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Modele wynagrodzenia w umowach wdrożeniowych:

• Fixed price - z góry określona wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac przewidzianych umową

• Time&Materials - wynagrodzenie  jako iloczyn stawki godzinowej oraz faktycznie przepracowanych godzin

• Model mieszany – łączący elementy powyższych rozwiązań, np. za prace wymienione w umowie wynagrodzenie określone 

z zastosowaniem modelu fixed price, natomiast za prace dodatkowe (incydentalne) wynagrodzenie obliczone w oparciu 

o wariant time&material

Wynagrodzenie - modele



Model wynagrodzenia zwykle wynika z charakteru zawartej umowy:

 przy umowach o dzieło typowy będzie model fixed price

• przy umowach o świadczenie usług zwykle zastosowanie znajdzie model timę&materials

• w przypadku umów mieszanych najczęściej będziemy mieli do czynienia z modelem mieszanym, np. elementy noszące

znamiona dzieła będą wiązać się z wynagrodzeniem fixed price natomiast świadczenia stanowiące zlecenie wynagradzane

będą w oparciu o model time&materials

Wynagrodzenie a charakter umowy 



Moment wypłaty wynagrodzenia:

• po zrealizowaniu całej umowy

• po zrealizowaniu etapu umowy

• płatność okresowa (np. miesięczna lub kwartalna)

Zasady wypłaty wynagrodzenia

Możliwe warunki formalne wypłaty 
wynagrodzenia:

• wystawienie faktury

• wysłanie zestawienia czasu pracy

• wysłanie protokołu potwierdzającego 
zakończenie prac

• akceptacja wysłanego zestawienia czasu 
pracy przez zamawiającego

• podpisanie przez obie strony protokołu 
odbioru



Podstawowe reżimy odpowiedzialności:

• zasady ogólne przewidziane w Kodeksie Cywilnym

• rękojmia

• gwarancja

• zasady określone przez strony na zasadzie swobody kontraktowania

Odpowiedzialność



Podstawową regułą jest odpowiedzialność na zasadzie winy

Art. 471 KC: Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 

chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Wykonawca odpowiada za osoby, które są angażowane do wykonania umowy

Art. 474 KC: Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą

zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.

Odpowiedzialność – zasady ogólne (1)



Zwłoka w wykonaniu umowy:

• jeżeli wykonawca dopuści się zwłoki zamawiający może wyznaczyć termin do wykonania umowy pod rygorem odstąpienia od umowy

• zamawiający może też bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania

zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki

• jeżeli świadczenia są podzielne a wykonawca dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia uprawnienie do odstąpienia

od umowy ogranicza się, według wyboru zamawiającego, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia

• zamawiający może odstąpić od umowy w całości jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niego znaczenia ze względu na 

właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez niego cel umowy, wiadomy wykonawcy

Odpowiedzialność – zasady ogólne 2)



Niemożliwość świadczenia:

• jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca, zamawiający 

może od umowy odstąpić

• w razie częściowej niemożliwości świadczenia zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wykonanie częściowe 

nie miałoby dla niego znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez zamawiającego 

cel umowy, wiadomy wykonawcy

• w przypadku odstąpienia zamawiający musi zwrócić to co otrzymał w wykonaniu umowy a wykonawca zobowiązany jest to przyjąć

• sam zamawiający, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczył, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody

wynikłej z niewykonania zobowiązania

Odpowiedzialność – zasady ogólne (3)



Zasady szczególne mogą wynikać z przepisów regulujących określony typ umowy

Przykładowe przepisy regulujące umowę o dzieło:

• jeżeli wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć

w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu 

do wykonania dzieła

• jeżeli wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania 

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin - po bezskutecznym upływie tego terminu może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie 

lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy

Odpowiedzialność – zasady ogólne (4)



Rękojmia – szczególna odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne

Wada fizyczna – niezgodność oprogramowania z umowa

Wada prawna:

• oprogramowanie stanowi własność osoby trzeciej

• jest obciążone prawem osoby trzeciej,

• ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu oprogramowaniem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu

• jeżeli nie istnieją prawa do oprogramowania

Odpowiedzialności – rękojmia (1)



Roszczenia zamawiającego:

• obniżenie ceny – według proporcji wartość oprogramowania z wadą do wartości oprogramowania bez wady

• odstąpienie od umowy – nie można odstąpić jeżeli wada jest nieistotna

• powyższe uprawnienia nie przysługują jeżeli wykonawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla zamawiającego 

wymieni oprogramowanie na wolne od wad albo wadę usunie

• powyższa reguła nie ma zastosowania jeżeli oprogramowanie było już wymienione lub naprawiane albo wykonawca 

nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany  lub usunięcia wady

Odpowiedzialność – rękojmia (2)



Roszczenia zamawiającego c.d.:

• wymiana oprogramowania na wolne od wad

• usunięcie wady

• wykonawca jest obowiązany wymienić oprogramowanie na wolne od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych 

niedogodności dla zamawiającego

• wykonawca może odmówić powyższym żądaniom jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową  w sposób wybrany 

przez zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów

• jeżeli zamawiającym jest przedsiębiorca, wykonawca może odmówić wymiany oprogramowania na wolne od wad lub 

usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę oprogramowania

Odpowiedzialność – rękojmia (3)



Terminy dla wad fizycznych:

• odpowiedzialność trwa 2 lata od wydania oprogramowania

• roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady

• w tym samym terminie zmawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny

• jeżeli zamawiający żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy 

lub usunięcia wady

• w razie dochodzenia przed sądem jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień ulega 

zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

• upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę 

podstępnie zataił

Odpowiedzialność – rękojmia (4)



Co do zasady do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne stosuje się przepisy dot. wad fizycznych

– nie stosuje się jednak terminu 2 letniego

Reguła szczególna:

• w stosunkach między przedsiębiorcami zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie 

i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie wykonawcy o wadzie, a w przypadku 

gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu

• do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie

• utrata powyższych uprawnień nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy lub do zawiadomienia o wadzie, 

jeżeli wykonawca wiedział o wadzie albo zapewnił zamawiającego, że wady nie istnieją

Odpowiedzialność – rękojmia (5)



Art. 558 KC:

§ 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć.

§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę

przed kupującym.

Odpowiedzialność – rękojmia (6)



Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta 

i uprawnienia zamawiającego w przypadku, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu

• obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie

oraz zapewnieniu innych usług

• szerokie możliwości kształtowania treści gwarancji

• jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Odpowiedzialność – gwarancja (1)



Przepisy imperatywne:

• klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji

• wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność  z tytułu rękojmi

• w razie wykonywania przez klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega 

zawieszeniu - termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji 

albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie

• termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji 

nie mógł z niej korzystać

• jeżeli gwarant dostarczył zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie 

na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej

• jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, powyższa reguła ma zastosowanie do części wymienionej

Odpowiedzialność – gwarancja (2)



Limitacja odpowiedzialności:

• straty (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans)

• wyłączenie odpowiedzialności a limit odpowiedzialności

• siła wyższa

• przyczynienie się drugiej strony

Art. 473 KC: 

§ 1. Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu 

oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie.

Odpowiedzialność – zasady określone przez strony (1)



Zabezpieczenie wykonania umowy:

• kary umowne (zwłoka w wykonaniu etapu, zwłoka w wykonaniu umowy, zwłoka w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze)

• definiowanie zdarzeń stanowiących naruszenie umowy (np. pojęcie błędu oprogramowania, zwłoka, bezczynność)

• zasady odstąpienia/wypowiedzenia

Odpowiedzialność – zasady określone przez strony (2)



DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W 
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