponowanej zmiany Izba rekomenduje usunięcie ostatniego 
zdania § 15 ust. 15 Klauzul utrzymaniowych: „Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych 
Protokołów Odbioru wystawionych przez Wykonawcę”. 

Powyższe zmiany będą powodowały także konieczność dostosowania regulacji dot. wynagrodzenia w 
§ 17 ust. 19 i 20 Klauzul utrzymaniowych przewidujących, że podstawą wystawienia faktury w 
zakresie usług utrzymania/usług rozwoju jest odpowiedni protokół odbioru podpisany przez 
zamawiającego. 

Powyższa rekomendacja wynika z faktu, że wykonawca nie ma żadnych realnych narzędzi 
pozwalających na uzyskanie akceptacji raportu w przypadku braku reakcji zamawiającego, co z 
kolei przekłada się na brak zapłaty wynagrodzenia (zaakceptowane raporty są bowiem podstawą do 
zapłaty). 

2. W odniesieniu do dokonywania odbiorów w zakresie § 15 ust. 16 

Postanowienie § 15 ust. 16 przewiduje, że dokonanie odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania 
przez zamawiającego z uprawnień przysługujących mu na podstawie przepisów prawa, umowy lub 
zlecenia  
w przypadku nienależytego wykonania usług, a w szczególności na prawo naliczenia kar umownych, 
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dochodzenia odszkodowań oraz wypowiedzenia umowy, jeżeli fakt nienależytego wykonania usług 
zostanie ujawniony po dokonaniu odbioru.   

Powyższe postanowienie sprzeczne jest z podstawową cechą i celem odbioru - potwierdzeniem 
prawidłowego wykonania zgłoszonego do odbioru zadania. Taki obowiązek ciąży przy tym na 
zamawiającym, który powinien dokładnie zbadać i zweryfikować to zadanie, jak również zgłosić 
wyczerpujące uwagi. Dlatego też, sytuacje, kiedy po odbiorze wykryte zostaną wady powodujące 
nienależyte wykonanie umowy, powinny tylko wyjątkowo uprawniać do naliczenia kar umownych 
nakładanych na wykonawcę. 

Rekomendujemy zmianę brzmienia ww. postanowienia w taki sposób, aby ograniczyć 
odpowiedzialność wykonawcy z tytułu braku dokładnego zbadania produktu/etapu i zgłoszenia 
wyczerpujących uwag przez zamawiającego oraz przewidzieć w tym zakresie odpowiednie 
zobowiązania dla zamawiającego, motywującego go do prawidłowego dokonania procedury 
odbiorowej. 

§ 16.PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

1. W odniesieniu do warunków zwolnienia z odpowiedzialności z § 16 ust. 3 
 
Klauzule utrzymaniowe w § 16 ust. 3 przewidują oświadczenie wykonawcy, że przekazane w ramach 
umowy dobra własności intelektualnej nie będą posiadały żadnych wad prawnych. 

W oparciu o doświadczenie wykonawców nabyte w ramach działania na rynku IT w Polsce oraz na 
rynku międzynarodowym, proponujemy doprecyzowanie postanowień odnośnie zwolnienia z 
odpowiedzialności zamawiającego w zakresie roszczeń osób trzecich. Ze względów praktycznych, 
dla skutecznej obrony zamawiającego niezbędne jest nie tylko współdziałanie zamawiającego z 
wykonawcą, ale przekazanie kontroli nad ewentualnym sporem wykonawcy. W związku z tym, Izba 
rekomenduje nadanie § 16 ust. 3 następującego brzmienia: 

„Wykonawca oświadcza, że wytworzone przez Wykonawcę i przekazane Zamawiającemu w ramach 
Umowy dobra własności intelektualnej nie będą naruszały patentów ani praw autorskich osób 
trzecich. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty, koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które 
sąd ostatecznie nałoży na Zamawiającego, lub które zostanie ustalone w drodze ugody 
zatwierdzonej przez Wykonawcę, jeżeli powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe, pod 
warunkiem że Zamawiający niezwłocznie (i) powiadomi pisemnie Wykonawcę o takim roszczeniu, 
(ii) dostarczy Wykonawcy żądane informacje oraz (iii) umożliwi Wykonawcy kontrolę nad obroną i 
rozstrzygnięciem sporu, w tym wszelkimi działaniami mającymi go załagodzić, oraz  
w uzasadnionym zakresie będzie współpracować z Wykonawcą w związku z tymi działaniami.” 

2. W odniesieniu do licencji na oprogramowanie zamawiającego udzielanej wykonawcy 
zgodnie z § 16 ust. 8 

Klauzule utrzymaniowe w § 16 ust. 8 przewidują, że w przypadku przejścia na gruncie umowy na 
zamawiającego praw majątkowych do utworów stanowiących Oprogramowanie Zamawiającego 
wykonanych przez wykonawcę, w sytuacji, gdy będzie to konieczne, zamawiający udzieli na nie 
licencji wykonawcy na określonych  
w komentowanym postanowieniu zasadach.  

Zdaniem Izby, Klauzule utrzymaniowe powinny zawierać dodatkowo wyraźną licencję, która będzie 
udzielana przez zamawiającego na rzecz wykonawcy z dniem zawarcia umowy, celem prawidłowej 
realizacji usług utrzymania i rozwoju Oprogramowania. Dzięki temu, usunięte zostaną wszelkie 
wątpliwości związane z zakresem uprawnień przysługujących wykonawcy.   
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3. W odniesieniu do zakresu przenoszenia autorskich praw majątkowych oraz zakresu 
licencji określonych w § 16 ust. 11 i 18 

 
Postanowienia § 16 Klauzul utrzymaniowych w odniesieniu do określenia zakresu przenoszenia 
autorskich praw majątkowych oraz zakresu licencji określonych są zdaniem Izby niespójne.  

W § 16 ust. 1 wyrażona jest intencja opcjonalnego mechanizmu zapewnienia prawa do korzystania  
z Oprogramowania Zamawiającego, poprzez przeniesienie praw autorskich.  albo udzielenie licencji, 
poparta wyrażoną w § 16 ust. 2 wyraźną intencją zamawiającego, którego celem jest zapewnienie 
sobie możliwości „…samodzielnego lub za pomocą osób trzecich utrzymania i rozwoju 
Oprogramowania Zamawiającego, w tym Utworów stanowiących Oprogramowanie Zamawiającego, 
które zostały dostarczone lub wykonane w ramach Umowy.” (bez wskazania czy utrzymanie i rozwój 
mają być możliwe z uwagi na przeniesienie praw autorskich czy z uwagi na udzielenie licencji).  

Tymczasem, kolejne ustępy Klauzul utrzymaniowych, regulują już wyłącznie obowiązek 
przeniesienia praw autorskich, z najszerszymi z możliwych polami eksploatacji, czyli w tym również 
do obrotu oprogramowaniem,  
w tym wprowadzaniem do obrotu, użyczaniem lub najmem oprogramowania, a także 
rozpowszechnianiem Oprogramowania Zamawiającego w inny sposób.  

Wobec tego, Izba rekomenduje, aby do Klauzul utrzymaniowych wprowadzić także opcjonalne 
postanowienia dotyczące udzielania licencji, co przełoży się na większą motywację zamawiających 
do rozważenia, czy rzeczywiście konieczne jest uzyskanie pełni autorskich praw majątkowych, które 
z reguły jest rozwiązaniem droższym – oraz do rozważenia, czy zapewnienie trwałej licencji spełnia 
jego wymagania.  

4. W odniesieniu do przekazywania kodów źródłowych zgodnie z § 16 ust. 17 

Zgodnie z § 16 ust. 17 Klauzul utrzymaniowych kody źródłowe będą przekazane zamawiającemu 
wraz z danym Utworem stanowiącym Oprogramowanie Zamawiającego. 

Powyższe postanowienie może budzić wątpliwości w przypadku Usług Utrzymania, które są 
świadczone bieżąco - przekazywanie za każdym razem kodów źródłowych wraz z daną poprawką 
Błędu może być w praktyce bardzo uciążliwe i trudne zarówno dla wykonawcy, który będzie musiał 
bardzo często dokonywać czynności przekazywania, jak i dla zamawiającego, który będzie musiał 
dbać o przyjmowanie kodów źródłowych i przekazywanie do repozytorium. 

Dlatego też, zdaniem Izby, powyższe postanowienie powinno być zmienione w taki sposób, aby 
zapewnić, że kody są przekazywane okresowo - np. wraz z raportem miesięcznym. Dzięki temu, 
proces przekazywania kodów źródłowych pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym zostanie 
uporządkowany i dostosowany do realnych potrzeb i możliwości obu stron.  

5. Wprowadzenie dodatkowego postanowienia do § 16 w zakresie zwolnienia wykonawcy z 
odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich dotyczące praw własności intelektualnej 

 
Postulujemy również uzupełnienie postanowień § 16 Klauzul utrzymaniowych w zakresie zwolnienia 
wykonawcy z odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich dotyczące praw własności 
intelektualnej, o standardowe  
w praktyce przemysłu IT wyłączenia w poniższym brzmieniu: 

„Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich powstałych w 
oparciu o: 
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a) elementy Zamawiającego, które zostały włączone w utwory stworzone przez Wykonawcę w 
wykonaniu Umowy i dostarczone w jej ramach, lub o działania Wykonawcy zgodne z projektem, 
specyfikacją lub instrukcjami dostarczonymi przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie 
działające w jego imieniu,  

b) dokonaną przez Zamawiającego modyfikację takich utworów, 

c) łączenie, uruchamianie lub używanie takich utworów z innym produktem, danymi, aparaturą, 
niedostarczonymi przez Wykonawcę, lub takie łączenie, uruchamianie lub używanie przy użyciu 
metod innych niż stosowane przez Wykonawcę, 

d) rozpowszechnianie, uruchamianie lub używanie takich utworów na rzecz osób trzecich,  

e) korzystanie z takich utworów w inny sposób niż przez Zamawiającego na jego potrzeby 
wewnętrzne,  

f) jakiekolwiek Oprogramowanie standardowe lub utwory nie stworzone przez Wykonawcę.” 

Brak wprowadzenia powyższych postanowień może mieć wpływ na wysokość oferty składanej przez 
wykonawcę, z uwagi na to konieczność uwzględnienia ryzyka ponoszenia szerszej 
odpowiedzialności. Wprowadzenie ww. postanowienia przełoży się na niższe ceny składanych ofert i 
będzie zgodne z praktyką rynkową.  

§ 18.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W odniesieniu do komentarza nr 2 do § 18 (str. 90) dotyczącego regulacji z ustawy PZP 

Komentarz nr 2 do § 18 dotyczy regulacji ustawy Pzp w odniesieniu do zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  

Zdaniem Izby, rekomendowanym uzupełnieniem ww. komentarza w tym wypadku jest zwrócenie 
uwagi, że na podstawie art. 150 ust. 3 ustawy Pzp w przypadku umów na okres wynoszący co 
najmniej rok, możliwym jest zabezpieczenie poprzez potrącenie z należności za częściowe 
wykonanie usług. W takim przypadku, zabezpieczenie w dniu zawarcia umowy, powinno zostać 
wniesione co najmniej w 30% kwoty zabezpieczenia (art. 150 ust. 4 ustawy Pzp). 

Rozwiązanie to może pozytywnie przyczynić się do skalkulowania niższej ceny przez wykonawcę, 
skoro nie będzie on musiał już przed zawarciem umowy (a więc przed uzyskaniem przychodu z 
umowy) "zamrozić" całej kwoty zabezpieczenia w formie gotówki lub kwoty zabezpieczenia na linii 
celowej posiadanej u ubezpieczyciela lub  
w banku, w przypadku zabezpieczenia umowy gwarancją ubezpieczeniową lub bankową. 

2. W odniesieniu do komentarza nr 3 do § 18 (str. 90) dotyczącego gwarancji bankowej/
ubezpieczeniowej 

Komentarz nr 3 do § 18 dotyczy gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w odniesieniu do 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Niezależnie od kompleksowego uregulowania materii dotyczącej zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w ustawie Pzp, należy podkreślić, że część przepisów ustawy Pzp daje pewną 
swobodę zamawiającemu  
w kształtowaniu zasad zabezpieczenia umowy przy jednoczesnej niepewności wykonawcy, czy 
zamawiający skorzysta ze swoich uprawnień (art. 148 ust. 2 ustawy Pzp; art. 150 ust. 3 ustawy Pzp). 
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Tym samym, rekomendowane jest - przynajmniej opcjonalnie - uregulowanie, czy (i ewentualnie na 
jakich zasadach) zamawiający zgodzi się na zmianę zabezpieczenia zgodnie z art. 148 ust. 2 ustawy 
Pzp, oraz - przypadku umów zawieranych na okres ponad rok - zgodzi się na zabezpieczenie poprzez 
potrącanie należności za częściowe wykonanie usług (zgodnie z art. 150 ust. 3 i 4 ustawy Pzp). 

§ 19.KARY UMOWNE 

1. W odniesieniu do możliwości potrącenia naliczonych kar umownych przewidzianej w 
§ 19 ust. 4 

 
W § 19 ust. 4 Klauzul utrzymaniowych przewidziano możliwość potrącenia naliczonych kar 
umownych. 

Zdaniem Izby, stwarzając możliwość pozbawienia wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za 
spełnione świadczenie bez żadnej kontroli (np. sądowej), może ono być uznane za nadużycie prawa 
skutkujące nieważność tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego w zw. z art. 
139 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 

W związku z tym, w ocenie Izby niezbędna jest zmiana treści w § 19 ust. 4 Klauzul utrzymaniowych 
poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

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

2. W odniesieniu do kary umownej w zakresie usług utrzymania przewidzianej w § 19 ust. 
6 

W § 19 ust. 6 Klauzul utrzymaniowych przewidziano rekomendowaną regulację wprowadzającą w 
obszarze usług SLA odpowiedzialność wykonawcy na zasadzie ryzyka. Taki sposób regulacji wiąże się 
także w § 12 i 13, gdzie wskazano wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy w obszarze usług SLA w 
wypadku wystąpienia przesłanek egzoneracyjnych.  

Jednocześnie, w komentarzu do tego postanowienia nie uzasadniono, jakie są powody 
wprowadzenia tego rodzaju odpowiedzialności, kwitując to postanowienie jedynie stwierdzeniem, 
że “wprowadzenie zasady ryzyka do kontraktu wydaje się zasadne” . 

Zdaniem Izby nie ma praktycznego uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy ponad 
kodeksową zasadę winy. Zamawiający muszą bowiem mieć świadomość, że wprowadzenie jej do 
umowy spowoduje otrzymanie ofert o znacząco wyższych cenach, które będą uwzględniać ryzyko 
wykonawców związane z jej realizacją. 

Dlatego też, zdaniem Izby postanowienie to powinno być więc zmodyfikowane w taki sposób, aby 
nie rekomendować wprowadzenia odpowiedzialności wykonawcy na zasadzie ryzyka. Ewentualnie, 
jeśli MC widzi przekonujące uzasadnienie jej wprowadzenia w pewnych szczególnych przypadkach, 
komentarz do tego postanowienia powinien je wyraźnie przedstawiać. 

3. W odniesieniu do katalogu kar umownych z § 19 ust. 19 pkt 3 

Klauzule umowne wprowadzają do katalogu kar umownych należnych zamawiającemu od 
wykonawcy w § 19 ust. 19 także kary umowne w “innych przypadkach opisanych umową”. 

Zdaniem PIIT, katalog kar umownych powinien zostać uregulowany wyczerpująco w tym znaczeniu, 
że nie będzie wymagać odwoływania się do innych postanowień umowy. W przeciwnym wypadku, w 
toku realizacji umowy mogą powstać pewne praktyczne trudności, szczególnie jeśli będzie ona 
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rozbudowana. Dlatego też rekomendujemy usunięcie § 19 ust. 19 pkt 3 Klauzul utrzymaniowych, a 
ewentualnie w jego miejsce zebranie innych postanowień dot. kar umownych z pozostałych 
obszarów wzorcowych klauzul. 

§ 20. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

1. W odniesieniu do możliwości ograniczenia odpowiedzialności stron w zakresie z § 20 ust. 2 i 
3 oraz komentarza do tych regulacji 

Podzielając opinię autorów wyrażoną w komentarzu do postanowień z § 20 ust. 2 i 3 Klauzul 
utrzymaniowych regulujących zasady odpowiedzialności, rekomendujemy wprowadzenie zmiany, 
poprzez uznanie, że opcjonalna wersja klauzula w § 20 ust. 2 ograniczająca odpowiedzialność stron 
ma charakter podstawowy (a nie jedynie opcjonalny). 

Warto w tym miejscu podnieść, że wprowadzenie umownych ograniczeń w zakresie 
odpowiedzialności wykonawcy wpłynie korzystnie na oferowane przez wykonawców wynagrodzenia z 
tytułu wykonania zamówienia i przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności ofert.  

Ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy w sektorze IT do wartości umowy netto, wraz z 
zaproponowanymi § 20 ust. 2 i 3 wyłączeniami, jest przyjętą praktyką gospodarczą. Przykładowo 
utracone korzyści są niezwykle rzadko dochodzone w praktyce sądowej, jako trudne do określenia i 
udowodnienia, tym niemniej konieczność ich wzięcia pod uwagę przez Wykonawcę w kalkulacji 
projektu musi prowadzić do podwyższenia ceny oferowanych usług. Korzyści wynikające z uzyskania 
przez Zamawiającego ofert opiewających na niższe wynagrodzenie są większe niż korzyści 
wynikające z teoretycznej możliwości dochodzenia odszkodowania  
w nieograniczonej wysokości, które w sektorze IT nie jest konieczne, ponieważ w praktyce ryzyko 
powstania znacznych szkód jest, z punktu widzenia zamawiających, niewielkie.  

Zważywszy na to, że standardowe procedury IT zakładają tworzenie kopii zapasowych danych przez 
klientów IT, wykonawca ponadto zakłada, że zamawiający będzie tworzył takie kopie zapasowe, co 
uzasadnia wyłączenie odpowiedzialności wykonawcy za utratę lub uszkodzenie danych.  

Ponadto, celem wprowadzenia ww. sygnalizowanych zmian w sposób kompleksowy postulujemy 
również usunięcie nieograniczonej odpowiedzialności za szkody wynikające z ujawnienia Informacji 
Poufnych (§ 20 ust. 3 pkt 3) oraz za szkody wynikające z naruszenia zasad przetwarzania danych 
osobowych (§ 20 ust. 3 pkt 4). 

2. Wprowadzenie do § 20 postanowienia wyłączającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
 
Zdaniem Izby, w dziedzinie IT bardzo rzadko stosuje się odpowiedzialność wykonawców na zasadzie 
rękojmi za wady rzeczy, dlatego utrzymanie tej instytucji w treści Klauzul utrzymaniowych znacząco 
utrudni możliwość składania ofert przez wykonawców lub spowoduje zwiększenie proponowanych 
cen. Dodatkowo, z wieloletniej praktyki Izby wynika, że w praktyce zamawiający zgadzają się na 
wyłączenie w umowie instytucji rękojmi. 

W związku z powyższym, rekomendujemy zmianę treści § 20 Klauzul utrzymaniowych w postaci 
dodania nowego postanowienia w następującym brzmieniu: 

„Strony niniejszym wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.” 
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§ 21. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W odniesieniu do możliwości wypowiedzenia umowy przez zamawiającego bez podania 
przyczyny z § 21 ust. 4 pkt 1 

W § 21 ust. 4 pkt 1 Klauzul utrzymaniowych przewidziano postanowienie, zgodnie z którym 
zamawiający może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 

Cechą umów w sprawie zamówienia publicznego jest ich trwałość, która zmierza ku temu, by 
wykonawcy byli  
w stanie odpowiednio skalkulować cenę, w tym przewidzieć czas na jaki umowa zostanie zawarta. 
Umożliwia to wykonawcom odpowiednio rozłożyć nakłady na wykonanie zamówienia oraz 
przewidzieć stopę zwrotu tychże nakładów i oszacować spodziewany zysk za wykonanie 
zamówienia. 

W tym stanie rzeczy, niedopuszczalnym powinno być zastrzeganie możliwości wypowiedzenia umowy 
przez zamawiających bez istnienia powodu. Należy wskazać, że zamawiający posiada inne 
instrumenty, które umożliwiają mu uniknięcie zakupu świadczenia, które nie jest dla niego 
przydatne. W szczególności zamawiający może przewidzieć prawo opcji. 

Ponadto, należy mieć na uwadze, że realizacja umowy obejmuje zarówno koszty zmienne (zależne 
od ilości świadczonych usług), jak i koszty stałe (jak chociażby koszty wejścia, tj. przejęcia systemu 
do utrzymania). Szacując cenę oferty wykonawca musi koszty stałe ująć w wynagrodzeniu za usługi 
(otrzymywane miesięcznie za utrzymanie). Wykonawca musi mieć pewność, że jeśli będzie 
należycie świadczył umowę – otrzyma całość wynagrodzenia za usługi utrzymania.  

Rekomendowanym jest usunięcie postanowienia z uwagi na jego potencjalną niezgodność z 
ustawą Pzp, jak również wpływ na szacowanie ofert wykonawców. 

2. W odniesieniu do możliwości wypowiedzenia umowy przez zamawiającego z § 21 ust. 4 
pkt 2 

W ocenie Izby, rekomendowanym jest wprowadzenie katalogu zamkniętego przesłanek 
uzasadniających wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego.  

Przyjmuje się bowiem, że odpowiedzią wykonawcy na narzucane jednostronnie przez 
zamawiającego postanowienia umowy jest takie skalkulowanie ceny, aby uwzględniała ryzyka 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i skutki stąd płynące. Nie ulega przy tym 
wątpliwości, że wypowiedzenie umowy niesie za sobą daleko idące skutki dla wykonawcy, w tym 
ryzyko obciążenia karą umowną za wypowiedzenie umowy, zarzut niewykonania zamówienia 
publicznego rzutujący na trudności z uzyskaniem nowych zamówień. 

W konsekwencji, nieprecyzyjne wskazanie okoliczności uzasadniających wypowiedzenie umowy 
przez zamawiającego powoduje stan niepewności, która z jednej strony przyczynia się do tego, by 
wykonawca zaproponował wyższą cenę, a z drugiej strony - komplikuje decyzję zamawiającego, czy 
od Umowy odstąpić, jeżeli nie zaistnieją przesłanki wprost wskazane w otwartym katalogu przyczyn 
wypowiedzenia Umowy. 

Z uwagi na powyższe, Izba rekomenduje wykreślenie zwrotu „w szczególności” oraz treści lit. l z 
§ 21 ust. 4 pkt 2 Klauzul utrzymaniowych. 

3. W odniesieniu do możliwości wypowiedzenia umowy przez zamawiającego z § 21 ust. 4 
pkt 2 lit. j 
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W ocenie Izby, rekomendowanym jest usunięcie komentowanego postanowienia albo 
skonkretyzowanie, co należy rozumieć za "istotne" naruszenie Umowy lub "nienależyte" świadczenie 
Usług.  

W obecnym kształcie, postanowienie tworzy jedynie stan niepewności, którą wykonawca powinien 
uwzględnić w wyższej cenie, a zamawiającemu tylko pozornie ułatwia wypowiedzenie umowy. 

4. W odniesieniu do możliwości wypowiedzenia umowy przez zamawiającego z § 21 ust. 5 

Rekomendowanym jest usunięcie postanowienia albo skonkretyzowanie w katalogu zamkniętym 
przyczyn, które zostaną potraktowane jako "ważne powody" uzasadniające wypowiedzenia 
Umowy przez wykonawcę. 

W obecnym kształcie postanowienie jest jedynie powieleniem normy z art. 746 § 3 Kodeksu 
cywilnego, która ma zastosowanie niezależnie od wyraźnego wskazania w Umowie. 

5. Wprowadzenie do § 21 postanowienia wyłączającego zastępcze wykonanie 
 
W aspekcie umów IT, konstrukcja zastępczego wykonania przewidziana w kodeksie cywilnym wydaje 
się być często dalece nieefektywna. Sama możliwość skorzystania bowiem z zastępczego wykonania 
w praktyce jest utrudniona, jeśli nie niemożliwa do zrealizowania. Z perspektywy wykonawcy 
skorzystanie z instytucji zastępczego wykonania przez zamawiającego, a w konsekwencji realizacja 
danego fragmentu prac np. w zakresie tworzenia kodu aplikacji przez osobę trzecią jest dalece 
niekorzystna i może mieć niekorzystny wpływ na realizację pozostałych prac, w zakresie 
ewentualnych błędów popełnionych przez osoby dokonujące zastępczego wykonania.  

W związku z tym, w ocenie Izby niezbędne jest dodanie nowego postanowienia w § 21 Klauzul 
utrzymaniowych o następującej treści: 

„Strony niniejszym wyłączają możliwość zlecania wykonania zastępczego przez Zamawiającego. 
Strony tym samym wyłączają dyspozycję art. 480 Kodeksu cywilnego.” 

Alternatywnie, sugerujemy przedstawienie szerszego komentarza do § 21, w którym znajdzie się 
rzetelna informacja dla zamawiających o możliwych negatywnych konsekwencjach skorzystania z 
zastępczego wykonania i jego niepraktyczności. 

§ 22. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. W odniesieniu do środków technicznych i organizacyjnych z § 22 ust. 2 
 
Klauzule utrzymaniowe w § 22 ust. 2 przewidują oświadczenie wykonawcy zgodnie z którym 
dysponuje on środkami technicznymi i organizacyjnymi wystarczającymi do zapewnienia 
bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych oraz zgodności przetwarzania danych osobowych z 
obowiązującym prawem. 

W tym zakresie rekomendujemy, aby to zamawiający, jako administratora danych osobowych, 
wskazał wykonawcy jakie środki techniczne i organizacyjne powinien (przynajmniej) zapewnić, aby 
zapewnić odpowiednią ochronę danych osobowych. Dzięki temu jasne będą obowiązki wykonawcy w 
tym zakresie, dzięki czemu będzie mógł spełnić oczekiwania zamawiającego. W związku z tym, Izba 
rekomenduje nadanie temu postanowieniu następującego brzmienia: 

„Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe z zastosowaniem środków technicznych  
i organizacyjnych określonych przez Zamawiającego w Umowie.” 
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§ 23. POUFNOŚĆ 

1. W odniesieniu do symetryczności postanowień § 23 
 
Zdaniem Izby zobowiązanie do zachowania poufności powinno mieć charakter obustronny, ze 
względu na zasługujące na ochronę interesy wykonawcy. Nie jest uzasadnione różnicowanie sytuacji 
stron w tym zakresie, co potwierdza praktyka rynkowa. 

Wobec tego, w § 23 Klauzul utrzymaniowych termin „Zamawiający” powinien zostać zastąpiony 
„Stroną ujawniającą”, a termin „Wykonawca” „Stroną otrzymującą”, tak aby postanowienia 
znalazły zastosowanie do obu stron. 

2. W odniesieniu do § 23 ust. 1 

Definicja „Informacji poufnych” z § 10 ust. 1 Klauzul utrzymaniowych, w celu zachowania spójności 
i przejrzystości Klauzul utrzymaniowych, powinna zostać przeniesiona do § 1 zawierającego 
definicje, które pojawiają się w treści całego dokumentu. 

Ponadto, należy podkreślić, że informacje wymieniane na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia podlegają poufności z innej podstawy prawnej. Poufność takich informacji powinna być 
regulowana z poziomu SIWZ. Klauzule utrzymaniowe nie powinny nakładać na Wykonawcę 
dodatkowych, retrospektywnych zobowiązań w tym zakresie, które w praktyce dotyczyłyby 
zobowiązań sprzed zawarcia umowy. Stąd postulujemy usunięcie ostatniego zdania § 23 ust. 1 w 
brzmieniu:  

„Informacjami poufnymi są także informacje przekazane Wykonawcy w toku postępowania 
poprzedzającego zawarcie Umowy, oznaczone jako poufne.” 

3. Uzupełnienie § 23 ust. 2 o standardowe wyłączenia 
 
W celu wprowadzenia bardziej kompleksowej i zbliżonej do praktyki ochrony informacji poufnych, 
proponujemy dodanie standardowych w praktyce rynkowej wyłączeń od zachowania poufności 
poprzez dodanie w § 23 ust. 2 następujących postanowień: 

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

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

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

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

4. W zakresie możliwości udostępniania informacji poufnych spółkom z grupy kapitałowej 
(§ 23 ust. 4) 

Klauzule utrzymaniowe w zakresie § 23 ust. 4 przewidują możliwość udostępniania informacji 
poufnych przez wykonawcę, gdy jest to potrzebne do realizacji umowy personelowi wykonawcy, 
podwykonawcom, doradcom prawnym w określonym w tym ustępie zakresie. 

Ze względu na korporacyjną strukturę międzynarodowych dostawców usług i produktów IT 
niezbędne może być udostępnienie informacji poufnych zamawiającego innym podmiotom z grupy 
kapitałowej wykonawcy,  
w wyłącznym celu realizacji umowy, z zachowaniem postanowień § 23 Klauzul utrzymaniowych.  
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W związku z tym, w ocenie Izby niezbędne jest nadanie § 23 ust. 4 następującego brzmienia: 

„Strona otrzymującej może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić Informacje 
Poufne personelowi Strony otrzymującej oraz doradcom prawnym, oraz personelowi dowolnej 
jednostki prawnej kontrolowanej przez Stronę otrzymującą, kontrolującą Stronę otrzymująca, lub 
podlegającej wspólnej kontroli, przy czym korzystanie z Informacji Poufnych przez takie podmioty 
nie może wykroczyć poza zakres, w jakim Strona otrzymująca może z nich korzystać. Przez kontrolę 
rozumie się posiadanie albo kontrolowanie bezpośrednio albo pośrednio, więcej niż 50% udziałów/
akcji, którym przysługuje prawo głosu. Strona otrzymująca zobowiąże te osoby do przestrzegania 
poufności. Strona otrzymująca jest odpowiedzialny za naruszenia spowodowane przez takie osoby i 
podmioty.” 

§ 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uzupełnienie § 24 o postanowienie dotyczące importu i eksportu 
 
Ze względu na możliwe wykorzystywanie zagranicznej technologii przy wykonaniu umowy, celowe 
jest wpisanie wyraźnego odesłania do przepisów dotyczących związanych z dostarczanymi 
produktami, w tym w zakresie ich wysyłania do krajów objętych sankcjami embarga. Z tego względu 
rekomendujemy uzupełnienie § 24 Klauzul utrzymaniowych o dodatkową klauzulę. W braku takiej 
klauzuli realizacja umowy przez wykonawców  
o powiązaniach zagranicznych, dostarczających zaawansowaną technologię używaną w innych 
krajach, może być znacznie utrudniona. W związku z tym, w ocenie Izby niezbędne jest dodanie 
nowego postanowienia w § 24 w następującym brzmieniu: 

„Każda ze Stron będzie przestrzegać obowiązujących praw i przepisów eksportowych i importowych 
oraz powiązanych z nimi przepisów dotyczących embarga i sankcji gospodarczych.”. 

* * *
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