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Załącznik nr 5 

do Zapytania ofertowego 

 
 

Projekt umowy 
 
 

UMOWA NR _____ 
 
zawarta dnia _________ 2020 r. w Skarszewach pomiędzy:  
 
Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Skarszewach, ul. Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy, 
wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000005148, 
NIP 5921871206, REGON 190065495, reprezentowanym przez Cecylię Hinz – Dyrektora, 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a  
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
 
w następstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu 
postępowania w oparciu o zapytania ofertowe na podstawie regulaminu udzielania 
zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości 
nieprzekraczającej 30.000 euro w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skarszewach 
 
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY  
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, którego 

przedmiotem jest zakup, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu 
informatycznego (dalej „system” lub „zintegrowany system informatyczny”) dla 
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach. 

2. Wykonawca jest zobowiązany także, choć nie wyłącznie, do następujących czynności: 
a) wdrożenie i konfiguracja wszystkich modułów i funkcjonalności systemu, 
b) pełne uruchomienie systemu, 
c) przeszkolenie personelu, 
d) zapewnienie pełnego wsparcia technicznego, 
e) świadczenie usług serwisowych przez okres 12 miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, 
f) zapewnienie gwarancji przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego bez zastrzeżeń, 
g) udzielenie licencji, 
h) aktualizowanie oprogramowania przez okres 12 miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, 
i) wszelkich innych czynności, które zapewnią prawidłowe wdrożenie i prawidłowe 

funkcjonowanie systemu. 
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3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa zapytanie ofertowe Zamawiającego 
wraz z załącznikami (w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz złożoną ofertą Wykonawcy stanowiącą 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Miejscem dostawy oraz realizacji przedmiotu umowy jest Gminny Ośrodek Zdrowia              
w Skarszewach, ul. Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy. 

 
§ 2. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON  
 
1. Wykonawca oświadcza, iż legitymuje się niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz 

dysponuje odpowiednim potencjałem organizacyjnym, ekonomicznym i kadrowym, 
zapewniającym wykonanie niniejszej umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
Wykonawca oświadcza również, iż posiada wszelkie wymagane przepisami prawa 
uprawnienia do wykonywania działalności i czynności niezbędnych do wykonania 
niniejszej umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, iż zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w toku 
realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności do udzielenia mu niezbędnej 
pomocy w realizacji zamówienia oraz do terminowej zapłaty wynagrodzenia.  

3. Strony postanawiają, iż osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu Umowy 
wyznaczonymi do kontaktu między stronami będą:  
a) po stronie Wykonawcy: ______________________________ 

tel. _____________, e-mail _____________________________ 
b) po stronie Zamawiającego: ______________________________ 

tel. _____________, e-mail _____________________________ 
4. Strony postanawiają, iż zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotu umowy 

wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony pod rygorem, że wszelkie 
oświadczenia skierowany na dotychczasowy adres e-mail należy uznać za skutecznie 
doręczone. W zawiadomieniu takim oprócz danych osobowych tej osoby winny się 
znaleźć jej dane kontaktowane, to jest numer telefonu, oraz adres poczty 
elektronicznej. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany będzie na podstawie udzielonego mu przez Zamawiającego 
pełnomocnictwa do uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i zezwoleń 
związanych z instalacją i eksploatacją przedmiotu umowy, o ile takowe będą 
konieczne. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego wprowadzania aktualizacji systemu, 
celem zapewnienia zgodności wszystkich funkcjonalności z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego. W przypadku gdyby któraś z funkcjonalności była 
nieaktualna, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym 
Zamawiającego, precyzyjnie wskazując konkretną funkcjonalność oraz konsekwencje 
wynikające dla Zamawiającego z braku aktualności.  
 

§ 3. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących 

terminach: 
a) wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego – w terminie od dnia 

30.06.2020 r., 
b) przeszkolenie pracowników, 
c) przekazanie pracownikom 1 kopii materiałów szkoleniowych. 

2. Wykonawca zapewni aktualizacje systemu i pełną asystę techniczną przez okres 12 
miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
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§ 4. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WARUNKI PŁATNOŚCI  
 
1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy łączne 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _____________ zł netto plus podatek VAT 
według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy.  

3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w formie płatności jednorazowej, 
na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury. Podstawą dla wystawienia 
faktury jest protokół odbioru końcowego podpisany przez obie strony bez zastrzeżeń, 
stanowiący załącznik do faktury.  

4. Faktura będzie płatna przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przelewem,            
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Płatność zostanie dokonana na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy zostanie 
zwrócona Wykonawcy bez księgowania i obowiązku płatności. 

6. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść       
na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  
 

§ 5. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  
 
1. Po wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę (zakończenia realizacji prac)          

i zgłoszenia tego faktu przez Wykonawcę do Zamawiającego (zgłoszenie gotowości do 
odbioru) strony sporządzą i podpiszą protokół odbioru końcowego.  

2. Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa powyżej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
do zatwierdzenia wszelką wymaganą dokumentację techniczną dotyczącą systemu.  

3. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, Zamawiający przystępuje do 
odbioru poddając system testom końcowym z udziałem pracowników Zamawiającego    
i przedstawicieli Wykonawcy. Testy będą trwały przez okres nie dłuższy niż 7 dni, przez 
który to okres sprawdzane będzie prawidłowe funkcjonowanie systemu w możliwie 
najszerszym zakresie (moduły, funkcjonalności). 

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad i usterek, Zamawiający 
sporządzi listę wad i usterek, zaś Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
stwierdzonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 
dłuższym jednak niż 7 dni i do ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru.  

5. Wyłącznie bezusterkowy odbiór (protokół odbioru końcowego podpisany przez obie 
strony bez zastrzeżeń) uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury. 

6. Od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, 
rozpoczyna bieg termin gwarancji i rękojmi. 
 

§ 6. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE  
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 
systemu.  

2. Przez wadę fizyczną (awarię) rozumie się cechę tych materiałów, urządzeń, instalacji 
lub oprogramowania użytych do wykonania systemu zmniejszającą jego wartość lub 
użyteczność (tak w całości jak i w zakresie poszczególnych elementów) ze względu na 
cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z ich przeznaczenia, jak 
również sytuację, w której materiały, urządzenia, instalacje lub oprogramowanie użyte 
do wykonania systemu nie mają właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił 
Zamawiającego (w dowolnej formie), albo jeżeli zostały one wydane Zamawiającemu   
w stanie niezupełnym.  
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 
systemu (tak w całości jak i w zakresie poszczególnych jego elementów), w tym 
również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 
własności intelektualnej do systemu, w tym praw autorskich, patentów, praw 
ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i 
przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem systemu do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich 
wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, 
patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory 
użytkowe i przemysłowe, które pozostawać będą w ścisłym lub pośrednim związku        
z wprowadzeniem systemu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Okres rękojmi wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania przez obie strony protokołu 
odbioru końcowego bez zastrzeżeń zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 
umowie.  

6. W razie odmowy usunięcia wady (awarii) przez Wykonawcę lub w razie jej 
nieskutecznego usunięcia, Zamawiający, niezależnie od stopnia istotności wady, może 
według własnego wyboru:  
a) obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 

liczoną jak za opóźnienie w usunięciu wad lub 
b) odstąpić od umowy zgodnie z postanowieniami umowy lub 
c) zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę, o ile usunięcie takie 
będzie możliwe. 

7. Jeżeli Zamawiający złożył Wykonawcy oświadczenie o obniżeniu ceny lub poinformował 
go o zleceniu usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy, wskazując wielkość obniżenia ceny oraz koszt usunięcia wady przez inny 
podmiot, a Wykonawca w terminie 3 dni nie wniósł zastrzeżeń do takiej informacji, 
uważa się, że oświadczenie o obniżeniu ceny lub zlecenie usunięcia wady innemu 
podmiotowi uznał za uzasadnione. 

 
§ 7. GWARANCJA, SERWIS 
 
1. Wykonawca oświadcza, że system wdrożony w ramach umowy jest wolny od wad 

fizycznych w rozumieniu § 6 ust. 2 umowy. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się,    
iż postanowienia niniejszej umowy oraz postanowienia stosownych dokumentów,        
do których umowa się odwołuje, stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu        
art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego.  

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Z zastrzeżeniem 
odmiennego wyraźnego wskazania Zamawiającego, zgłoszenie będzie dokonywane        
i realizowane w trybie gwarancji określonej w niniejszym paragrafie umowy. 

3. Reakcja na zgłaszane wady (awarie) przedmiotu umowy będą odbywać się według niżej 
opisanej procedury:  
a) Użytkownik systemu po wykryciu awarii zgłosi ten fakt Wykonawcy drogą 

telefoniczną lub mailową (elektroniczną),  
b) w czasie do 24  godzin od chwili zgłoszenia zdarzenia w jednej z form wskazanych 

powyżej, Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia, dokona wstępnej 
identyfikacji zaistniałego problemu, informując o tym Zamawiającego drogą 
telefoniczną i elektroniczną oraz przystąpi do usunięcia awarii, 

c) Wykonawca usunie awarię systemu w czasie do 24 godzin od chwili zgłoszenia 
zdarzenia stanowiącego awarię krytyczną systemu, polegającą na niedostępności 
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jednego lub więcej modułów w sposób istotnie ograniczający lub uniemożliwiający 
rutynowe korzystanie z systemu, lub powodujący generowanie błędów mających 
wpływ, na jakość i wydajność przetwarzanych danych,  

d) Wykonawca usunie awarię systemu w czasie do 48 godzin od chwili zgłoszenia 
zdarzenia stanowiącego awarię niekrytyczną, nieograniczającą rutynowych 
procedur użytkownika systemu oraz bez wpływu na jakość i wydajność 
przetwarzania danych.  

4. Strony mogą wspólnie uzgodnić inny niż określony w ust. 3 termin usunięcia awarii 
systemu. W tym celu Wykonawca winien uzasadnić Zamawiającemu na piśmie, pod 
rygorem nieważności, konieczność wydłużenia terminu usunięcia awarii w stosunku do 
terminu określonego w ust. 3. W piśmie Wykonawca winien wskazać termin, w którym 
przewiduje usunięcie wady. Dłuższy termin usunięcia wady obowiązuje po wyrażeniu na 
niego pisemnej zgody przez Zamawiającego. Uzasadnienie Wykonawcy i zgoda 
Zamawiającego mogą być również przesyłane przez strony elektronicznie.  

5. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania przez obie 
strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, zgodnie z zasadami określonymi   
w umowie. 

6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe             
z przyczyn tkwiących w oprogramowaniu i instalacjach składających się na dostarczony 
system w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady 
tych oprogramowania i instalacji, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w terminie 
obowiązywania gwarancji.  

7. Jeżeli Wykonawca, inny gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich 
do usunięcia wad systemu, uchybi swoim obowiązkom wynikającym z gwarancji,           
w szczególności nie usunie wady w terminach określonych umową, Zamawiający jest 
uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne 
uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, w szczególności roszczenie           
o zapłatę kary umownej z tego tytułu.  

8. W ramach wykonania niniejszej umowy oraz w ramach otrzymanego za jej wykonanie 
wynagrodzenia, Wykonawca w okresie realizacji umowy oraz w okresie gwarancji          
i rękojmi zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu wsparcie techniczne w godzinach 
pracy Zamawiającego, na zasadach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia.  

 
§ 8. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE  
 
1. Wykonawca oświadcza, że jest autorem, jedynym właścicielem autorskich praw 

osobistych oraz właścicielem autorskich praw majątkowych do zintegrowanego systemu 
informatycznego, który jest przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że system jest chroniony prawem autorskim na podstawie 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiający 
jest uprawniony do eksploatacji oprogramowania we własnej siedzibie i na własne 
potrzeby związane z prowadzoną działalnością, w konfiguracji zgodnej z złożoną 
ofertą. Zamawiający nie może wykonywać samowolnie żadnych zmian                         
w oprogramowaniu, jak również zobowiązany jest do ochrony zapisu oprogramowania 
przed jego utratą. Zamawiający na mocy niniejszej umowy jest uprawniony do 
wykonania kopii oprogramowania w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu środki konieczne do podjęcia celem ochrony 
zapisu oprogramowania przed jego utratą. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na czas nieoznaczony na korzystanie przez 
Zamawiającego z systemu i dokumentacji technicznej do systemu, w tym instrukcji 
użytkowania i indeksów funkcjonalności poszczególnych modułów. 

4. Odnośnie licencji na korzystanie z systemu Wykonawca zapewnia, iż:  
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a) licencja będzie uprawniała do korzystania z systemu przez 3 użytkowników 
równocześnie,  

b) licencja ma charakter nieodwołany, a Wykonawca nie podejmie jakichkolwiek 
działań faktycznych lub prawnych uniemożliwiających Zamawiającemu korzystanie      
z systemu, z zastrzeżeniem przypadków naruszenia przez Zamawiającego warunków 
umowy.  

5. Użytkowanie systemu przez większą liczbę użytkowników niż określona w ust. 4 lit. a 
powyżej, będzie możliwe za dodatkową opłatą. 

 
§ 9. OPÓŹNIENIE, KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE  
 
1. Jeśli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które 

dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie zostanie wykonane              
w terminie innym niż określony w umowie, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi 
Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia i jego 
przyczynach. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.  

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:  
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% łącznego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy 
dzień opóźnienia,  

b) za opóźnienie w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia w okresie gwarancji w 
wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 

c) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku usunięcia awarii krytycznej w wysokości 
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,  

d) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku usunięcia awarii niekrytycznej w wysokości 
500,00 zł (pięćset złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 

e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
4 ust. 1 umowy. 

3. Strony ustalają maksymalną wysokość kar umownych jako 80% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
6. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od 

dowiedzenia się o zaistnieniu następujących okoliczności:  
a) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub w realizacji roszczeń z 

rękojmi lub gwarancji o ponad 7 dni, po uprzednim wyznaczeniu mu przez 
Zamawiającego terminu dodatkowego nie krótszego niż 5 dni,  

b) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub w realizacji roszczeń z 
rękojmi lub gwarancji o ponad 14 dni, bez konieczności wyznaczania terminu 
dodatkowego,  

c) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, nastąpi 
otwarcie likwidacji Wykonawcy, wystąpią okoliczności uzasadniające złożenie 
wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub postępowania 
upadłościowego wobec Wykonawcy, jeżeli ww. okoliczności wskazują w ocenie 
Zamawiającego na ryzyko opóźnień w wykonaniu umowy, względnie ryzyko 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,  

d) wystąpił po stronie Wykonawcy brak zdolności do czynności prawnych lub brak w 
składzie organów lub brak zdolności kontynuowania realizacji umowy, w tym z 
uwagi na zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w 
inne przedsięwzięcia Wykonawcy, co w ocenie Zamawiającego stwarza ryzyko 
opóźnień w wykonaniu umowy, względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez Wykonawcę, 
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e) Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymienione rażąco zaniedbuje swoje 
obowiązki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu przez Zamawiającego terminu 
dodatkowego nie krótszego niż 10 dni, 

f) w razie przeprowadzenia przez Wykonawcę co najmniej 3 nieskutecznych prób 
usunięcia awarii lub wady tego samego elementu systemu w ramach rękojmi lub 
gwarancji, bez konieczności wyznaczania terminu dodatkowego. 

7. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia okoliczności, o których mowa w 
ust. 6 powyżej Zamawiający może - po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
dodatkowe terminu na usunięcie uchybienia lub bez jego upływu, gdy jego wyznaczenie 
nie jest wymagane umową - zamiast złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
nakazać Wykonawcy wstrzymanie prac związanych z realizacją przedmiotu umowy i 
powierzyć innemu podmiotowi przez siebie wybranemu wykonanie czynności, których 
Wykonawca w terminie nie wykonał lub zlecić innemu podmiotowi dokończenie 
wykonywania umowy w zakresie, w jakim nie została ona wykonana przez Wykonawcę, 
na jego koszt i ryzyko (wykonanie zastępcze umowy).  

8. W trybie opisanym w ust. 7 powyżej i z przyczyn tam wymienionych Zamawiający może 
również ograniczyć zakres umowy Wykonawcy w dowolnym zakresie i na dowolnym 
etapie realizacji umowy i zlecić wykonanie tego zakresu innemu podmiotowi na koszt i 
ryzyko Wykonawcy.  

9. Wykonawca może odstąpić od Umowy w razie opóźnienia w płatności wynagrodzenia 
przez Zamawiającego przekraczającego 30 dni po uprzednim pisemnym wezwaniu 
Zamawiającego do uregulowania płatności i wyznaczeniu mu terminu dodatkowego nie 
krótszego niż 30 dni. 

10. Niezależnie od postanowień powyższych, w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

11. Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający może jednostronnie rozwiązać 
umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 145a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

12. W przypadku rozwiązania umowy w trybie przewidzianym powyżej, Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania umowy, która została 
zrealizowana do dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy. 
W szczególności strony wyłączają możliwość dochodzenia przez Wykonawcę 
jakichkolwiek świadczeń odszkodowawczych. 

 
§ 10. UBEZPIECZENIE  
 
1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy 

oraz przez okres trwania rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu umowy ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym suma 
ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Koszty ubezpieczenia ponosi wyłącznie Wykonawca. 
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiającemu kopię polisy 

ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych składek, która 
będzie stanowić załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 
§ 11. KLAUZULA POUFNOŚCI 
 
1. Wykonawca ma obowiązek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych 

uzyskanych podczas realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami. Wykonawca, w razie konieczności, zapewni zachowanie wszelkich 
wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych. 

2. Niezależnie od danych podlegających ochronie jak powyżej, Wykonawca zobowiązuje 
się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku 
wykonania umowy, również po jej wykonaniu. 

3. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych danych          
i informacji wyłącznie dla wykonania umowy, ochrony uzyskanych danych i informacji 
przed ujawnieniem osobom trzecim, zniszczenia pozyskanych danych i informacji          
z chwilą ich wykorzystania i zbędności dla celów określonych w umowie, w sposób 
uniemożliwiający ich odtworzenie. 

4. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do wytycznych Zamawiającego i właściwych 
służb w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, w tym także do 
funkcjonujących w siedzibie Zamawiającego aktów wewnętrznych. 
 

§ 12. DANE OSOBOWE 
 
1. Strony podpiszą wzajemną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,       

w szczególności odnoszącą się do danych osobowych pracowników Zamawiającego        
i Wykonawcy oraz kontrahentów (o ile dotyczy) Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących u Zamawiającego 
procedur ochrony danych osobowych. 

 
§ 13. ZMIANY UMOWY  
 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie            

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Możliwość zmiany umowy w zakresie terminu zakończenia umowy istnieje w razie 

niezależnych od Wykonawcy, przedłużających się ponad terminy ustawowe lub 
pierwotnie zakreślone procedur związanych z prowadzonymi w związku z wykonaniem 
niniejszej Umowy postępowaniami administracyjnymi i innymi postępowaniami przed 
organami administracji publicznej lub innymi podmiotami czy osobami odpowiednio      
o okres trwania tych procedur ponad te terminy.  

3. Zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadkach i na zasadach określonych w art. 144 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako 
prawa do dokonania jednostronnej zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość 
dokonania zmiany umowy na mocy obustronnego oświadczenia wolu. Każda zmiana 
umowy wymaga zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień 
umowy, w szczególności w zakresie prawa Zamawiającego do złożenia oświadczenia      
o obniżeniu wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych umową.  
 

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
1. Po zakończeniu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się – jeśli taka będzie wola 

Zamawiającego - zawrzeć z Zamawiającym umowę aktualizacyjno-serwisową, według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Wykonawcę wiąże wskazane 
tam wynagrodzenie, w tym jego zakres i sposób obliczania. 

2. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, strony będą 
rozstrzygać polubownie drodze negocjacji, a dopiero następnie na drodze sądowej. 
Sądem właściwym będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
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4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 dla Zamawiającego 
oraz 1 dla Wykonawcy.  

5. Cesja wynikających z umowy wierzytelności i praw Wykonawcy wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

6. Umowa zawiera załączniki stanowiące jej integralną część.  
 
 
 
 
 

_________________________   _________________________ 
  Zamawiający      Wykonawca 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:  
1. Zapytanie ofertowe Zamawiającego wraz z załącznikami. 
2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 
3. Kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z kopią potwierdzenia opłacenia składki. 
4. Umowa aktualizacyjno-serwisowa. 
 
 


