Załącznik nr 8 do SIWZ
Nr sprawy: FDZP.226.36.2020
Umowa na aktualizację i rozbudowę istniejącego systemu oraz dostawę zakup licencji z
36 miesięczną gwarancją
W dniu .................... w Ostrowie Wielkopolskim,
pomiędzy:
Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego
20/22, NIP 622-22-56-387, REGON P-000314187, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod nr 0000001945, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………
a
……………………………………………………………….
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego , według przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych, na …………………………………………
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1 [Definicje umowne]
1.
2.
3.

Zawarte w niniejszej umowie sformułowania oznaczają:
System
- system informatyczny administracyjny
służący do obsługi części
administracyjnej Zamawiającego,
Sprzęt - urządzenia wraz z niezbędnym oprogramowaniem (w tym systemem
operacyjnym) określone w zał. nr …
Oprogramowanie - aplikacje komputerowe wchodzące w skład Systemu dostarczonego
przez Wykonawcę.
§ 2 [Przedmiot umowy]

1.

2.

Przedmiotem niniejszej umowy jest aktualizacja i rozbudowa istniejącego systemu
administracyjnego szpitala wraz z dostawą licencji, wdrożenie, nadzór autorski oraz
usługi serwisowe nad systemem wraz z 36 miesięczną gwarancją.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków
zamówienia stanowiąca integralna część umowy wraz z OPZ i wszystkimi załącznikami
do OPZ.
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Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej,
nieograniczonej w czasie, licencji na korzystanie z poszczególnych Modułów Systemu
określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, na polach eksploatacji wymienionych w ust.4 .
4. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na polach eksploatacji:
- Zwielokrotnienie modułów systemu informatycznego administracyjnego w pamięci
komputerów i korzystanie z modułów informatycznego systemu administracyjnego przez
liczbę Nazwanych Użytkowników lub na ograniczonej ilości Stacji Roboczych,
określonych dla każdego Modułu,
- Instalacja na twardych dyskach Stacji Roboczych Zamawiającego,
-Instalacja na serwerze sieciowym Zamawiającego z udostępnieniem dla ilości
Nazwanych Użytkowników lub na ograniczoną ilość Stacji Roboczych, określnych w
Opisie Przedmiotu Zamówienia dla każdego modułu informatycznego systemu
administracyjnego,
-Sporządzenie 1 kopii zapasowej (-ych) każdego nośnika informatycznego systemu
administracyjnego.
3.

UWAGA! Zawarcie niniejszej umowy pociąga za sobą skutki w postaci udzielenia
Zamawiającemu licencji i sublicencji na korzystanie z uaktualnień oprogramowania, W
ramach udzielonej Zamawiającemu licencji oraz sublicencji, Wykonawca ma obowiązek
do przekazywania Zamawiającemu nieodpłatnie wszelkich uaktualnień oprogramowania w
okresie obowiązywania umowy.
5

Jeżeli osoba trzecia wystąpi wobec Zamawiającego na drogę sądową z roszczeniami
opartymi na zarzucie, iż korzystanie z jakiegokolwiek elementu oprogramowania w
ramach Systemu narusza jej prawa, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę
o tym fakcie. Wykonawca wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz
pokryje wszelkie koszty procesowe oraz koszty ewentualnych odszkodowań.
§ 3 [Realizacja umowy]
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w etapach określonych w
harmonogramie stanowiącym załącznik nr … do umowy.
2. Strony ustalają, że realizacja umowy zostanie poprzedzona analizą przedwdrożeniową,
która zostanie wykonana przez Wykonawcę w terminie do …………….. od
podpisania umowy.
3. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przedmiot umowy będzie zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wykonawca gwarantuje, że wykona przedmiot umowy osobami mającymi
odpowiednie kalifikacje i doświadczenie zawodowe do wykonania przedmiotu
umowy.
5. Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego- ul.
Limanowskiego 20/22 i ul. 3 Maja 35 w Ostrowie Wielkopolskim
6. Wykonawca w terminie .................... dni od zawarcia niniejszej umowy przekaże
Zamawiającemu testy funkcjonalne, które powinny być wykonane przed podpisaniem
protokołu odbioru. Wyniki tych testów będą załącznikiem do protokołów odbioru.
§ 4 [Obowiązki Wykonawcy ]
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1.

2.
3.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy zgodnie z najwyższymi standardami wynikającymi ze współczesnej wiedzy
technicznej.
Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań osób wyznaczonych do realizacji
przedmiotu umowy oraz do nadzoru nad tymi działaniami.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki związane z realizacją
przedmiotu umowy, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio na zasadzie adekwatnego
związku przyczynowo – skutkowego z wszystkich dokumentów w postaci SIWZ i
wszystkich załączników o jakich mowa w szczególności w paragrafie 2 ust. 2 niniejszej
umowy.
§ 5 [Odbiór Systemu]

Strony ustalają, że odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja Odbiorcza składająca się
z osób wskazanych przez każdą ze stron.
2. Strony uznają, że prawidłowe wykonanie umowy następuje wskutek podpisania
końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego, który w
terminie 5 dni od powiadomienia o gotowości do odbioru jest zobligowany do podpisania
protokołu odbioru, ewentualnie wyspecyfikuje w tym terminie swoje zastrzeżenia co do
niezgodności przedmiotu odbioru z przedmiotem Umowy. W razie wyspecyfikowania
w/w zastrzeżeń, Zamawiający nie podpisuje protokołu odbioru.
1.

§ 6 [Wynagrodzenie]
1. W zamian za należyte wykonanie przedmiotu umowy , a także w zamian za udzielenie
licencji Wykonawca otrzyma zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości ....................
zł. Do wynagrodzenia tego należy doliczyć podatek VAT w wysokości ....................
zł, co daje łącznie kwotę .................... zł brutto.
2. Na kwotę zryczałtowanego wynagrodzenia składają się następujące elementy:
- licencje………………….zł netto…………….zł brutto,
- wdrożenie, nadzór ……………….zł netto…………….zł brutto,
- usługi serwisowe (3x8 osobodni)…………….zł netto……………zł brutto
UWAGA! W razie jeżeli Zamawiający zleci Wykonawcy dodatkowe czynności serwisowe
poza limitem osobodni serwisowych objętych wynagrodzeniem ryczałtowym, Wykonawca
zobowiązuje się, że koszt każdego osobodnia usługi nie będzie wyższy niż wartość znajdująca
się w formularzu ofertowym stanowiącym część oferty na podstawie której udzielono
niniejszego zamówienia publicznego.
UWAGA! Ceny wskazane w ust. 1 obejmują wartość przedmiotu umowy, określone prawem
podatki oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją umowy. W szczególności nie będą
stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia: niedoszacowanie, pominięcie oraz brak
właściwego rozpoznania przez Wykonawcę zakresu umowy. Wymieniona w ust. 1 wartość
brutto nie może ulec zwiększeniu w czasie realizacji umowy. Wymieniona w ust. 1 wartość
brutto może ulec zmniejszeniu w wyniku zawieszenia eksploatacji lub rezygnacji
z eksploatacji przez Zamawiającego z któregoś z modułów stanowiących przedmiot dostawy.
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3. Wykonawca wystawi fakturę na wynagrodzenie, po podpisaniu protokołu końcowego,
o którym mowa w § 5 pkt.3.
4. Płatność wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, będzie dokonana na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury, w następujący sposób:
- 30 % wartości umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury,
- 70 % wartości umowy w równych 35 miesięcznych ratach, pierwsza w terminie 60
dni od daty doręczenia faktury, następne zgodnie z harmonogramem.
5. Płatność będzie dokonana na konto bankowe Wykonawcy wykazane na fakturze.
6. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia konta Zamawiającego przez
bank.
7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym NIP: 622-22-56-387.
8. Płatności, za usługi dodatkowe o których mowa w niniejszym paragrafie będą
dokonywane przelewem na konto Wykonawcy……………………………………… w
terminie 60 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
9. Strony dopuszczają możliwość dokonania przelewu wierzytelności wynikających z
umowy tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego i podmiotu tworzącego wyrażoną na
piśmie, pod rygorem nieważności.
10. W przypadku, gdy stroną niniejszej umowy jest konsorcjum, dochodzenie należności
od Zamawiającego jest możliwe wyłącznie przez tego członka konsorcjum, który
faktycznie wykonywał usługi (zakaz dochodzenia należności od Zamawiającego przez
innego członka konsorcjum niż faktyczny usługodawca). W razie, gdy w umowie
ustanawiającej konsorcjum zawarty jest zapis, z którego wynika, że pomiędzy
członkami konsorcjum istnieje solidarność wierzycieli, zapis taki nie jest skuteczny
wobec Zamawiającego.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktury drogą elektroniczną
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191 z późn. zm.), które
nakładają na zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał
ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy. Zamawiający wymaga
złożenia po zawarciu umowy oświadczenia przez Wykonawcę, jeżeli zamierza on
przesyłać do Zamawiającego drogą elektroniczną ustrukturyzowane faktury
elektroniczne.
12. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje
się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie.
13. Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie
wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem
VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
14. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego
płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment, a jego rachunek
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bankowy wskazany w umowie znajduje się na białej liście czynnych podatników VAT
oraz jest objęty mechanizmem split payment.
15. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy widniejący na białej
liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej a
znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W przypadku jeżeli
rachunek bankowy wykonawcy nie został umieszczony na w/w liście, zamawiający
wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu jego pojawienia się na białej liście i
okoliczność ta nie będzie oznaczała opóźnienia czy zwłoki w zapłacie. Tym samym
wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego jest zgłoszony do
właściwego organu podatkowego i widnieje na w/w liście. Wykonawca zobowiązuje
się również do niezwłocznego informowania zamawiającego o wszelkich zmianach
jego numeru bankowego w trakcie trwania umowy, zgodnie z zasadami określonymi
w § 3 ust. 7 niniejszej umowy, tj. zmiany numeru rachunku bakowego lub jego
wykreślenia z w/w listy przez organ podatkowy najpóźniej 5 dni od zaistnienia tego
zdarzenia.
§ 7 [Zabezpieczenie]
1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny
brutto podanej w ofercie, tj. …………….0 zł w formie zgodnej z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
2.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń
Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy bez potrzeby uzyskania zgody
Wykonawcy.
3.
Kwota stanowiąca 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie
zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu
umowy potwierdzonym protokołem odbioru, albo zostanie zatrzymana w całości lub
odpowiedniej części, gdy Zamawiający wniesie zastrzeżenie co do należytego wykonania
umowy.
4.
Kwota stanowiąca 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie
zwolniona Wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
5.
Wykonawca ma prawo zmienić formę zabezpieczenia na inną przewidzianą
przepisami Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje konieczności zmiany
umowy
6.
W razie wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
w przypadku wniesienia przez Wykonawcę w/w zabezpieczenia w innej formie niż w
pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio termin jego ważności nie
później niż w terminie 14 dni przed upływem terminu ważności.
7.
W przypadku nieprzedłużenia zabezpieczenia Zamawiający wstrzyma najbliższą
płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przedłużenia zabezpieczenia. Fakt
wstrzymania płatności należności dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia odsetek z tytułu
odroczenia terminu płatności do momentu dostarczenia zabezpieczenia.
8.
Rozwiązanie umowy, w tym odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia
podstawy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w
pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Zamawiający na żądanie wnoszącego
zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w
innej formie niż w pieniądzu, pozostawiając w dokumentacji jego odpis poświadczony za
zgodność z oryginałem. Na odpisie powinno być zaznaczone, że zabezpieczenie zostało
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zwrócone. Zwrot oryginału dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki
wniesiono zabezpieczenie.
§ 8 [kary umowne]
1.

2.
3.

4.

5.
6.

W przypadku niewykonywania umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy przez
Wykonawcę albo w przypadku niewykonania któregokolwiek spośród etapów
przedmiotu umowy wynikających z harmonogramu stanowiącego Załącznik nr …. do
niniejszej umowy wyznaczonym w umowie terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo
do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy
określonego w § 6 za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku opóźnienia w usuwaniu nieprawidłowości lub błędów w działaniu systemu
przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł za
każdy dzień opóźnienia.
Za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna - w
wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6.
Za odstąpienie lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności nie
leżących po stronie Zamawiającego ,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna
- w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6.
Strony niezależnie od kar umownych mogą dochodzić odszkodowania na zasadach
ogólnych prawa cywilnego przewyższającego kary umowne.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z jego wynagrodzenia należnego
mu na podstawie niniejszej umowy.
§ 9 [gwarancja i rękojmia]

1.

2.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji niezawodnego działania Systemu oraz
rękojmi na okres 36 miesięcy od podpisania końcowego protokołu odbioru. Okres
trwania gwarancji i rękojmi wynosi tyle samo.
Szczegółowe warunki gwarancji i nadzoru autorskiego określa Załącznik nr … do
niniejszej umowy.
§ 10 [klauzula poufności]

1.

2.
3.

Strony uzgadniają, że informacje techniczne, handlowe oraz dotyczące organizacji i
zarządzania uzyskane w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z
niniejszej umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacje, o których mowa w ust. 1, będą wykorzystywane wyłącznie w celu
wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa
w ust. 1. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za ujawnienie tych informacji albo
wykorzystanie ich w innym celu niż wykonywanie obowiązków wynikających z
niniejszej umowy, nawet jeżeli jej działania nie zagrażają interesom drugiej strony.

§ 11 [zmiany umowy]
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1. Z uwzględnieniem zapisu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez
wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów;
1) aneks w zakresie wymiany / uzupełnienia elementów składowych sprzętu i
oprogramowania w sytuacji, gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez
Wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony oraz w przypadku zaistnienia
konieczności wymiany/uzupełnienia elementów składowych
sprzętu i
oprogramowania w związku z postępem technologicznym, pod warunkiem, że zmiana
nie zmieni ogólnego charakteru umowy w stosunku do umowy zawartej w
pierwotnym brzmieniu;
2) rezygnacji z części przedmiotu umowy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaniechanego przedmiotu umowy.
3) aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu
okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, pod warunkiem, że wydłużenie nie
spowoduje utraty przez Zamawiającego środków finansowych;
4) aneks dopuszczający zmianę umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu
działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usług, a które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
5) aneks w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych
właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu
dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 6, z zachowaniem zasad o
których mowa w art. 144 ust. 1a – 1e ustawy.
3. Z uwzględnieniem zapisu art. 142 ust. 5 w zw. z art. 144 ust. 1 Zamawiający
przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych
zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów:
a.

b.
c.

aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku
od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym że cena brutto
może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej,
zaś cena netto pozostaje bez zmian,
aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
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d.

aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2019r. o pracowniczych planach
kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 3, ppkt. a, b i c jest
potwierdzenie powstania okoliczności w formie opisowej i ich właściwe
umotywowanie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania wpływu zmiany
stawki podatku od towarów i usług , wysokości minimalnego wynagrodzenia czy
zmiany składek na ubezpieczenie na zwiększenie kosztów realizacji umowy będących
podstawą do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w drodze aneksu do umowy.
Wniosek o waloryzację wynagrodzenia na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy PZP, może
być złożony nie wcześniej niż po upływie pełnych 12 miesięcy obowiązywania
umowy. Z jego zakresu wyłączone jest część wynagrodzenia z tytułu dostawy licencji
i wdrożenia sytemu.
4. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana
jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich
uzasadnieniem, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

1.

2.

3.
4.
5.

§ 12 [odpowiedzialność]
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Zamawiającego w
wyniku przekazania lub utraty przez użytkowników systemu danych identyfikacyjnych
umożliwiających uwierzytelnienie w systemie osobom trzecim, przez które rozumie się
pracowników Zamawiającego bez prawa dostępu do systemu.
Uzgadnia się, że wszelkie wzajemne roszczenia - w tym dotyczące naliczenia kar
umownych, mogą być wysuwane przez Strony w terminie maksymalnie 360 dni, licząc od
daty ustania okoliczności stanowiącej podstawę roszczeń, pod groźbą braku możliwości
dochodzenia tych roszczeń w przyszłości. Niniejsza klauzula dotyczy także roszczeń
wysuwanych po rozwiązaniu Umowy.
Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody ograniczona jest do strat i nie obejmuje
utraconych korzyści Zamawiającego.
Całkowita wzajemna odpowiedzialność odszkodowawcza Stron, bez względu na
podstawę prawną roszczenia ograniczona jest do wartości Umowy.
Powyższe ograniczenie w zakresie odpowiedzialności nie obowiązuje w wypadku
powstania szkody w wyniku winy umyślnej którejkolwiek ze Stron lub rażącego
niedbalstwa Wykonawcy.
§ 13 [odstąpienie/wypowiedzenie umowy]

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
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takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
2. Odstąpienie/wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w
każdej chwili; w szczególności, w przypadkach :
1) w trybie określonym w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych,
2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z umową, wadliwie, złej
jakości lub w przypadku nagminnego niedotrzymywania terminów określonych w
odniesieniu do realizacji wszelkich obowiązków określonych umową w tym usuwania
błędów, awarii lub napraw z tytułu gwarancji czy rękojmi.
Powyższe przysługuje Zamawiającemu od dnia podpisania umowy do jej zakończenia.
3. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza
roszczeniem o zapłacenie za rzeczy już dostarczone Zamawiającemu.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d, 1e, ustawy
Prawo Zamówień Publicznych,
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
5. W przypadku rozwiązania umowy na zasadach wskazanych w ust. 4 wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14 [podwykonawcy]
1. Wykonawca będzie
podwykonawcy.

realizował

przedmiot

umowy

samodzielnie/przy

pomocy

2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom zastosowanie mieć będą przepisy art. 36b ustawy –
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019.1843 t.j. z późn. zm.).

§ 15 [zasady postępowania dotyczące ochrony danych osobowych]
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1. Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej obowiązywania, jak i
po jej ustaniu zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym w dalszej
części RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego z zakresu
ochrony danych osobowych.
2. Prace wykonywane na podstawie niniejszej umowy w pomieszczeniach znajdujących się
w obszarze przetwarzania danych osobowych będą nadzorowane przez wyznaczonego,
uprawnionego pracownika Zamawiającego. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są
podporządkować się poleceniom pracownika, o którym mowa powyżej w zakresie
realizacji przedmiotu umowy w tych pomieszczeniach.
3. Wykonawca zobowiązuje się do Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne
skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa w ust. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia narażenia lub naruszenia przez Wykonawcę
warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
5. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do zawarcia w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego umowy o powierzeniu danych osobowych.,
stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy.

§ 16 [postanowienia końcowe]
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień
publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy
prawa dotyczące przedmiotu umowy.
Strony ustalają, że wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane wspólnie przy
uwzględnieniu słusznych interesów Stron. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia,
sprawy sporne poddane zostaną orzeczeniu Sądu właściwego dla miejsca siedziby
Zamawiającego.
Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej.
Cesja uprawnień i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy możliwa jest wyłącznie
za zgodą Zamawiającego – brak pisemnej zgody oznacza nieważność dokonanej cesji
oraz brak jej skuteczności wobec Zamawiającego.
W przypadku zmiany adresu, telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej w okresie
trwania umowy i nie podania go Zamawiającemu – dane te podane na etapie zawierania
umowy są uważane za aktualne, zaś wszelką korespondencję wysłaną na podane dane
uważa się za skutecznie dostarczone
Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego,
przelewać jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
Wykonawca oświadcza, iż jest/ nie jest czynnym podatnikiem VAT (do uzupełnienia
przy podpisaniu umowy).
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8.

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

WYKONAWCA:
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