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WZÓR UMOWY na depozyt kodów źródłowych 

          UMOWA DEPOZYTU KODÓW 

ŹRÓDŁOWYCH zawarta w dniu

 ............................................. 2020  r. 

pomiędzy 

Siecią Badawczą Łukasiewicz - Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą 
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy 
KRS pod numerem 0000024396, NIP 525-000-88-15, reprezentowanym przez:  

dr inż. Piotra Szynkarczyka - Dyrektora,  

dalej zwaną „Zamawiającym" albo „PIAP" 

a 

// W PRZYPADKU SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO 

[•] z siedzibą w [•], ul. [•], kod pocztowy [•] spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [•] w [•], [•] Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: [•], NIP: [•], REGON: [•], kapitał zakładowy w 
wysokości[•] złotych, opłacony w całości/do kwoty [•] złotych, reprezentowaną przez: [•], 

// W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

[•] zamieszkałym/ą w [•], ul. [•], kod pocztowy [•], prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod 

firmą: [•] wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego 

miejsca wykonywania działalności [•], ul. [•], kod pocztowy [•], posiadającym/ą 
numer NIP: [•], REGON: [•], PESEL: [•], legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer: [•] 

dalej zwaną „Wykonawcą" 

Wykonawca i Zamawiający zwani są dalej łącznie „Stronami", a każdy z nich indywidualnie „Stroną" 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Niniejsza umowa - zwana dalej Umową - została zawarta na podstawie i w wykonaniu umowy 

dostawy, wdrożenia i utrzymania systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy do Sieć 

Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i pomiarów PIAP i stanowi załącznik 

do Umowy z dnia ……….. r., zwanej dalej Umową Dostawy, i dotyczy przechowywania 

(zdeponowania) kodów źródłowych Oprogramowania. 

2. Wszelkie zwroty pisane w niniejszej Umowie z wielkiej litery, jeżeli nie zostały w niej 

zdefiniowane mają znaczenie nadane im w Umowie Dostawy. 
§ 2. 

Realizacja umowy 

1. Umowa niniejsza będzie realizowana poprzez przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę w 

ramach Wynagrodzenia w depozyt kodów źródłowych Oprogramowania w wersji zgodnej z 
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zainstalowaną u Zamawiającego i dostarczanie ich po każdej aktualizacji Oprogramowania wraz z 

kartą wersji opisującą listę zmian wprowadzonych do Oprogramowania. 

2. Wraz z kodami źródłowymi Wykonawca zobowiązuje się przekazać wszelkie niezbędne moduły i 

biblioteki niezbędne do prawidłowej i pełnej kompilacji Oprogramowania, to jest w szczególności: 

a) opis struktur katalogów kodów źródłowych oraz opis standardu nazewnictwa plików 

źródłowych i wynikowych (nagłówek kodu źródłowego składający się z: nazwy pliku, daty 

powstania wersji) - opis powinien obejmować wszystkie definicje zmiennych i stałych, opis 

nagłówków procedur i metod zawierający listy i opis argumentów, danych wynikowych oraz 

skondensowanego opisu działania, 

b) szczegółową procedurę kompilacji, 

c) dokumentację techniczną Oprogramowania zawierająca m.in. takie informacje jak sposób 

kompilacji kodów i generowania kodów wynikowych, opis środowiska kompilacyjnego, 

zdefiniowanie bibliotek, 

d) dokumentację techniczną bazy danych zawierającą m.in. pełny opis bazy danych, w tym 

nazwy tabel i relacje pomiędzy nimi, nazwy pól wraz z ich atrybutami, 

e) narzędzia do przygotowania wersji instalacyjnych wytworzonego oprogramowania (wersji 

pełnej, aktualizacji, poprawek) wraz z dokumentacją użytkowania, 

f) narzędzia do instalacji wytworzonego oprogramowania wraz z dokumentacją instalacji. 

3. Zawartość depozytu będzie umożliwiała prawidłową kompilację kodów źródłowych do wersji 

pozwalającej na prawidłową instalację, zgodnej z wersją zainstalowaną u Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kody źródłowe najpóźniej wraz z 

podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.  

5. Kody (pliki) źródłowe będą deponowane u Zamawiającego w postaci określonej poniższymi 

zasadami. 

6. Kody źródłowe będą wprowadzone do wskazanego przez Zamawiającego katalogu w postaci 

zaszyfrowanego archiwum. Zamawiający jest upoważniony do przechowywania kopii tego 

archiwum jako kopii Oprogramowania wykonanych w ramach backupu danych serwera na 

którym będzie znajdowało się archiwum. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wraz z podpisaniem niniejszej umowy do przekazania 

Zamawiającemu na nośniku danych kluczy elektronicznych umożliwiających odszyfrowanie 

archiwum z kodami źródłowymi. Nośnik z kluczami zostanie przekazany w zamkniętej, 

opieczętowanej kopercie, która będzie zabezpieczona w sposób trwały, uniemożliwiający otwarcie 

jej bez pozostawienia śladów. 

8. Zamawiający zobowiązuje się zagwarantować Wykonawcy dostęp do katalogu, w którym 

przechowywane są kody źródłowe oraz narzędzia do instalacji wytworzonego oprogramowania w 

celu umożliwienia zdalnej aktualizacji jego zawartości. 

9. Jako, że zgodnym zamiarem Stron jest zapewnienie ciągłej aktualności i zupełności kodów 

źródłowych oraz zdolności do zaimplementowania oprogramowania z wykorzystaniem narzędzi 

do instalacji wdrożonego oprogramowania będących własnością Zamawiającego, Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego, po każdej dokonanej aktualizacji kodów źródłowych oraz po każdej 

aktualizacji narzędzi do instalacji wdrożonego oprogramowania przeprowadzi z udziałem 

Kierownika Projektu ze Strony Zamawiającego oraz ewentualnie wskazanych przez niego 

pracowników Zamawiającego próby kompilacji. 

10. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca przeszkoli w terminie miesiąca od zdeponowania kodów 

źródłowych dwóch pracowników Zamawiającego wskazanych przez Kierownika Projektu ze 

strony Zamawiającego, tak aby pracownicy ci byli zdolni do samodzielnego wykorzystania kodów 

źródłowych na bazie towarzyszącej kodom dokumentacji oraz zobowiązuje się ponawiać takie 

szkolenia każdorazowo w przypadku aktualizacji kodów i dokumentacji. 

11. Wykonawca może podczas instalacji dowolnej z wersji Oprogramowania zdecydować o zmianie 

kluczy zastosowanych do szyfrowania archiwum kodów źródłowych. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie późnej niż w ciągu 5 Dni Roboczych od 

dokonania zmiany wersji Oprogramowania, przekazania Zamawiającemu aktualnych kluczy 

nagranych na nośniku danych i umieszczonych w zamkniętej, opieczętowanej kopercie, która 

zabezpieczona będzie w sposób trwały, uniemożliwiający otwarcie jej bez pozostawienia śladów. 
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13. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić do Wykonawcy nieaktualne klucze w nienaruszonej, 

zamkniętej kopercie. 

14. Każdorazowe przekazanie kluczy do archiwum kodów źródłowych lub ich zwrócenie będzie 

potwierdzone obustronnie podpisanym przez Kierowników Projektu ze strony Wykonawcy i ze 

strony Zamawiającego protokołem przekazania kluczy. 

15. Zamawiający zobowiązuje się do nadania otrzymanej kopercie z kluczami do archiwum kodów 

źródłowych klauzuli Tajemnicy Przedsiębiorstwa i przechowywania jej w odpowiednio 

zabezpieczonym miejscu. 

16. Zamawiający gwarantuje, że kody źródłowe w postaci zaszyfrowanego archiwum będą 

przechowywane na serwerze w katalogu, do którego będzie miał dostęp tylko administrator 

systemu. 

17. Zamawiający zobowiązuje się do okazania koperty zawierającej klucze do archiwum kodów 

źródłowych każdorazowo na wezwanie Wykonawcy. 

§ 3. 
Przejęcie kodów źródłowych i licencja na ich użytkowanie 

1. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przejęcia i odszyfrowania, oraz udziela w takim 

przypadku w ramach Wynagrodzenia, określonej dalej niewyłącznej licencji na korzystanie ze 

zdeponowanych kodów źródłowych w razie: 

a) upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 

b) trwałego zaprzestania działalności przez Wykonawcę, przy czym za takie Strony traktować 

będą niewykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków z Umowy Dostawy w zakresie 

wsparcia serwisowego gwarancyjnego i pogwarancyjnego przez czas przekraczający 21 dni 

roboczych, 

c) złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o trwałym wycofaniu 

się Wykonawcy z branży świadczenia usług Wsparcia Oprogramowania, w którym 

Wykonawca wyraźnie powoła się na niniejsze postanowienie Umowy (w celu uniknięcia 

wątpliwości, Strony potwierdzają, że nie dotyczy to przypadku, gdy Wykonawca złoży 

oświadczenie o wypowiedzeniu jakiejkolwiek umowy, na podstawie której świadczy lub 

będzie świadczył tego typu usługi na rzecz Zamawiającego lub gdy odmówi zawarcia z 

Zamawiającym umowy na takie usługi z powodu nieuzgodnienia pomiędzy Stronami 

wszystkich warunków ich świadczenia lub złoży oświadczenie o podobnym charakterze 

innemu podmiotowi), 

d) odstąpienia przez Zamawiającego albo wypowiedzenia przez niego Umowy Dostawy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

e) wypowiedzenia przez Wykonawcę Licencji z naruszeniem postanowień Umowy Dostawy i 

niezłożenia oświadczenia o wycofaniu takiego wypowiedzenia na pisemne wezwanie 

Zamawiającego. 

2. Licencja, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest udzielona na wykorzystywanie 

wyłącznie przez Zamawiającego i wyłącznie w celu utrzymywania i rozwoju Oprogramowania na 

własne potrzeby Zamawiającego, na warunkach tożsamych z Licencją na korzystanie z 

Oprogramowania Standardowego określonych w Umowie Dostawy. 

3. Licencja, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest udzielona na następujących polach 

eksploatacji: 

1) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 

stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego 

zwielokrotnienie; 

2) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w 

Oprogramowaniu, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała. 
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§ 4. 
Okres obowiązywania 

1. Depozyt jest ustanowiony na czas obowiązywania Licencji Oprogramowania i obowiązuje po 

wygaśnięciu Umowy Dostawy, przy czym obowiązki Wykonawcy określone w § 2 ust. 8-12 

wygasają wraz z upływem terminu Umowy Dostawy.    ??? 

2. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić nienaruszoną kopertę z kluczami do archiwum kodów 

źródłowych i potwierdzić na piśmie usunięcie z depozytu wszelkich kopii kodów źródłowych w 

przypadku zaprzestania używania Licencji Oprogramowania. 

§ 5. 
Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 50.000 

(pięćdziesiąt tysięcy) złotych w przypadku otwarcia przez Zamawiającego zgodnie z zapisami § 3 

koperty z kluczami do archiwum kodów źródłowych i stwierdzenia niezgodności wersji tych 

zdeponowanych kodów źródłowych z zainstalowaną wersją systemu, lub braku możliwości 

odszyfrowania kodów źródłowych przy użyciu zdeponowanego u Zamawiającego klucza do 

archiwum tych kodów źródłowych i braku naprawienia takiego naruszenia w terminie 7 (siedmiu) 

dni od wezwania ze strony Zamawiającego. 

2. Zmawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego zapłacenia kary umownej w wysokości 

50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych w przypadku niezgodnego z postanowieniami § 3 Umowy 

otwarcia koperty z kluczami do archiwum kodów źródłowych i użycia przedmiotowych kodów 

źródłowych.  

§ 6. 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy oraz załączników wymagają pod rygorem 

nieważności formy pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają zapisy Umowy Dostawy, 

przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Ewentualne spory Strony będą rozstrzygać w sposób polubowny, a w przypadku nie osiągnięcia 

porozumienia każda ze stron może poddać spór rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Wykonawca Zamawiający 


