Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ……………………………….

Dnia ……………….. r. pomiędzy Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Giżycku 11-500, ul. Obwodowa 3, NIP: 845-17-11-581, REGON: 510891122,
którą reprezentuje:
Artur Radman – Dyrektor
Grzegorz Gutowski – Główny księgowy, zwani dalej "Zamawiającym"
a:
……………………………….., NIP: ……………………….., REGON: ………………….., KRS: …………………….,
którą reprezentuje:
……………………….. – …………………. - zwany dalej „Wykonawcą”
zwanych w treści umowy łącznie „Stronami Umowy”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: ……………….. z
dnia ……………….., Znak sprawy: N/5/04/18, została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest:
a) Dostawa i uruchomienie sprzętu i oprogramowania oraz systemu obsługi przychodni,
b) Wdrożenie zintegrowanego systemu wraz ze szkoleniem użytkowników z obsługi systemu
przychodni.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy, w tym zakres obowiązków Wykonawcy, określają
następujące dokumenty:
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
b) niniejsza umowa.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy rzetelnie, z zachowaniem należytej
staranności, bezstronnie i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, kwalifikacjami oraz doświadczeniem niezbędnymi do
prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy oraz że nie istnieją żadne przeszkody prawne i
faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie obowiązków określonych Umową.
Wykonawca oświadcza ponadto, że dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i kadrowym
niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość świadczonych usług objętych przedmiotem
niniejszej Umowy.
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6. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w całości lub
części na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej.

§ 2. Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
a) Dostawy i uruchomienie sprzętu i oprogramowania oraz systemu obsługi przychodni do dnia
28.09.2018 r.
b) Wdrożenie zintegrowanego systemu wraz ze szkoleniem użytkowników z obsługi systemu
przychodni do dnia 26.10.2018 r.
2. Przesłanki umożliwiające wydłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 zostały określone odpowiednio
w § 10 ust. 2 niniejszej Umowy.
§ 3. Warunki realizacji umowy. Zakres obowiązków Wykonawcy
1. Realizacja przedmiotu Umowy obejmuje zakres zadań określonych w załączniku nr 3 do umowy –
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania.
3. Wykonawca, w ramach prawidłowej i terminowej realizacji Umowy, zobowiązuje się do zgodnej
i profesjonalnej współpracy z Zamawiającym oraz jego przedstawicielami.
4. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować postępy oraz rezultaty prac z Zamawiającym
oraz przedstawicielami Zamawiającego. Konsultacje te powinny być udokumentowane
wiadomościami e-mail lub protokołami z rozmów bezpośrednich.
5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do weryfikacji rezultat swoich prac oraz opracowanych
materiałów, w terminach umożliwiających zachowanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
Zamawiającemu, przysługuje prawo do zgłoszenia uwag oraz prawo do żądania wniesienia
określonych zmian. Uzgodnienia w niniejszym zakresie odbywać się będą podczas bezpośrednich
spotkań w siedzibie Zamawiającego, telefonicznie lub drogą elektroniczną poprzez e-mail. Wszelkie
propozycje zmian zostaną oficjalnie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną poprzez e-mail.
Wykonawca w przypadku otrzymania uwag lub propozycji zmian (poprawek) każdorazowo
zobowiązany jest do ich wprowadzenia/ zastosowania w terminie do trzech dni kalendarzowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przebiegu prac, a Wykonawca zobowiązuje się
poinformować Zamawiającego o ich postępie.
7. Wykonawca na czas realizacji przedmiotu Umowy, zapewnia dyspozycyjność swoich pracowników
w zakresie udzielania konsultacji dotyczących realizowanych usług przez co najmniej pięć dni w
tygodniu. Dyspozycyjność rozumiana jest jako gotowość do kontaktów telefonicznych, za
pośrednictwem poczty elektronicznej, telekonferencji lub przy użyciu programów do zarządzania
projektami w godzinach od 08:00 do …...... Odpowiedź Wykonawcy na przesłane przez
Zamawiającego pocztą elektroniczną pytania, powinna być udzielona w czasie nie dłuższym niż
cztery godziny.
8. Zasadnicza część wdrożenia systemu realizowana przez Strony odbywać się będzie w siedzibie
Zamawiającego. Prace realizowane przez Wykonawcę, a niewymagające obecności osób
odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego, mogą odbywać się w siedzibie Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich innych prac towarzyszących, niezbędnych do
zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, np.: koszty dojazdu, ubezpieczenia sprzętu na czas
transportu, dostawy i do czasu zainstalowania, uruchomienia, rozmieszczenie i instalacja sprzętu w
miejscach wskazanych przez zamawiającego.
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10. Wykonawca gwarantuje że:
1. dostarczony przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz, że nie toczy
się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dostarczony przez Wykonawcę
przedmiot Umowy, jak również, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot Umowy nie jest
obciążony zastawem, zastawem rejestrowym, ani zastawem skarbowym, ani żadnymi innymi
ograniczonymi prawami rzeczowymi;
2. dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie jest wolne od mechanizmów blokujących
jego funkcje zrealizowane i wolne od wirusów, koni trojańskich, robaków i innych szkodliwych
programów;
3. rozwiązania przyjęte do wdrożenia Systemu zapewnią kompatybilność z innymi użytkowanymi
przez Zamawiającego narzędziami IT – w zakresie przewidzianym Umową.
11. W zakresie wykonywania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do należytego zrealizowania
przedmiotu Umowy, w szczególności do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie
danych osobowych oraz przepisów wewnętrznych o ochronie informacji;
12. W przypadku konieczności dostępu Wykonawcy do danych zawierających dane osobowe, w
rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych:
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu imiennej listy osób skierowanych
przez Wykonawcę do wykonania prac wymagających dostępu do danych osobowych,
zawierającej dane niezbędne do jednoznacznej identyfikacji każdej z osób, która będzie miała
dostęp do danych osobowych, z określeniem zakresu ich czynności oraz pisemnych oświadczeń
tych osób, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne lub dyscyplinarne, ani nie były
one karane za przestępstwa związane z ochroną danych osobowych;
2. Zamawiający upoważni wskazane przez Wykonawcę osoby do dostępu do tych danych w
zakresie niezbędnym do realizacji Umowy;
3. jeśli okaże się niezbędnym – Strony doprowadzą do zawarcia Umowy w zakresie powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
4. ewentualna zmiana osoby w składzie zespołu Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem
zastąpienia dotychczasowej osoby osobą, o co najmniej takich samych kwalifikacjach,
doświadczeniu oraz wiedzy, jakie posiadała osoba dotychczas wchodząca w skład zespołu
Wykonawcy.
5. zmiana w składzie zespołu Wykonawcy nie wymaga zmiany Umowy – będzie uznana za
skuteczną po pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż przed
planowaną datą dokonania zmiany i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego niezwłocznie, jednak
nie później niż do godz. 24:00 następnego dnia roboczego.
13. O gotowości do odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego, który w
terminie 5 dni od powiadomienia jest zobligowany do podjęcia czynności odbiorczych.
14. Jeżeli w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia i przekazania przez Wykonawcę
Protokołu Odbioru, Zamawiający nie podpisze Protokołu Odbioru i nie zgłosi na piśmie uzasadnionej
odmowy takiego potwierdzenia, to Strony uznają, iż Wykonawca potwierdza wdrożenie danego
obszaru bez zastrzeżeń. Protokoły Odbioru podpisywane będą przez Dyrektora SPZOZ lub inną osobę
pisemnie upoważnioną przez Zamawiającego.
§ 4. Wynagrodzenie i warunki rozliczeń.
1. Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci cenę brutto w
wysokości:……………………….., słownie: (………………………………………………), w tym cena
netto: …………………………………………….., plus podatek VAT: ……………%, w
wysokości: …………………………………zł. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy– ofertą
Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmującym wszystkie
czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym przeniesienie na
Zamawiającego, całości autorskich praw majątkowych.
3. Wynagrodzenie płatne jest po zrealizowaniu całego zadania, po otrzymaniu prawidłowo
wystawionej FV/rachunku.
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4. Podstawą do wystawienia faktury VAT/ rachunku jest protokół odbioru potwierdzający terminowe
oraz zgodne z Umową wykonanie przedmiotu Umowy, podpisany przez Wykonawcę oraz
przedstawiciela Zamawiającego. Do protokołu odbioru, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
kompletną dokumentację techniczną dotyczącą zrealizowanego przedmiotu Umowy, tj. analizy,
opisy techniczne, protokoły - jeśli zostały wypracowane w toku realizacji przedmiotu Umowy.
5. Płatność na rzecz Wykonawcy realizowana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku.
6. Płatność na rzecz Wykonawcy realizowana będzie na numer rachunku bankowego wskazany przez
Wykonawcę w fakturze VAT/ rachunku.
7. Za dzień zapłaty faktury VAT/ rachunku uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. Zamawiający zobowiązuje się dokonać na rzecz Wykonawcy wszelkich płatności wynikających z
tytułu realizacji niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem okoliczności, w których następuje brak dostępności
na rachunku bankowym Zamawiającego środków na finansowanie działań realizowanych w
projekcie o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy.
9. Wykonawca został poinformowany przez Zamawiającego o współfinansowaniu wynagrodzenia ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§ 5. Kary umowne
1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
1) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji obowiązków wynikających z
niniejszej Umowy po upływie 7 dni kalendarzowych od jej zawarcia, w wysokości 10% łącznej
ceny brutto określonej w § 4 ust. 1;
2) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% łącznej ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy;
3) w przypadku nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności naruszenia obowiązków
określonych w § 3 Umowy, w wysokości 10% łącznej ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy;
4) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 3 ust. 5 Umowy,
w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia;
5) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
w wysokości 300,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.
6) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 3 i 4
Umowy, w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia;
2. Łączna wartość kar umownych z tytułu naruszeń, o których mowa w ust. 1 nie może przekroczyć 50%
ceny brutto określonej w § 4 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej
Umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za opóźnienia w
wysokości ustawowej.
4. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody
przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
5. Kary umowne mogą być potracone z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§ 6. Przedstawiciele stron Umowy
1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu Umowy po stronie
Zamawiającego jest:…………………., tel………………..., e-mail: …………………………
2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu Umowy
po stronie Wykonawcy jest: ………………………………. - ………………………, tel. ………………………, email: ………………………
3. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo zmiany osób nadzorujących wykonanie prac objętych
niniejszą Umową bez konieczności aneksowania Umowy.
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§ 7. Prawa autorskie i licencje
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że utwory wytworzone w ramach realizacji przedmiotu Umowy
i dostarczone oprogramowanie standardowe oraz korzystanie z nich przez Zamawiającego lub inne
osoby zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym
praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych.
2. Wykonawca oświadcza, że:
1. wszelkie prawa do Systemu, poszczególnych obszarów funkcjonalnych Systemu oraz do
oprogramowania Systemu, w szczególności prawa autorskie i prawa własności przemysłowej
należą do Wykonawcy lub Wykonawca posiada prawo do dysponowania nimi;
2. wszelkie prawa do nowych wersji, modyfikacji, aktualizacji i innych zmian Systemu,
poszczególnych obszarów funkcjonalnych Systemu oraz oprogramowania Systemu będą
przysługiwały Wykonawcy lub Wykonawca będzie posiadał prawo do dysponowania nimi;
3. nie istnieją i nie będą istnieć w przyszłości żadne przeszkody prawne lub faktyczne
uniemożliwiające lub ograniczające możliwość udzielenia Zamawiającemu licencji, na
warunkach określonych w Umowie, na korzystnie z Systemu, poszczególnych obszarów
funkcjonalnych Systemu oraz oprogramowania Systemu, a także z nowych wersji, modyfikacji,
aktualizacji i innych zmian Systemu, poszczególnych obszarów funkcjonalnych Systemu oraz
oprogramowania Systemu.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji, a w obszarach, w których Wykonawca nie posiada
majątkowego prawa autorskiego – dalszej licencji (sublicencji), na korzystnie z Systemu, z
poszczególnych obszarów funkcjonalnych Systemu oraz z oprogramowania Systemu na
następujących polach eksploatacji:
1. korzystnie z wszystkich funkcjonalności Systemu, wszystkich funkcjonalności poszczególnych
obszarów funkcjonalnych Systemu bez ponoszenia dodatkowych opłat oraz bez
jakichkolwiek ograniczeń;
2. instalowanie, deinstalowanie, zwielokrotnianie, uruchamianie, odtwarzanie, wyświetlanie,
przechowywanie, stosowanie Systemu, poszczególnych obszarów funkcjonalnych Systemu
oraz oprogramowania Systemu;
3. korzystanie z nowych wersji, modyfikacji, aktualizacji i innych zamian Systemu,
poszczególnych obszarów funkcjonalnych Systemu i oprogramowania Systemu wydanych w
okresie, o którym mowa w § 12 Umowy;
4. sporządzania kopii zapasowych Systemu, poszczególnych obszarów funkcjonalnych Systemu i
oprogramowania Systemu.
4. Wykonawca dostarczy licencje / sublicencje łącznie z protokołem odbioru.
5. Licencja / sublicencja jest udzielana na czas nieokreślony na całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Licencja / sublicencja ma charakter niewyłączny, bezterminowy, odpłatny - w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, z możliwością tworzenia nieograniczonej liczby
kont użytkownika w Systemie. Sublicencja udzielona jest wyłącznie w zakresie, w jakim Wykonawca
dysponuje tym prawem, z tym zastrzeżeniem, że prawa Zamawiającego nie może być ograniczone
w zakresie wymaganym w dokumentacji postępowania, w wyniku którego zawarto Umowę.
7. Wykonawca może wypowiedzieć licencje z zachowaniem 10-letniego okresu wypowiedzenia.
8. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, przenosi na
Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji
przedmiotu Umowy na następujących polach eksploatacji:
1. w zakresie utrwalania na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu i formatu oraz
zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji, w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3. wykorzystywania dokumentacji lub jej dowolnych części;
4. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – wprowadzanie do
obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy;
5. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;
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6. sporządzanie wersji obcojęzycznych,
7. łączenie fragmentów z innymi utworami,
8. dowolnego przetwarzania dokumentacji, w tym na adaptacje, modyfikacje dokumentacji,
aktualizacje dokumentacji, wykorzystywanie dokumentacji jako podstawę lub materiał
wyjściowy do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych. - z tym zastrzeżeniem, że korzystanie przez Zamawiającego z ww. prawa
przysługuje mu wyłącznie na potrzeby wewnętrzne (w ramach organizacji Zamawiającego).
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonej dokumentacji w ramach realizacji
przedmiotu Umowy, na warunkach określonych w ust. 8, z chwilą podpisania przez Strony Protokołu
Odbioru bez żadnych uwag czy zastrzeżeń.
5. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność
nośników, na których utrwalono dokumentację wytworzoną w ramach realizacji niniejszej Umowy.
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na mocy niniejszej Umowy dokonuje się na czas
nieokreślony oraz w sposób nieograniczony, co do miejsca.
§ 8. Zasady ochrony informacji poufnych
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych, jakie
uzyskał w związku z zawarciem, wykonywaniem (wykonaniem) lub rozwiązaniem niniejszej Umowy,
co do których powziął wiadomość lub podejrzenie, iż są informacjami lub danymi objętymi
tajemnicą przedsiębiorstwa lub objętymi ochroną.
2. W ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania - w odniesieniu do
udostępnianych lub powierzanych mu przez Zamawiającego danych osobowych - przepisów
ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych, jak również wchodzącego
w życie w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także innych
przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych obowiązujących po 25 maja 2018 roku.
3. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku informacji objętych dostępem do informacji na
zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub
uczynieniem dostępną, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie czy informację tę
ma traktować jako objętą tajemnicą.
5. W trakcie realizacji Umowy lub po jej wykonaniu, Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się do
wskazania Zamawiającemu zakresu danych lub informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
6. Każda ze Stron Umowy obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania
postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie
lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób ze Stroną Umowy.
7. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo przed nieuprawnionym dostępem do gromadzonych i
przechowywanych danych, w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
§ 9. Warunki odstąpienia od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
 w razie zaistnienia 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 do 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
 w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej Umowy, w
szczególności w razie:
a) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy po upływie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia;
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b) zaprzestania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu Umowy przed upływem terminu
zakończenia realizacji Umowy;
 w przypadku dalszego, nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, pomimo
dwukrotnego zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń Zamawiającego co do sposobu realizacji Umowy.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 pkt. 2 i 3 Zamawiający może wykonać prawo
odstąpienia w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających
wykonanie prawa odstąpienia, poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
4. W dniu odstąpienia od Umowy na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz
prawa pokrewne do utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy, chyba, że Zamawiający uzna i
oświadczy, iż wykonane przez Wykonawcę prace nie będą miały dla Zamawiającego znaczenia.
§ 10. Zmiany Umowy
1. Wszelkie istotne zmiany w Umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie
pisemnej, tj. w formie aneksu do Umowy.
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji Umowy. Wydłużenie lub
skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie miało wpływu na wysokość ceny
określonej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. Termin realizacji Umowy może ulec wydłużeniu w wypadku
wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) działania siły wyższej (tj. zdarzeń o charakterze przypadkowym, sprawczym, naturalnym np. klęski
żywiołowej, powodzi itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych prac,
2) wystąpienie okoliczności mających charakter techniczny i związanych bezpośrednio z zasadami
realizacji przedmiotu zamówienia, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności;
W przedstawionych powyżej przypadkach wystąpienia opóźnień Strony Umowy ustalą nowe terminy
realizacji zamówienia.
3. Zmiana dokonana z naruszeniem zapisów określonych w niniejszym paragrafie jest nieważna.
§ 11. Gwarancja
1. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres nie
krótszy niż ….. miesiące oraz rękojmi za wady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
cywilnego w tym zakresie. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z rękojmi za
wady niezależnie od uprawnień przysługujących mu z tytułu udzielonej przez Wykonawcę
gwarancję jakości.
2. Bieg terminów określonych w ust. 1 rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym
mowa w § 4 ust. 4 Umowy.
§ 12. Nadzór Autorski
1. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy będzie pełnił nadzór autorski przez okres nie krótszy niż …..
miesiące/cy. Bieg terminów określonych w ust. 1 rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu
odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe pełnienie nadzoru autorskiego ze strony Wykonawcy
będzie: …...................................... tel. …............................ e-mail: …...........................
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§ 13. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
oraz odpowiednie wytyczne i zasady dotyczące realizacji projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej.
2. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji niniejszej Umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie
sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Strony Umowy w pierwszej kolejności
będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonaniem
niniejszej Umowy.
3. Strony umowy oświadczają, że zapoznały się i zobowiązują się do przestrzegania zasad określonych
w załączniku do Decyzji Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13.07.2017r. „w sprawie
zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami”.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznikami do Umowy są:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Oferta Wykonawcy z dnia ……………..
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

…………………………...................

……………………………………….

Zamawiający

Wykonawca
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