zmieniony w dniu 14.02.2020 r. Załącznik nr 6.2 do SIWZ - wzór umowy dla części nr 2 zamówienia

WZÓR
UMOWA nr …./BP/CI/2020
zawarta dnia ………………………….…………………. pomiędzy:
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61, wpisanym do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000062756,
NIP: 5250008809; REGON: 000080507, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
a
(w przypadku spółek)
……………… z siedzibą w …………… (kod pocztowy ….-…….), ul. ………………, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd ……………… Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: ……………, NIP: ……………, REGON: ……………, kapitał zakładowy w
wysokości: ………… zł (należy podać w przypadku spółek kapitałowych) opłacony w całości/w części
(dotyczy spółek akcyjnych), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)
............................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
.......................................... z siedzibą w ................................. (kod pocztowy …..-……),
ul.
....................,
wpisanym
do
Centralnej
Ewidencji
i
Informacji
o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP:
..............., REGON: ....................., zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.

Umowa, została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), oznaczenie sprawy
………………………

§ 1. Przedmiot Umowy
1.

2.

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu:
1) kart sieciowych (dalej: „Karty”);
2) przełączników sieciowych (dalej: „Przełączniki”),
łącznie zwanych też „Sprzętem”, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, stanowiącą Załącznik
nr …… do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) oraz ofertą Wykonawcy z
dnia …………., na potrzeby realizacji projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania
i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa.
Przedmiot Umowy będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
oraz z budżetu Państwa.
§ 2. Obowiązki Wykonawcy

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

1.
2.
3.
1

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy terminowo i z zachowaniem
należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz
obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy, przy uwzględnieniu
profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.
Wykonawca zapewnia, że Sprzęt jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest
przedmiotem praw lub roszczeń osób trzecich.
Wykonawca dostarczy Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy od
dnia zawarcia Umowy oraz w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
Sprzęt dostarczony będzie wraz z odpowiednimi certyfikatami i zaświadczeniami, dokumentacją
techniczną, instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim, jeżeli wersja angielska jest wersją
oryginalną, w formie papierowej lub elektronicznej oraz innymi niezbędnymi instrukcjami
i gwarancjami wydanymi przez producenta lub Wykonawcę. Wykonawca wraz z dokumentacją, o
której mowa w zdaniu poprzednim dostarczy Zamawiającemu arkusz kalkulacyjny z wykazem
dostarczanego Sprzętu, zawierający informacje o: numerze seryjnym (jeżeli występuje), typie
Sprzętu, okresie obowiązywania i terminie zakończenia gwarancji.
Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje oczekiwane od kompetentnego
dostawcy sprzętu komputerowego, zgodnie z zasadami najlepszej praktyki zawodowej,
stosowanej w sektorze komputerowym, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu
Umowy.
Wykonawca przy realizacji Umowy może korzystać z usług osób trzecich, z zastrzeżeniem, że
Wykonawca odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób trzecich, z których usług
korzysta przy realizacji poszczególnych części przedmiotu Umowy, jak za własne działania
i zaniechania. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób zaangażowanych w realizację
Umowy pisemnego oświadczenia o przyjęciu obowiązku zachowania poufności danych,
o których mowa w § 10 Umowy.
Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie
Umowy.1
§ 3. Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia posiadanych informacji, materiałów
i dokumentacji na wniosek Wykonawcy, w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiający zapewni współpracę swoich pracowników z przedstawicielami Wykonawcy
w okresie realizacji Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego odniesienia się do kwestii zgłaszanych przez

dotyczy konsorcjum
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4.

1.

2.

3.

Wykonawcę dotyczących realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do odebrania przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy,
zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy i współdziałania z Wykonawcą w zakresie
określonym w Umowie.
§ 4. Odbiór
Odbiór przedmiotu Umowy odbędzie się w dwóch etapach:
1) odbiór wstępny (sprawdzenie rodzaju i typu Sprzętu, przewodów zasilających, nośników,
instrukcji obsługi, dokumentów gwarancyjnych, certyfikatów) - potwierdzony Protokołem
Odbioru Wstępnego;
2) odbiór ostateczny – po przetestowaniu przedmiotu Umowy w terminie 5 (pięciu) dni
roboczych od dnia odbioru wstępnego, potwierdzony Protokołem Odbioru Ostatecznego,
z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
Protokoły Odbioru Wstępnego i Protokół Odbioru Ostatecznego, sporządzone przez Wykonawcę
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy i podpisane przez przedstawicieli obu
Stron Umowy, są dokumentami potwierdzającymi wykonanie przedmiotu Umowy, o którym
mowa w § 1 Umowy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru ostatecznego wad/usterek lub
braków w Sprzęcie Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie wady/zastrzeżenia/usterki.
Wykonawca jest obowiązany w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania
wad/zastrzeżeń/usterek wymienić wadliwy Sprzęt na wolny od wad lub w inny sposób
doprowadzić Sprzęt do stanu zgodnego z postanowieniami Umowy. Dostarczenie niewadliwego
Sprzętu potwierdzone zostanie Protokołem Odbioru Ostatecznego.
§ 5. Termin i sposób dostarczenia Sprzętu

1.

2.

3.
4.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 14 dni roboczych
(tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych ustawowo) od
dnia zawarcia Umowy.
Do terminu realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający nie wlicza terminu niezbędnego na
przeprowadzenie procedury odbioru ostatecznego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 UmowyPrzez
termin wykonania Umowy rozumie się dzień podpisania przez Strony Protokołu Odbioru
Ostatecznego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 2 i 3 Umowy.
Wykonawca dostarczy Sprzęt na własny koszt i ryzyko wraz z dokumentami gwarancyjnymi
i certyfikatami wymienionymi w SIWZ (o ile występują), do lokalizacji Zamawiającego przy
ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie (kod pocztowy 30-215), w dniach roboczych, w godzinach
pracy Zamawiającego, tj. 08:00-15:00, po uprzednim uzgodnieniu dnia i godziny dostarczenia z p.
…………….., tel. ………………, e-mail: .................
Termin wykonania Umowy może zostać przedłużony o okres działania siły wyższej, zdefiniowanej
w § 9 Umowy.
Wykonawca zapewni na swój koszt i ryzyko opakowanie Sprzętu konieczne, by zapobiec jego
zniszczeniu lub obniżeniu jego jakości lub kompletności podczas transportu do miejsca
przeznaczenia, zgodnie z postanowieniami Umowy.
Zamawiający zastrzega, że miejsce użytkowania Sprzętu nie musi być tożsame z miejscem
dostarczenia Sprzętu, określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu.
§ 6. Cena i warunki płatności

1.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
o którym mowa w § 1 Umowy, łączną cenę umowną ……… zł netto (słownie: …………………. złotych
netto), plus podatek od towarów i usług w kwocie ……….. (słownie: …………. złotych), co daje
…………. zł brutto (słownie ………… złotych brutto), zgodnie ze Specyfikacją Cen, stanowiącą
Załącznik nr 2 do Umowy.
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2.

3.

4.

5.

Cena ta uwzględnia wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z należytym wykonaniem
Umowy w terminach wskazanych w Umowie.
Cena, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zapłacona przez Zamawiającego na
podstawie faktury Wykonawcy po podpisaniu Protokołu Odbioru Ostatecznego, o którym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 2 i 3 Umowy, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze. Doręczenie błędnie wystawionej faktury powoduje, że termin zapłaty nie biegnie do
czasu doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Faktura może zostać doręczona w formie papierowej albo w formie określonej przepisami ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2191 ze zm.).
Na fakturze powinny być wyszczególnione pozycje, zgodne z Umową zawierające nazwę Sprzętu
oraz specyfikację opisaną skrótowo, wg wzoru: „Karta sieciowa 4” (w odniesieniu do Kart) oraz
„SW2_GBIC” (w odniesieniu do Przełączników).
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż przedmiot Umowy finansowany jest Umową
finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa.
W przypadku nieotrzymania przez Zamawiającego środków na sfinansowanie przedmiotu Umowy
(środki na konto Projektu) przed upływem terminu wskazanego w ustępie 2 niniejszego paragrafu,
zapłata ceny nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego
wskazanych środków, jednakże nie później niż w terminie 90 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.
§ 7. Gwarancja

1.

Wykonawca udziela gwarancji jakości na Karty na okres 24 miesięcy lub wyda Zamawiającemu
dokument gwarancyjny wystawiony przez producenta na taki sam okres gwarancji. Gwarancja na
Karty świadczona będzie na następujących warunkach:
1) bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru
Ostatecznego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 2 i 3 Umowy;
2) z tytułu gwarancji Wykonawca odpowiada za wady Kart ujawnione w czasie trwania gwarancji.
Wszelkie koszty związane z reklamacją, naprawami gwarancyjnymi oraz transportem
uszkodzonych Kart w okresie gwarancyjnym ponoszone będą przez Wykonawcę;
3) udzielona gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę wadliwych Kart, bądź ich części, na nowe
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia roszczenia
gwarancyjnego od Zamawiającego;
4) w przypadku, gdy w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych, zamiast wadliwych Kart,
dostarczone zostaną Karty wolne od wad, termin gwarancji na te Karty, określony w ust. 1
niniejszego paragrafu, biegnie na nowo od chwili dostarczenia Kart wolnych od wad. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego, na skutek wady,
Zamawiający nie mógł korzystać z Kart;
5) w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w pkt 3 niniejszego
ustępu, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do należytego wykonania zobowiązania
w dodatkowym terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym
upływie tego terminu zastosowanie ma pkt 6 niniejszego ustępu;
6) w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć lub Wykonawca nie usunie wad w terminie nawet
po wezwaniu do należytego wykonania zobowiązania, Zamawiający może żądać
odpowiedniego obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy, w całości lub w części, z zachowaniem
prawa do naliczenia kar umownych, oraz żądać naprawienia szkody powstałej wskutek istnienia
wady;
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2.

3.

7) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zgłaszanie wad/usterek Kart pod numerem telefonu
…………….., w dni robocze między godziną: 8:00 a 16:00 oraz na adres e-mail: ..................
Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przełączniki na okres 24 miesięcy lub wyda
Zamawiającemu dokument gwarancyjny wystawiony przez producenta na taki sam okres
gwarancji. Gwarancja na Przełączniki świadczona będzie na następujących warunkach:
1) bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru
Ostatecznego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 2 i 3 Umowy;
2) z tytułu gwarancji Wykonawca odpowiada za wady Przełączników ujawnione w czasie trwania
gwarancji. Wszelkie koszty związane z reklamacją, naprawami gwarancyjnymi oraz transportem
uszkodzonych Przełączników w okresie gwarancyjnym ponoszone będą przez Wykonawcę;
3) w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad/usterek Przełączników, Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę o wadach/usterkach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 1
(jednego) dnia roboczego od zgłoszenia wady/usterki na swój koszt, ryzyko i własnym
staraniem je usunąć. Na czas usunięcia wady/usterki Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia do miejsca użytkowania Przełączników wskazanego przez Zamawiającego sprzętu
zastępczego o co najmniej takich samych parametrach co Przełącznik wadliwy. Odbiór
i dostarczenie sprzętu zastępczego odbywać się będzie na koszt, ryzyko i staraniem
Wykonawcy;
4) Wykonawca będzie naprawiał wadliwe Przełączniki w miejscu ich użytkowania. W przypadku
braku takiej możliwości, naprawa będzie się odbywała poza miejscem użytkowania
Przełączników. Odbiór i dostarczenie Przełączników odbywać się będzie na koszt, ryzyko
staraniem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się naprawić wadliwe Przełączniki w czasie
nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia wady/usterki;
5) jeżeli nie będzie możliwe usunięcie wad/usterek Przełącznika wadliwego, w terminie
określonym w pkt 4 niniejszego ustępu, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć nową
jednostkę Przełącznika, o co najmniej takich samych parametrach co Przełącznik wadliwy
w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od upływu terminu określonego w pkt 4 niniejszego ustępu,
a gwarancja na ten Sprzęt będzie biegła na nowo;
6) w przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym wystąpi konieczność trzykrotnej wymiany lub
naprawy tego samego elementu Sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany danego
elementu Sprzętu na nowy o nie gorszej funkcjonalności wraz z niezbędnymi dokumentami.
Termin gwarancji na nowy element Sprzętu biegnie na nowo od chwili podpisania przez Strony
protokołu odbioru przekazanego przez Wykonawcę w ramach wymiany elementu Sprzętu;
7) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zgłaszanie wad/usterek Przełączników pod numerem
telefonu …………….., w dni robocze między godziną: 8:00 a 16:00 oraz na adres e-mail:
..................
Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości,
Zamawiającemu przysługiwać będą przez okres trwania gwarancji jakości uprawnienia z tytułu
rękojmi za wady Sprzętu na zasadach ogólnych.
§ 8. Kary umowne

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia następujących kar umownych, których łączna
wysokość nie może jednak przekroczyć równowartości 20% wynagrodzenia brutto określonego w
§ 6 ust. 1 Umowy, w następujących przypadkach:
1) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,5% łącznej ceny
umownej brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie zwłokę w wykonaniu zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi - w wysokości
0,5% łącznej ceny umownej brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia;
3) w przypadku niewykonania przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznej ceny umownej brutto, o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy
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2.

3.
4.
5.

6.

4) za niedostarczenie w terminie sprzętu zastępczego, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5 Umowy
- w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwego Sprzętu – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani
też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy, za wyjątkiem przypadku
odstąpienia od Umowy.
Termin płatności kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Wykonawcę wezwania do zapłaty.
Zamawiający, o ile dokona takiego wyboru, jest uprawniony do potrącenia kar umownych
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań wynikających z Umowy, opóźnienia lub nieprzewidziane koszty, w takiej części,
w jakiej wystąpią z wyłącznej winy Zamawiającego.
Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach
ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 9. Siła wyższa

1.
2.

3.

4.

Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest to
spowodowane siłą wyższą, na którą Strony nie mają wpływu.
W rozumieniu Umowy za przypadek siły wyższej uważa się sytuację, w której wykonanie
zobowiązania Strony stało się niemożliwe wskutek zdarzeń zewnętrznych, nadzwyczajnych,
niemożliwych do przewidzenia i którym nie dało się zapobiec, w szczególności: strajki, zamieszki,
wojnę, powódź, huragan.
W przypadku zaistnienia siły wyższej terminy określone w Umowie zostaną przedłużone
o czas działania siły wyższej, a Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego
w formie pisemnej o wystąpieniu siły wyższej nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od momentu
wystąpienia takiego zdarzenia, pod rygorem niedopuszczalności powoływania się na tę
okoliczność. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi poinformowanie drugiej Strony o jej zaistnieniu
wówczas termin 3 (trzech) dni rozpocznie swój bieg od chwili, gdy powiadomienie stało się
możliwe.
Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż 1 (jeden) miesiąc, Strony mają prawo odstąpić od
dalszej realizacji Umowy, bez jakichkolwiek konsekwencji, w tym kar i odszkodowań, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia przez daną
Stronę.
§ 10. Poufność

1.

2.

Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp). Z zastrzeżeniem tego wymogu
Strony zobowiążą się do przestrzegania przy realizacji Umowy wszystkich postanowień zawartych
w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych,
a także z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Obowiązek ten
nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury,
organów podatkowych lub organów kontrolnych.
Nie będą uznawane za informacje chronione, informacje które:
1) staną się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu bezprawnego,
lub
2) są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody, lub
3) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Stron, lub
4) zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą stroną Umowy
zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień Umowy.
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3.

4.

5.
6.

7.

Każda ze Stron winna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu
przez osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się
zapewnić dostęp do informacji chronionych wyłącznie tym pracownikom lub współpracownikom
Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania czynności na rzecz drugiej Strony,
i którzy wykonują obowiązki wynikające z Umowy.
W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych druga
Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń
i usunięcia ich skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno być
wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej.
Strona, która dopuściła się naruszeń, zobowiązana będzie naprawić szkodę na zasadach ogólnych.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich niepodlegających
upublicznieniu informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności, które zostaną powzięte
przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności uzyskanych od Zamawiającego danych
osobowych i Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania tych danych osobowych
w celach innych niż w celu wykonywania Umowy.
§ 11. Odstąpienie od Umowy

1.
2.

3.
4.

Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, według swego wyboru,
w następujących przypadkach i terminach:
1) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę
i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do jej właściwego wykonania
i wyznaczenia dodatkowego 5-dniowego terminu nie usunął wskazanych pisemnie naruszeń.
Odstąpienie od Umowy z przyczyn przywołanych w zdaniu poprzednim może nastąpić
w terminie 30 dni od dnia upływu ww. dodatkowego 5-dniowego terminu;
2) w przypadku 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
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
3) jeżeli zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy. Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania
egzekucyjnego;
4) jeżeli Wykonawca przystąpi do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. Zamawiający może odstąpić od Umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierać
uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie co najmniej jednego z postanowień
wskazanych w ust. 2 pkt 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo do
żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 Umowy.
§ 12. Kontakt Stron

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację Umowy są:
1) po stronie Zamawiającego:
…………………., tel. ………………, e-mail: ……………… – sprawy techniczne;
…………………., tel. ………………, e-mail: ……………… – sprawy handlowe.
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2) po stronie Wykonawcy:
.........................., tel. ………………, e-mail: ………………. - sprawy techniczne;
…………………., tel. ………………, e-mail: ………………. – sprawy handlowe.
2. Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, są upoważnione przez
Strony do dokonywania czynności związanych z realizacją Umowy, nie są natomiast uprawnione do
zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie osób do kontaktu nie stanowi zmiany Umowy i wymaga
jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie.
§ 13. Zmiany Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp oraz w okolicznościach przewidzianych w Umowie w ust. 2
niniejszego paragrafu. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Poza przypadkami wskazanymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, przewidziana w ust. 1
niniejszego paragrafu możliwość dokonania zmian postanowień Umowy obejmuje również
możliwość zmiany Umowy (w tym sposób wykonania Umowy, termin wykonania Umowy lub cena
umowna), w zakresie wynikającym ze skutków zmian lub zaistnienia okoliczności w następujących
sytuacjach:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub wejście w życie nowych przepisów prawa
w zakresie przedmiotu Umowy;
2) zmiany w organizacji Zamawiającego, wpływające na zakres, sposób lub terminy realizacji
przedmiotu Umowy;
3) zmiany podejścia do realizacji wymagań opisanych w SIWZ, jeżeli taka zmiana wynika
z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności, które
wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia
korzyści Zamawiającego;
4) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością
wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy;
5) wystąpienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w § 9 Umowy;
6) wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
7) w przypadku gdy w okresie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi jedno z poniższych zdarzeń:
a) Sprzęt zostanie wycofany z produkcji,
b) Sprzęt zostanie wycofany z obrotu.
§ 14. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp i ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.
2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku z realizacją
Umowy. Spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
przeznaczony jest dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
4. Integralnymi składnikami Umowy są:
1) oferta z dnia ……………………………………;
2) SIWZ;
3) Załączniki do Umowy:
a) Załącznik nr 1 – Protokół Odbioru Wstępnego/Ostatecznego (wzór);
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b) Załącznik nr 2 – Specyfikacja Cen.

Zamawiający

Wykonawca
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