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Podstawa prawna zawierania umów (KC) 

• Umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu 

dwóch lub więcej zgodnych  oświadczeń woli 

zmierzających do powstania, uchylenia lub 

zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów 

składających te oświadczenia woli. 

 

• Umowa jest dwustronną czynnością prawną. 



Rodzaje umów 

• Umowy wdrożeniowe 

• Umowy serwisowe 

• Umowy na zakup sprzętu IT 

• Umowy dotyczące integracji systemów informatycznych 

• Umowy na zakup licencji 

• Umowy na outsourcing 

• Umowy utrzymaniowe 

• Umowy na dystrybucje oprogramowania 

• Umowy depozytu kodu źródłowego oprogramowania 

• Umowy na szkolenia 

• Umowy mieszane 



Elementy umowy 

• Strony umowy (właściwa reprezentacja stron) 

• Przedmiot umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia) 

• Słowniczek – definicje i skróty występujące w umowie, 

• Zobowiązania stron 

• Sposób zarządzania projektem 

• Prawa  własności intelektualnej - autorskie prawa majątkowe lub licencja 

• Termin realizacji umowy (np. harmonogram) 

• Wynagrodzenie 

• Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

• Kary umowne 

• Klauzula poufności 

• Warunki odstąpienia lub wypowiedzenia umowy 

• Postanowienia końcowe 

• Podpisy stron 

• Załączniki 

 

 



Prawo autorskie 

ochrona więzi 
twórcy z 
utworem 

korzystanie, 
rozporządzanie 

utworem 

majątkowe osobiste 



utwór 

rezultat pracy człowieka 

indywidualny charakter  

przejaw działalności twórczej 

oryginalny 



Umowy kompleksowe 

 konieczność prawidłowego ustalenia wartości 

szacunkowej zamówienia, 

 kwalifikacja zamówienia jako dostawy lub usługi, 

 zamówienia o charakterze mieszanym – art. 6 PZP, 

 rekomendacje Prezesa UZP w sprawie systemów 

informatycznych, możliwość utrudniania dostępu do 

rynku przez udzielanie kompleksowych zamówień, 

 przy wielu zamówieniach obowiązek współdziałania wykonawców.   

 



Na co należy zwrócić uwagę przy 
konstruowaniu umów 

 konieczność uwzględnienia rekomendacji Prezesa UZP w sprawie 

udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne w opisie 

przedmiotu umowy, 

 podział umów ze względu na przedmiot zamówienia: 

 a) dostawy i wdrożenia dedykowanego systemu informatycznego, 

 b) zaprojektowania, budowy i wdrożenia dedykowanego systemu 

informatycznego. 

 zakaz istotnych zmian przedmiotu umowy w stosunku do 

przedmiotu zamówienia, art.144 ust.1 PZP, 

 sankcja – możliwość unieważnienia umowy przez sąd na wniosek 

Prezesa UZP, 

 



Praktyki sporządzania umów IT 

  przykłady dobrych praktyk w realizacji umowy, 

   najczęściej spotykane postanowienia umów –

”pułapki” w zapisach umowy, 

 sposób konstruowania umowy. 



Postanowienia służące minimalizowaniu 
ryzyka w procesie realizacji umowy 
 

• zasady rozstrzygania sporów na drodze 

bezpośrednich negocjacji, 

• możliwości poddania sporu rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby 

zamawiającego. 

 



Postanowienia dotyczące klauzul etycznych 
 

• Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na 

zasadach określonych w przepisach o dostępie do 

informacji publicznej. 

• Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej zgody 

zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek 

dokumentów lub informacji, które otrzymał od 

zamawiającego w celu realizacji przedmiotowej 

umowy, w innych celach niż wykonanie umowy. 

 



Postanowienia dotyczące testowania, 
wdrażania pilotażowego, postanowień 
dotyczących procedury kontroli  

• obowiązki wykonawcy w zakresie przygotowania i 

przeprowadzenia testów, 

• określenie i zdefiniowanie rodzajów testów – jednostkowe, 

akceptacyjne, integracyjne, 

• opracowanie harmonogramu testów, 

• zasady prowadzenia poszczególnych rodzajów testów, 

• zasady dokonywania odbiorów (w tym odbioru 

warunkowego) na podstawie przeprowadzonych testów, 

• prawa zamawiającego do prowadzenia własnych, 

niezależnych testów (audytu zewnętrznego). 

 



Postanowienia dotyczące zarządzania zmianą 
 

• procedury kontroli zmian, 

• procedury przewidywania zmian w umowie, 

• procedury zarządzania zmianą. 

 



Gwarancje należytego wykonania umowy 
 

• wymagana wysokość zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 

• formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, 

• możliwości zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 

• zasady i formy zwrotu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 

• zapewnienie ciągłości zabezpieczenia. 

 



Gwarancja i rękojmia 
 

• odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne, 

• długość okresu gwarancji jakości, 

• obowiązek dostarczenia przez wykonawcę dokumentu 

gwarancyjnego w dacie odbioru ostatecznego, 

• zasady usuwania wad fizycznych robót (czas reakcji), 

• możliwości zlecenia osobie trzeciej usunięcia wad w 

przypadku braku reakcji wykonawcy na koszt 

wykonawcy. 
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