
 
Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

PROJEKT UMOWY 

 

 

zawarta w Węgorzewie w dniu ……………….r. pomiędzy: 

………………………………………………………… 

z siedzibą przy …………………………………. 

NIP: ………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentują: 

…………………………………………………………………. 

a firmą: …………………………………………………………  

z siedzibą przy ……………………………………………….,  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………..……., Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………… 

NIP: ………………………., REGON: ……………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

którego reprezentuje:   

……………………… - ……………………… 

……………………… - ……………………… 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 

……………… na: „Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy 

Węgorzewo”, została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy 

Węgorzewo. Zamówienie jest współfinasowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji 

sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, Poddziałanie: Cyfrowa dostępność 

informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. 

2. W ramach zamówienia Wykonawca w szczególności dostarczy moduły teletransmisji danych 

z montażem i układem pomiaru wody, moduły teletransmisji danych z montażem i układem pomiaru 

(wody bilansowanie ujęcia i produkcji), uruchomi elektroniczne biuro obsługi: portal e-usług (eBOK) + 

e-usługi, wdroży system do nadzoru i telemetrii, zmodernizuje oprogramowanie do billingowania oraz 

dostarczy sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 

3. Szczegółowy opis i zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Umowy. 

4. Wraz z dostawą oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu licencje na 

oprogramowanie, do których prawo własności posiada producent oprogramowania, który udziela 

Wykonawcy upoważnienia do ich przekazywania na terenie Polski, co stanowi przedmiot umowy 

określony w §1, a Zamawiający zobowiązuje się przedmiot umowy odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę. 
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§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia:…………………. 

2. Prace przewidziane dla wykonania przedmiotu Umowy zostaną wykonane zgodnie 

z Harmonogramem, który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty podpisania 

umowy. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram, będzie podstawą do rozpoczęcia 

realizacji prac przez Wykonawcę. 

3. Harmonogram Umowy może być uszczegółowiony i zmieniony w trakcie trwania umowy. 

 

§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji wszystkich wymagań wskazanych w Załączniku nr 1 

do Umowy (Opis przedmiotu zamówienia) oraz wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy (Oferta).  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zarządzanie i realizację Umowy, w tym za zapewnienie 

prawidłowego zebrania potrzeb Zamawiającego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia 

i Umowy, wykonanie i wdrożenie Systemu oraz zapewnienia dotrzymanie warunków gwarancji 

i serwisu Systemu. 

3. Wykonawca oświadcza, że realizacja wykonania i wdrożenia będzie odbywała się przy 

wykorzystaniu całej posiadanej przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia, z uwzględnieniem 

obowiązującego systemu prawnego. 

4. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot wykonujący prace związane z wdrożeniami dołoży 

należytej staranności wymaganej dla prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających 

z Umowy, dążąc do docelowego eksploatowania przez Zamawiającego rozwiązania 

informatycznego zapewniającego zaspokojenie wymagań określonych w Opis przedmiotu 

zamówienia, które zagwarantuje: 

a) stabilną pracę, 

b) łatwą integrację z innymi systemami informatycznymi; 

c) integralność, poufność i bezpieczeństwo danych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania prac zgodnie z Harmonogramem realizacji prac 

zawartym w załączniku nr ….. do Umowy oraz do zapewnienia środków, narzędzi i nadzoru 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy z należytą starannością, właściwą dla danego 

rodzaju usługi. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot Umowy będzie wykonany m.in. przez osoby wskazane 

w ofercie Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby Wykonawcy realizujący 

w imieniu Wykonawcy Umowę będą posiadali umiejętności i doświadczenie odpowiednie 

do zakresu czynności powierzanych tym osobom, przy uwzględnieniu potrzeb i preferencji 

Zamawiającego. 

7. W celu zapewnienia sprawnej realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do nie 

dokonywania zmian osób bez uzasadnionej przyczyny. Wszystkie zmiany w składzie osób 

Wykonawcy muszą być pisemnie zatwierdzone przez Zamawiającego.  

8. Wymiana poszczególnych osób niezależnie od przyczyny dokonania takiej zmiany, nie będzie 

powodować podwyższenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu 

realizacji Umowy, ani zmiany terminów wykonania poszczególnych prac określonych w jej treści. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, które Wykonawca 

dopuścił do realizacji Umowy – jak za swoje własne działania lub zaniechania. 
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10. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przysługujące mu do Oprogramowania prawa nie 

naruszają praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych praw autorskich osób trzecich i są 

wolne od wad prawnych. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji do Utworów powstałych w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy oraz że udzielenie licencji do Utworów powstałych w trakcie realizacji 

przedmiotu Umowy nie naruszy żadnych praw osób trzecich. 

12. Wykonawca zobowiązuje się, że on sam, jak i podmiot, za który Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność nie będzie naruszał ujawnionych mu w związku z wykonywaniem Umowy praw, 

warunków licencji, warunków gwarancji lub serwisu jakiegokolwiek programu komputerowego 

eksploatowanego przez Zamawiającego, wchodzącego w zakres jego Infrastruktury. 

13. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po wykonaniu Umowy roszczeń osób 

trzecich, Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu 

szkód materialnych lub na osobie, wynikłych z wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

podwykonawcę i ich pracowników zgodnie z warunkami odpowiedzialności Wykonawcy 

określonymi w Umowie. 

14. Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę: 

1) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w wymiarze czasu 

pracy adekwatnym do powierzonych zadań, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

2) W odniesieniu do osób, o których mowa w pkt. 1) wykonujących czynności polegające 

na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Zamawiający wymaga 

udokumentowania faktu ich zatrudnienia poprzez przedstawienie przez Wykonawcę 

w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogu. 

3) Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę ma zastosowanie także do podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą 

wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców osób, o których mowa 

w pkt. 1). na umowę o pracę. 

4) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 

1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

15. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 14 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 

w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
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na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ustępie 14 czynności. 

16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 4 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca oświadcza, iż Wykonawca i podwykonawcy, których zatrudni do wykonywania 

Przedmiotu umowy, posiadają niezbędne umiejętności, uprawnienia i personel do wykonania tych 

zobowiązań, oraz że zawodowo trudnią się wykonywaniem czynności objętych Umową. 

2. Wykonawca wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom 

i poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi zaangażowanych w usługi wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu 

nadzorowi Zamawiającego. Wykaz podwykonawców stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Pozostałą 

część zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi. 

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmieniać podwykonawców. Zmiana podwykonawcy 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od Umowy. W przypadku 

zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca  

powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 Ustawy w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, załączając w tym celu odpowiednie dokumenty, jakie 

wymagane były przez Zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania. 

5. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca 

odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne. Powierzenie wykonania 

części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia.  

6. W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury VAT dla 

Zamawiającego: 

1) zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz 

z kopiami wystawionych przez nich faktur wraz z dowodami wpłaty należności, 

odpowiadającymi wartości faktur, 

2) oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających, że na dzień 

wystawienia faktury VAT dla Zamawiającego, otrzymali od Wykonawcy całość wynagrodzenia 

należnego z tytułu zawartych z Wykonawcą umów i nie zgłaszają roszczeń finansowych 

do Wykonawcy oraz Zamawiającego za dostawy, usługi wykazane w protokole odbioru wraz 

z potwierdzającymi je dowodami wpłaty, 

3) protokołu wykonanych dostaw, usług podpisanego bez zastrzeżeń przez Wykonawcę 

i podwykonawcę.” 
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§ 5 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia współdziałania z Wykonawcą. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do informacji i dokumentów, 

aktualnych na dzień dostarczenia i poprawnych merytorycznie, niezbędnych do prawidłowego 

i należytego wykonywania czynności objętych Umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do każdorazowego, niezwłocznego zawiadamiania Wykonawcy 

o zmianach zasad organizacji i działania Zamawiającego w zakresie objętym Umową. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy Infrastruktury na potrzeby realizacji 

przedmiotu Umowy w terminach wynikających z Harmonogramu. 

 

§ 6 

Zasady realizacji przedmiotu Umowy 

1. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie w ścisłym współdziałaniu Wykonawcy 

z Zamawiającym. Strony zobowiązane są na bieżąco informować się wzajemnie o wszelkich 

znanych im zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem przedmiotu 

Umowy, w tym także znanych Wykonawcy okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, 

które mogą mieć wpływ na jakość, termin wykonania bądź zakres prac. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za informowanie Zamawiającego o zakresie wymaganego współdziałania. 

2. Ilekroć dla wykonania zobowiązań Wykonawcy niezbędny będzie dostęp do pomieszczeń lub 

Infrastruktury Zamawiającego lub zdalny dostęp, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego 

z wnioskiem o udzielenie takiego dostępu osobom, za pomocą których Wykonawca wykonuje 

swoje zobowiązania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie prac prawo do żądania od Wykonawcy 

przedstawienia wyników prac cząstkowych oraz do organizowania spotkań koordynacyjnych 

w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się informować 

Wykonawcę pisemnie o terminie spotkania z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca 

zobowiązuje się, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, udzielać niezwłocznie wszelkich 

wyczerpujących wyjaśnień dotyczących postępów prac nad wykonaniem przedmiotu Umowy oraz 

uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną zgodność Systemu z przepisami prawa 

obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej oraz z bieżącą na dzień uzgodnienia koncepcją 

wytwarzanego oprogramowania. Ocena zgodności Systemu będzie dokonywana w oparciu o stan 

istniejący w chwili zakończenia odbioru oraz zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości całego 

Systemu do odbioru końcowego. 

 

§7 

Cena i warunki płatności 

1. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: cena brutto: …………….. 

w tym obowiązujący podatek VAT (słownie: ………………….). 

2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci cenę, o której mowa w ust. 1, na podstawie wystawionej faktur za każdy 

zrealizowany i odebrany etap umowy, zgodnie z zaakceptowanym przez Strony harmonogramem 

prac. 
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4. Podstawą do wystawienia faktury za etap jest podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru 

częściowego przedmiotu umowy. 

5. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, musi wskazywać numer umowy, z której wynika płatność. 

Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu 

umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres: 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo 

7. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze, 

w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

8. Płatności częściowe nie mogą przekraczać 80% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 

 

§8 

Dostawa i odbiór przedmiotu umowy 

1. Miejsce dostawy zostanie wskazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. 

2. Wykonawca dostarczy oprogramowanie w miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego, 

dokona uruchomienia oraz przeszkoli z jego obsługi. 

3. Odbiór przedmiotu Umowy odbędzie się po udostępnieniu Oprogramowania w sposób określony 

powyżej do siedziby Zamawiającego. 

4. Odbiory przedmiotu umowy będą realizowane etapami w zakresie montaży oraz uruchomienia 

kompletnych modułów telemetrycznych. 

5. Przedmiot umowy objęty niniejszą umową dostarczany będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Dostarczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane w godz.: 9.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu 

daty dostawy z przedstawicielem Zamawiającego. 

7. Przedstawicielem Zamawiającego jest ……………………………………………………….. 

8. Przedstawicielem Wykonawcy jest ……………………………………………………….. 

9. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony. 

10. Stosownie do opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca wraz z oprogramowaniem dostarczy 

Zamawiającemu licencję obejmującą prawo Zamawiającego do korzystania z przedmiotu umowy wraz 

z kodami licencyjnymi. 

11. Wykonawca zapewnia poziom wsparcia technicznego 24 godziny przez 7 dni dostępu do strony 

pomocy technicznej internetowej producenta systemu. Warunki licencji oprogramowania stanowią 

załącznik do umowy. 

 

§9 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres: … miesięcy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że oprogramowanie dostarczone na mocy Umowy należy do grupy najnowszej 

wersji oprogramowania i zawiera wszelkie wprowadzone w ostatnim okresie ulepszenia. 

3. W ramach udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany uszkodzonego lub 

wadliwego nośnika oprogramowania na nowy, wolny od wad w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia. 

4. Zgłoszenia dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty email ……… 

5. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne i prawne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z tym że o wadach Zamawiający 

obowiązany jest powiadomić Wykonawcę niezwłocznie. Wystarczającą formą powiadomienia jest 

przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną na adres mailowy Wykonawcy …………… Wykonawca 
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zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymanego potwierdzenia otrzymanego 

zawiadomienia również w formie elektronicznej. 

6. Autoryzowany serwis Wykonawcy zapewnia przyjmowanie zgłoszeń usterek od poniedziałku do soboty 

w godz. 8:00 do 15:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Kontakt do serwisu: 

tel. ……………….……….. e-mail…………….………………. 

7. Przystąpienie do usunięcia awarii musi nastąpić najdalej w okresie 6 godzin od momentu przekazania 

pisemnego (również poczta e-mail) zgłoszenia awarii. 

8. Naprawy gwarancyjne będą trwać nie dłużej niż 2 dni od daty zgłoszenia, po tym terminie Wykonawca 

przedłuży okres gwarancji o czas niesprawności sprzętu. 

9. Naprawy i przeglądy gwarancyjne będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego, w razie potrzeby 

dostarczenia sprzętu do stacji serwisowej, organizacja i koszt transportu wraz z odstawieniem 

do Zamawiającego po naprawie, spoczywa na Wykonawcy.  

10. Przeglądy gwarancyjne są bezpłatne, Zamawiający ponosi koszty materiałów eksploatacyjnych. 

11. W razie trzykrotnego wystąpienia usterki w którejkolwiek z części sprzętu, Wykonawca w okresie 

obowiązywania gwarancji ma obowiązek wymienić część sprzętu na nową. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do części zamiennych przez okres gwarancji. 

 

§10 

Prawa własności 

1.   Wykonawca oświadcza, że wykonanie jego obowiązków wynikających z Umowy nie będzie naruszać 

żadnych praw w szczególności praw własności intelektualnej osób trzecich oraz nie będzie obciążone 

żadnymi prawami osób trzecich.  

2.    Wykonawca zobowiązuje się naprawić każdą szkodę, w szczególności pokryć wszelkie koszty i wydatki, 

które Zamawiający poniesie lub za które może być odpowiedzialny wobec osób trzecich w przypadku 

każdego pozwu, roszczenia czy postępowania prowadzonego przeciwko Zamawiającemu lub w związku 

z innym postępowaniem, zarówno w trakcie trwania Umowy jak i po jej ustaniu, związanych 

z umownymi zobowiązaniami i oświadczeniami Wykonawcy.  

3.  W przypadkach zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który 

niezwłocznie podejmie działania zmierzające, w szczególności do: usunięcia naruszeń, zaspokojenia 

roszczeń, zabezpieczenia Zamawiającego przed szkodami, odpowiedzialnością i kosztami.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że jeżeli szkoda jest następstwem wady prawnej OPROGRAMOWANIA 

naprawi szkodę Zamawiającego obejmującą stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu 

powszechnego odszkodowanie w związku z bezprawnym korzystaniem z OPROGRAMOWANIA 

zasądzone od Wykonawcy na rzecz podmiotu, który wykazał swoje prawa do OPROGRAMOWANIA. 

Wykonawca nie będzie jednak odpowiedzialny za szkodę, jeżeli Zamawiający nie powiadomi 

Wykonawca o toczącym się postępowaniu przed sądem lub nie umożliwi Wykonawcy obrony jego praw 

w tym postępowaniu przy wykorzystaniu istniejących środków proceduralno- prawnych. 

5.  W przypadku, gdy brak, ograniczenie lub utrata praw Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, spowoduje 

brak, utratę lub ograniczenie praw Zamawiającego w całości lub części, Wykonawca zobowiązuje się 

na własny koszt nabyć takie prawo na rzecz Zamawiającego lub według wyboru Zamawiającego 

zmodyfikuje lub wymieni elementy naruszające prawa osób trzecich, pod warunkiem, że modyfikacja 

lub wymiana nie narusza praw osób trzecich. 
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§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotę …………….zł  

(słownie: ……………………. złotych)  

2. Zabezpieczenie zostaje wniesione w formie: ………………………………………. 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, w trybie określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana 

formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany treści Umowy. 

6. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:  

1) 70 % wartości zabezpieczenia, tj. kwota ………………….  złotych, gwarantująca należyte 

wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po zakończeniu odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy i stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania ich w sposób 

należyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, które stanowiłyby podstawę roszczeń Zamawiającego 

w stosunku do Wykonawcy. 

2) 30 % wartości zabezpieczenia tj. kwota ……………………. złotych zabezpieczająca roszczenia 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż w ciągu 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

7. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

nienależytego wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia 

tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wraz z powstałymi 

odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie z Umową do pokrycia roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości 

lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy 

do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

9. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

10. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt.7 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania 

dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia 

z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

11. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 

w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 
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§12 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% ceny określonej w §7 ust. 1, 

b) za niedotrzymanie terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,02% 

wynagrodzenia określenia w §7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 

c) za nieterminowe usuniecie wad w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w §7 

ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki po upływie terminu określonego w protokole 

odbioru; 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,02% 

ceny określonej w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wady. 

e) za dopuszczenie do wykonywania prac osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku, 

f) za brak przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dowodów zatrudnienia 

na umowę o pracę osób wskazanych w oświadczeniu, zgodnie z §3 ust.14 w wysokości 100,00 

zł, za każdy dzień opóźniania w przekazaniu oświadczenia. 

2. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §7 ust. 1. 

3. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25% wartości umowy. 

4. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody 

przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

5. W przypadku utraty dofinansowania z winy Wykonawcy, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§13 

Poufność, ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli nie wymagają tego przepisy obowiązującego prawa ani nie jest to konieczne dla potrzeb 

wykonania postanowień Umowy, Stronie nie wolno bez uprzedniego, wyraźnego, pisemnego 

zezwolenia drugiej Strony w sposób bezpośredni ani pośredni ujawniać, przekazywać ani 

udostępniać osobom trzecim treści Umowy. 

2. Wszelkie materiały i informacje przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego lub których 

Wykonawca wszedł w posiadanie w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy nie mogą być 

udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej, rozpowszechnione ani ujawnione w inny sposób bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest uprawniony do przekazywania swojemu personelowi oraz podwykonawcom 

informacji wyłącznie, gdy jest to konieczne do wykonania Umowy i odpowiada za zachowanie ich 

poufności. 

4. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się komisyjnie zniszczyć wszelkie 

materiały objęte żądaniem uzyskane w trakcie lub w związku z wykonywaniem Umowy w terminie 

2 dni roboczych po otrzymaniu takiego żądania. 

5. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpieniu od Umowy Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie bez dodatkowych wezwań komisyjnie zniszczyć wszystkie materiały w jakich 

posiadanie wszedł w trakcie lub w związku z wykonywaniem Umowy, które nie zostały zwrócone 

do Zamawiającego. 
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6. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 4 lub 5, Wykonawca zobowiązuje się przekazać 

Zamawiającemu protokół z komisyjnego zniszczenia materiałów w terminie 2 dni roboczych 

od dnia ich zniszczenia. 

7. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji chronionych nie dotyczy informacji: 

a) uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem Umowy, z wyjątkiem informacji które strona 

uzyskała w trakcie lub w związku z negocjacjami prowadzonymi przez Strony w celu zawarcia 

Umowy; 

b) uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób 

do nie ujawniania takich informacji; 

c) które są publicznie znane; 

d) całkowicie niezależnie opracowanych przez drugą Stronę; 

e) których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, żądania 

odpowiednich władz lub organów lub których ujawnienie jest potrzebne do wszczęcia lub 

prowadzenia postępowania cywilnego, karnego administracyjnego lub innego podobnego. 

8. Jeżeli usługi objęte przedmiotem Umowy wymagać będą przetwarzania danych osobowych, 

świadczone będą zgodnie z przepisami ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i wówczas: 

a) Zamawiający, dla celów wykonania Umowy przez Wykonawcę, powierzy Wykonawcy 

przetwarzanie danych osobowych, w stosunku do których jest administratorem, 

przetwarzanych w ramach Systemu, w celu wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, 

w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy. 

b) Wykonawca zobowiąże się do zachowania ich w pełnej poufności oraz do nie kopiowania baz 

danych bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w ustawie z dnia 14 

grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 

i zwalczaniem przestępczości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 125).  

10. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 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 (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) 

danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujące Stronę, kontaktowe 

lub odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy i zobowiązuje się 

udostępnić je drugiej Stronie w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) 

adres e-mail, (iv) numer telefonu. 

11. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. 10 powyżej, do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy, ustalenie, 

dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią związanych. 

12. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową, RODO oraz innymi 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

13. Strony oświadczają, iż zatrudniają pracowników posiadających doświadczenie i wiedzę, a także, że 

posiadają środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 

osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 

14. Strony oświadczają, że opracowały i wdrożyły środki techniczne i organizacyjne określone w art. 

32 RODO, zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania danych osobowych przed 
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dostępem osób nieuprawnionych, dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz 

zastosowane środki techniczne i organizacyjne. 

15. Strony oświadczają, że wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych 

zostaną indywidualnie pisemnie zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych, chyba że podlegają odpowiedniemu 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

16. Strony oświadczają, że pracownicy, którymi będą się posługiwać zostaną przeszkoleni w zakresie: 

a) przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania przy przetwarzaniu danych 

osobowych, 

b) przepisów prawa i procedur dotyczących postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa 

danych osobowych. 

17. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w Umowie. 

18. Każda ze Stron zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób, które zostały upoważnione do 

przetwarzania danych osobowych. 

19. Strony mają prawo  do kontroli, czy przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest zgodne 

z postanowieniami Umowy i mającymi zastosowanie regulacjami prawnymi w obszarze ochrony 

osobowych poprzez przeprowadzenie doraźnych kontroli dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz żądania od drugiej Strony składania pisemnych wyjaśnień. Strona żądająca 

przeprowadzenia kontroli powiadomi drugą Stronę o planowanej kontroli nie później niż 7 dni 

przed jej terminem. 

20. Strony zobowiązują się  do wzajemnego niezwłocznego informowania o prowadzonych w stosunku 

do nich postępowaniach, w szczególności administracyjnych lub sądowych, dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz do  wzajemnej pomocy przy odpowiadaniu na żądania osób 

których dane dotyczą . 

21. Strony zobowiązują się do usunięcia powierzonych im danych osobowych po upływie okresu 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z celem, o którym mowa w ust. 11 niniejszego 

paragrafu. 

 

§ 14 

Zmiany w umowie 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach, gdy: 

1) wystąpiła uzasadniona przyczynami technicznymi konieczność zmiany sposobu wykonania 

Umowy; 

2) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub 

zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie 

miały wpływu; 

3) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań 

technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, 

niepowodujących zmiany przedmiotu Umowy; 

4) w przypadku wydłużenia okresu gwarancyjnego lub rękojmi o dowolny okres; 

5) zmiany terminów realizacji Umowy nastąpiły w wyniku zwłoki Wykonawcy w realizacji Umowy 

w stosunku do terminów przewidzianych Harmonogramem, pod warunkiem dodatkowego 

spełnienia łącznie następujących warunków: 

a) Wykonawca wykaże, że zmiana terminu wykonania umowy spowodowana jest sytuacją 

niezależną od Wykonawcy,  
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b) Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 60 dni przed upływem terminu 

wykonania Umowy lub odpowiednio innych terminów wynikających z Umowy, 

o niemożliwości wykonania w terminie przewidzianym; 

c) Wykonawca zaproponuje akceptowalny przez Zamawiającego nowy termin wykonania 

Umowy lub czynności określonych w Umowie; 

6) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

7) urzędowej zmiany stawki VAT; 

8) zmiana przepisów prawa w zakresie związanych z realizacją zamówienia;  

9) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych, 

10) zmiany sposobu płatności w związku ze zmianą terminu realizacji, zmianą zakresu płatności, 

zmianą wysokości transz. 

11) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zaoferowane urządzenia są niedostępne lub 

wycofane z rynku, na urządzenia o parametrach takich samych lub lepszych niż pierwotnie 

oferowane; 

12) W zakresie terminu, zasada płatności oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku 

wystąpienia siły wyższej. 

13) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

14) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

15) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

2. Na podstawie art. 142 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp zmiany, o których mowa § 14 ust. 1 pkt 7, 13-15 

Umowy, mogą nastąpić jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 tego paragrafu, Wykonawca musi przedstawić dowody 

wskazujące, że zmiany w Umowie są zasadne. 

4. Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby 

będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż osoby wskazane w SIWZ (dotyczy osób 

wskazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 4). Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku 

choroby, wypadku, śmierci lub innej sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie 

wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. 

5. Wszystkie postanowienia opisane w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

6. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie mogą w żadnym wypadku stanowić podstawy 

do zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Każda ze zmian, o których mowa 

w niniejszym paragrafie może natomiast skutkować obniżeniem wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

7. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej i przybiorą formę 

aneksu do niniejszej umowy. 

 



13 

§ 15 

Rozwiązanie umowy, odstąpienie od Umowy 

1. 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 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

2. Niezależnie od pozostałych przewidzianych w Umowie lub wynikających z przepisów prawa 

podstaw odstąpienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w części lub 

w całości, w następujących przypadkach: 

a) wykrycie istotnej niezgodności działania Systemu z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 1 

do Umowy (Opis przedmiotu zamówienia) oraz Załączniku nr 2 do Umowy (Oferta), której nie 

da się usunąć w drodze usuwania wad Systemu; 

b) postawienie Wykonawcy w stan likwidacji; 

c) trzykrotne nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, 

mające charakter naruszenia istotnego, mimo wyznaczenia dodatkowego, odpowiedniego 

terminu do usunięcia naruszeń i jego bezskutecznego upływu; 

d) nieusunięcie przez Wykonawcę błędów, wad lub nieprawidłowości w terminie określonym 

w Protokole odbioru; 

e) zwłoka w Harmonogramie realizacji Umowy przekraczająca 30 dni. 

3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn podanych w ust. 2, Strony 

zatrzymają dotychczasowe świadczenia bez konieczności ich wzajemnego zwrotu. Zamawiający 

zachowuje prawo do żądania kary umownej za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po 

Stronie Wykonawcy. 

4. W razie zaistnienia istotnego naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, 

Zamawiający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

a) nieusunięcie przez Wykonawcę błędów, wad lub nieprawidłowości w terminie określonym 

w Protokole odbioru lub wynikającym z warunków opieki serwisowej; 

b) zwłoka w Harmonogramie realizacji Umowy przekraczająca 30 dni. 

5. Rozwiązanie Umowy bez wypowiedzenia z przyczyn określonych w Umowie nie powoduje 

wypowiedzenia lub wygaśnięcia żadnej z licencji udzielonych oraz uzyskanych zgodnie 

z postanowieniami Umowy. 

6. Licencje oraz serwis udzielone oraz uzyskane zgodnie z postanowieniami Umowy pozostają w mocy 

w zakresie opisanym w Umowie także po jej rozwiązaniu za obustronnym porozumieniem Stron, 

o ile Strony nie postanowią inaczej. 

 

§ 16 

Porozumiewanie i kontakt 

1. Wszelkie powiadomienia, oświadczenia, dokumenty licencyjne, protokoły lub inne dokumenty 

bądź informacje wymagane zgodnie z Umową będą sporządzane w formie pisemnej i dla swej 

ważności wymagają przekazania w następujący sposób: 

a) doręczenie osobiste na adres siedziby Strony; 

b) doręczenie pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: 
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- Dla Zamawiającego: 

………………………………………………………………………………………. 

- Dla Wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………… 

c) doręczenie faksem lub pocztą elektroniczną na adres: 

- Dla Zamawiającego: 

Faks: ……………………………………….. 

Email: …………………………………….. 

- Dla Wykonawcy: 

Faks: …………………………………….. 

Email: ………………………………….. 

d) Przedstawiciel Zamawiającego: ………………………………………………………. 

e) Przedstawiciel Wykonawcy: …………………………………………………………... 

§17 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień 

publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w Węgorzewie.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 

3) Załącznik nr 3 – Wykaz podwykonawców 

 

 
 
ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 


