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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

 

Umowa 

Nr CSIOZ/…../2017 

zawarta w dniu …………………. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309, 

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

 … – … 

a 

… z siedzibą … … zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: … . 

 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami” lub indywidualnie „Stroną” 

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WZP.270.148.2017 zawarta 

została umowa zwana dalej „Umową” o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot i termin realizacji Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa systemu telewizji dozorowej CCTV (ang. Closed Circuit TeleVision) 

(zwanego dalej „Systemem”), wraz z montażem, uruchomieniem i konfiguracją dla Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia, za ustalone w Umowie wynagrodzenie, na zasadach określonych 

w  Umowie, w tym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 „Opis Przedmiotu 

Zamówienia” do Umowy oraz Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 „Oferta Wykonawcy” do 

Umowy. 

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie maksymalnie 10 Dni Roboczych (dzień od 

poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego godz. 8.00 – 16.00, z  wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego) od dnia zawarcia Umowy. 

3. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca: 

1) dostarczy dedykowane urządzenia telewizji dozorowej CCTV; 

2) dostarczy niezbędne oprogramowanie wraz z licencjami do zarządzania Systemem; 

3) dokona demontażu elementów obecnego systemu telewizji dozorowej CCTV;  

4) dokona instalacji nowych elementów Systemu oraz uruchomi i skonfiguruje System do pracy; 

5) wykona testy diagnostyczne Systemu; 

6) przygotuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą.  
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4. Zdemontowane elementy obecnego systemu telewizji dozorowej CCTV pozostaną u  Zamawiającego. 

5. Realizacja przedmiotu Umowy jest niezbędna do zapewnienia trwałości projektów Elektroniczna 

Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) 

oraz Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów 

medycznych (P2), Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia 

(P4).  

§ 2. 

Oświadczenia i zobowiązania Stron 

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji Umowy, dostęp do 

pomieszczeń, w których będą prowadzone prace związane z realizacją Umowy, z  zachowaniem 

procedur i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji technicznych, 

organizacyjnych i handlowych oraz danych dotyczących działalności Zamawiającego udostępnionych 

przez Zamawiającego oraz doradców Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy oraz 

do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż wykonanie Umowy, w szczególności 

do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie przez 

Wykonawcę mogłoby narazić interesy Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim informacji technicznych, technologicznych, 

organizacyjnych, ani innych informacji pozyskanych z tytułu wykonywania Umowy, w szczególności 

logów systemowych, statystyk i innych informacji technicznych, struktury i funkcjonalności sieci 

telekomunikacyjnych, rodzaju wykorzystywanych urządzeń, wszelkich informacji umieszczonych na 

urządzeniach Zamawiającego, o których Wykonawca uzyskał wiedzę lub do których uzyskał dostęp 

w związku z realizacją Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością, przy zachowaniu zasad 

współczesnej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z najlepszą 

praktyką i wiedzą zawodową. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru 

i koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją Umowy w celu osiągnięcia wymaganej jakości 

i terminowości realizacji prac. 

5. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, udostępni dokumenty i informacje będące w posiadaniu 

Zamawiającego, niezbędne do realizacji Umowy, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167, z  późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2016 r., poz. 922) jak również innych informacji 

prawnie chronionych. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, oraz posiada wiedzę 
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i doświadczenie pozwalające na należyte wykonanie Umowy; 

2) przysługują mu w zakresie wykonywania Umowy wszelkie niezbędne prawa do wykonywania Umowy; 

3) korzystanie przez niego oraz przez Zamawiającego z praw autorskich, licencji, praw własności 

przemysłowej, intelektualnej nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub 

praw majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw 

autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na 

znaki towarowe. Wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełniania przesłanek czynu 

nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby 

trzeciej; 

4) w razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po jej wykonaniu jakichkolwiek roszczeń osób 

trzecich Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu 

szkód materialnych lub na osobie, oraz z tytułów, o których mowa w pkt 2 i 3, a wynikłych z wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, jego podwykonawców i osób pozostających w ich dyspozycji, a 

podejmujących czynności w związku z realizacją Umowy. 

§ 3. 

Warunki wykonania Umowy/odbiór Systemu 

1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o terminie zrealizowania przedmiotu 

Umowy przynajmniej na 1 Dzień Roboczy przed jego zrealizowaniem. Odbiór odbędzie się w siedzibie 

Zamawiającego. Potwierdzeniem należytej realizacji będzie podpisany przez Strony Protokół Odbioru, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do realizacji przeprowadzonych prac w  terminie 3 

Dni Roboczych od dnia przedstawienia przez Wykonawcę Systemu do odbioru. Wykonawca 

zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 3 Dni Roboczych od 

dnia ich otrzymania od Zamawiającego.  

3. Zamawiający odmawia odbioru Systemu w przypadku, gdy jego funkcjonowanie nie będzie należyte, 

w tym nie będzie zgodne z warunkami Umowy, w tym z Załącznikiem nr 1 do Umowy. 

4. W ramach dostawy Systemu Wykonawca dostarczy wszelkie instrukcje, dokumentacje oraz karty 

gwarancyjne. 

5. Osobami upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją Umowy, w  tym 

do podpisywania Protokołów Odbioru po stronie Zamawiającego są: 

1) …, nr tel.:…, e-mail: …; 

lub 

2) …, nr tel.: …, e-mail: … 

6. Osobami upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją Umowy, w  tym do 

podpisywania Protokołów Odbioru po stronie Wykonawcy są: 
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1) …, nr tel.: …, e-mail: …; 

lub 

2) …, nr tel.: …, e-mail: … 

7. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 5 i 6 nie są uprawnione do zmiany, rozwiązania lub 

odstąpienia od Umowy, chyba, że działają na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez 

Strony. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez swoich 

pracowników lub osoby, którym powierzył wykonanie przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca, w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego o tym fakcie. Przez konflikt interesów Strony rozumieją zaistnienie okoliczności 

faktycznych lub faktów prawnych, które mają lub mogą mieć wpływ na rzetelność, bezstronność 

i obiektywizm w wykonaniu Umowy. 

10. Zamawiający w przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu konfliktu interesów występuje 

niezwłocznie do Wykonawcy o przedstawienie stosownych wyjaśnień.  

11. Korespondencja Stron będzie przesyłana: 

1) do Zamawiającego pod następujący adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. 

Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, kancelaria@csioz.gov.pl; 

2) do Wykonawcy pod następujący adres: … . 

12. Zmiana danych osób wskazanych w ust. 5 lub 6 oraz zmiana danych adresowych Stron wskazanych w 

ust. 11 nie wymaga podpisania przez Strony pisemnego aneksu do Umowy. W takim przypadku Strona, 

której zmiana dotyczy zobowiązana jest do pisemnego poinformowania o zmianie drugą Stronę. 

§4. 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca gwarantuje, że System jest wysokiej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełnia 

wymogi zawarte w Umowie, w tym w Załączniku nr 1 do Umowy.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 Umowy, 

gwarancji jakości na System przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania przez Strony Protokołu 

Odbioru, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy na warunkach określonych w niniejszym paragrafie oraz 

w dokumentach określających warunki gwarancji oferowane przez producenta Systemu. 

3. W przypadku nie dających się usunąć uszkodzeń lub usterek w Systemie objętych gwarancją jakości, 

Wykonawca dostarczy nowy System o parametrach co najmniej takich samych, jak uszkodzony lub 

posiadający usterki System, w terminie pisemnie uzgodnionym przez Strony, nie później jednak niż 

w  terminie 10 Dni Roboczych od dnia ich zgłoszenia Wykonawcy. 

4. Zakres udzielonej gwarancji jakości obejmuje w szczególności: 

1) diagnozę błędów w Systemie; 

mailto:kancelaria@csioz.gov.pl
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2) naprawę występujących błędów w Systemie; 

3) dostawę Systemu wolnego od wad; 

4) instalację i konfigurację dostarczonego Systemu wolnego od wad; 

5) serwis wszystkich elementów sprzętowych łącznie z wymianą na nowe w przypadku awarii; 

6) zapewnienie dostępu do poprawek i nowych wersji oprogramowania (aktualizacje) udostępnianych 

przez producenta oprogramowania. 

5. Za wady Systemu uznaje się:  

1) nieistnienie w Systemie wszystkich deklarowanych modułów; 

2) niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przez System wszystkich lub niektórych funkcji 

określonych w Załączniku nr 1 do Umowy oraz funkcji, które nie określone powinny być przynależne 

Systemowi z racji zakresu jego działania; 

3) brak zasadniczej bezbłędności wykonywania przez System jego funkcji. 

6. Serwis gwarancyjny musi zawierać wsparcie świadczone przez Wykonawcę telefonicznie pod nr telefonu 

… oraz pocztą elektroniczną pod adresem: …, oraz umożliwiać dostęp do nowych wersji Systemu, 

a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 

7. Serwis gwarancyjny musi zawierać wsparcie inżyniera Wykonawcy lub producenta w zakresie 

rozwiązywania problemów konfiguracyjnych oraz technicznych w Systemie w miejscu jego użytkowania. 

8. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń serwisowych pocztą elektroniczną całodobowo, na adres: … 

9. Wykonawca podejmie działania serwisowe polegające na realizacji zgłoszenia w trybie 24x7x365 

(dwadzieścia cztery godziny przez siedem dni w tygodniu przez 365 dni w roku) oraz zobowiązuje się do 

rozwiązania zgłoszonego problemu w ciągu 3 Dni Roboczych od otrzymania zgłoszenia. 

10.  Zamawiający wymaga, aby serwis gwarancyjny zapewniał obsługę zgłoszeń serwisowych i zapytań 

o pomoc techniczną nawet w przypadku, gdy wybrany partner utraci autoryzację producenta. 

11.  W szczególnych przypadkach, gdy naprawa Systemu wymagać będzie terminu dłuższego, niż termin 

wskazany w ust. 9, Zamawiający może wyrazić zgodę na jego wydłużenie na pisemny wniosek 

Wykonawcy.  

12.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia realizacji danego zgłoszenia przez podmiot trzeci, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie dokona realizacji zgłoszenia w  terminie 5 Dni 

Roboczych od dnia jego zgłoszenia, chyba że Zamawiający wyraził zgodę na taki termin, zgodnie z ust. 

11. Realizacja zgłoszenia przez podmiot trzeci pozostaje bez wpływu na warunki gwarancyjne. 

13.  Wszystkie koszty związane z realizacją świadczeń wynikających z gwarancji jakości ponosi 

Wykonawca. 

14.  Świadczenie serwisu gwarancyjnego lub napraw wynikających z rękojmi będą wykonywane w  siedzibie 

Zamawiającego lub miejscu funkcjonowania elementów Systemu, chyba, że świadczenie w tym miejscu 

będzie niemożliwe lub nieuzasadnione. W przypadku gdy Wykonawca wykonuje naprawę poza siedzibą 

Zamawiającego, jest on zobowiązany na czas naprawy udostępnić Zamawiającemu i dostarczyć na 

własny koszt elementy Systemu lub System o parametrach nie gorszych od naprawianego. 
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15.  Wszelkie świadczenia w ramach serwisu gwarancyjnego będą wykonywane przez wykwalifikowany 

i posiadający wystarczającą wiedzę na temat Systemu personel. Wykonawca jest zobowiązany 

zrealizować wszelkie świadczenia w ramach serwisu gwarancyjnego w taki sposób, aby zapewnić pełną 

funkcjonalność Systemu w trakcie i po zrealizowaniu świadczenia. 

16.  Rozbudowa Systemu przez Zamawiającego o kolejne moduły oraz licencje nie może powodować utraty 

praw gwarancyjnych, o ile Zamawiający dokona takiej rozbudowy zgodnie z  ogólnymi wytycznymi 

producenta i logiką techniczną. 

17. Realizacja obowiązków gwarancyjnych podlega dokumentowaniu w Protokole reklamacyjnym, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

§5. 

Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy wynosi … zł brutto 

(słownie: …), w tym VAT.  

2. Realizacja Umowy finansowana jest ze środków finansowych budżetu państwa ujętych w  Decyzji 

Ministra Finansów FS1.4143.6.2015.SYL (po korektach) w ramach zadania Utrzymanie sprawności ITS 

systemów P1, P2 i P4.  Zmiana informacji o finansowaniu nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do 

Umowy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ostateczne, nie podlega waloryzacji i obejmuje wszystkie koszty 

jakie poniesie Wykonawca, w tym również koszt udzielenia licencji. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub 

rachunku, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku do siedziby Zamawiającego albo 

30 dni od dnia doręczenia na adres email: kancelaria@csioz.gov.pl rachunku elektronicznego lub faktury 

elektronicznej, na numer rachunku bankowego Wykonawcy podany na fakturze lub rachunku.  

5. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku stanowi podpisany przez Strony Protokół Odbioru, 

o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, wnioskujący o rozliczenie finansowe. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia zlecenia obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę lub rachunek nie później niż 

do dnia 6 grudnia 2017 r. 

§ 6. 

Licencja 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu 

prawo do korzystania z oprogramowania stanowiącego część Systemu, na następujących polach 

eksploatacji: 

1) prawo do korzystania z oprogramowania i jego aktualizacji (poprawek i nowych wersji 
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oprogramowania udostępnianych przez producenta oprogramowania) bez ograniczeń czasowych 

i terytorialnych, zgodnie z przeznaczeniem Systemu; 

2) swobodne przenoszenie pomiędzy urządzeniami (np. w przypadku wymiany sprzętu) o ile rozwiązanie 

na to pozwala, a w przeciwnym wypadku Wykonawca w okresie trwania gwarancji zapewni wymianę 

licencji wraz ze urządzeniem;  

3) licencja na użytkowanie zamawianego Systemu dla modułów, w przypadku, których powstanie wymóg 

dostawy licencji min. przez okres trwania gwarancji;  

4) prawo do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta oprogramowania aktualizacji, m. in. 

przez okres trwania gwarancji; 

5) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji oprogramowania przez Zamawiającego, 

w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej 

eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania; 

6) korzystanie z pozostałych uprawnień, które wynikać będą z postanowień licencyjnych producenta 

oprogramowania, pod warunkiem, że postanowienia te nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego 

niż te, które są w Umowie. 

2. Dostawa licencji odbędzie się poprzez: 

1) dostarczenie kompletu kluczy aktywacyjnych dla produktów, w przypadku, których powstanie wymóg 

dostawy kluczy aktywacyjnych;  

2) dostarczenie dokumentów pozwalających na stwierdzenie legalności dostarczonych licencji 

i oprogramowania dla celów inwentaryzacyjnych i audytowych;  

3) dostarczenie kompletu nośników lub dostęp do strony www zawierającej obrazy nośników 

umożliwiających zainstalowanie wyspecjalizowanego oprogramowania. 

§ 7. 

Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji dostawy Systemu w stosunku do terminu wskazanego w 

§1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia.  

2. W przypadku niedotrzymania terminu, ustalonego z Zamawiającym zgodnie z §3 ust. 1 Umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w §5 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia.  

3. W przypadku niedotrzymania terminu uwzględnienia uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego zgłoszonych 

w trakcie odbioru, w stosunku do terminu wskazanego w §3 ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §5 

ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia. 

4. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów dotyczących rękojmi lub gwarancji jakości 
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określonych w §4 ust. 3 lub ust. 9 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 Umowy za każdy dzień 

opóźnienia. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §5 

ust. 1 Umowy. 

6. Kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego 

potwierdzenia. 

7. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie mogą być dochodzone niezależnie od siebie, 

z wyłączeniem kar za odstąpienie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego ustalone kary umowne. 

§ 8. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadkach wskazanych w Umowie lub 

określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadkach naruszenia postanowień Umowy 

przez Wykonawcę, w szczególności gdy: 

1) dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie 

Umowy, w tym wykonanie Umowy w wymaganych terminach; 

2) w przypadku, gdy Wykonawca przekroczy termin wykonania Umowy określony w §1 ust. 2 Umowy 

powyżej 15 dni kalendarzowych; 

3) w przypadku, gdy wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 30% wartości całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy; 

4) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 

ustalonych terminów lub narusza inne postanowienia Umowy, po bezskutecznym upływie terminu 

wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń 

postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do 

wezwania. 

3. Odstąpienie od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 nastąpi w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości przez Zamawiającego o tych okolicznościach. 

4. 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 powodującej, że dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa Państwa lub bezpieczeństwu 
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publicznemu lub powzięcia informacji o nieotrzymaniu środków budżetowych koniecznych do realizacji 

Umowy od dysponenta odpowiedniego stopnia lub braku środków w budżecie Zamawiającego, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za 

zrealizowaną część Umowy. 

5. Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku 

zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej uniemożliwiających realizację Umowy. Przez siłę 

wyższą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia 

i przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które uniemożliwia wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy. 

6. Dla uniknięcia wątpliwości, wygaśnięcie Umowy z dowolnej przyczyny nie wpływa na przeniesienie na 

Zamawiającego praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw majątkowych. 

7. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 9. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie … 

w wysokości … zł (słownie: …), tj. 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym jest mowa w  §5 ust. 1 

Umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone zostanie na pokrycie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym kar umownych, bez 

potrzeby uzyskania akceptacji Wykonawcy.  

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego wniosku o zwrot zabezpieczenia ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który 

należy dokonać zwrotu. 

4. W razie niewykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego, zostanie ono zwolnione w następujących terminach: 

1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - w terminie 30 dni od dnia podpisania 

przez Strony Protokołu Odbioru wnioskującego o rozliczenie finansowe; 

2) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy - nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. Rękojmia za wady wynosi 24 miesiące od daty podpisana Protokołu Odbioru 

wnioskującego o rozliczenie finansowe. 

5. Wykonawca może w trakcie obowiązywania Umowy zamienić formę zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy w zakresie określonym w art. 148 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579). Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może 

zmienić formę zabezpieczenia w zakresie określonym w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
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publicznych. 

6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania bądź 

nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności kar umownych. 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym dla oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest prawo 

polskie. 

2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z tytułu Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 4 niniejszego paragrafu Zamawiający może z winy 

Wykonawcy odstąpić od Umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie 

odstąpienia. 

6. Wykonawca może posłużyć się podwykonawcami w celu realizacji Umowy jedynie za uprzednią pisemną 

zgodą Zamawiającego. W przypadku posłużenia się podwykonawcami Wykonawca jest zobowiązany do 

zawarcia z takimi osobami pisemnych umów gwarantujących wykonanie przez nie obowiązków 

wynikających dla Wykonawcy z Umowy, w tym w szczególności zachowania poufności, przeniesienia 

praw, zgód lub upoważnień, w szczególności w zakresie osobistych oraz majątkowych praw autorskich. 

Za działania lub zaniechania jakichkolwiek podmiotów, które uczestniczyły w realizacji Umowy, 

Wykonawca odpowiada jak za własne. 

7. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe 

postanowienia Umowy pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach Stron. W przypadku 

nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy, Strony zobowiązują się 

zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie optymalnie odpowiadała zgodnym 

intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz zaistniałym okolicznościom. 

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy, 
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Załącznik nr 3 – Wzór Protokołu Odbioru, 

Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu Reklamacyjnego 

 

 

 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

……………………………..…..…… ………………………………………. 

(Data, podpis Zamawiającego) (Data, podpis Wykonawcy) 

 


