Załącznik nr 5 do SIWZ
WZP-421-3/2018

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
NA USŁUGĘ DOSTĘPU DO OPROGRAMOWANIA ZAPEWNIAJĄCEGO OBSŁUGĘ
PROCESU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
NA RZECZ SĄDÓW POWSZECHNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY
ORAZ MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI
zawarta w dniu ............................ 2018 r., pomiędzy:
Skarbem Państwa – Sądem Apelacyjnym w Krakowie ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków, posiadającym numer
NIP 676-11-74-573, numer REGON 003894660
działającym w imieniu własnym i na swoją rzecz oraz na rzecz sądów powszechnych, powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie upoważnienia Ministra
Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego do
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rozwiązanie informatyczne obejmujące
funkcjonalności zapewniające obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej na rzecz powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, sądów
powszechnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. MS. 2018 r., poz. 147)
zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
.……………………………………….
a:
………………………………………………….., z siedzibą w ……….. ul. ………………, …..-……. ………………, tel. +48 (…..) ……………,
+ 48 (….) …………….., fax. (…) …………………….., wpisaną/ wpisanym do rejestru przedsiębiorców ………………,
posiadającą/posiadającym NIP ………., REGON ……………,zwaną/ym dalej w treści Umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
………………………………… – ………………………., na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ……… r.,
nieodwołalnego do dnia zawarcia niniejszej Umowy,
wspólnie zwanymi Stronami.
§1
DEFINICJE
1.

2.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę dostępu do oprogramowania zapewniającego
obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na
rzecz sądów powszechnych, jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości” na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 późn.
zm. zwanej dalej ustawą Pzp).
Strony przyjmują następujące znaczenie określeń użytych w Umowie, zarówno w liczbie pojedynczej jak
i mnogiej:
a) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, pod nazwą „Usługa dostępu do oprogramowania zapewniającego obsługę procesu udzielania
zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na rzecz sądów
powszechnych, jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości ”, znak WZP421-3/2018;
b) Umowa – niniejsza umowa o udzielnie zamówienia publicznego zawarta między Zamawiającym,
a Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do umowy oraz załącznikami do załączników do
umowy;
c) System – oprogramowanie zainstalowane na serwerze produkcyjnym, zapewniające obsługę procesu
udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą
Pzp, do którego dostęp zapewnia Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia, dostosowane do
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)
m)
n)
o)

wymogów niniejszego zamówienia, którego standardy jakościowe i funkcjonalne oraz parametry
techniczne określa Załącznik nr 2 do Umowy;
System testowy - odseparowana instancja Systemu stanowiąca kopię Systemu (systemu produkcyjnego)
w zakresie konfiguracji, modyfikacji i danych przeznaczona do działań testowych i rozwojowych
wykonywanych przez Zamawiającego i Wykonawcę;
Utrzymanie Systemu – zapewnienie ciągłości działania, stałej dostępności, sprawności i funkcjonalności
Systemu oraz bieżące usuwanie Awarii i Błędów Systemu w ramach wsparcia technicznego, jak również
zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z najbardziej aktualnej (najnowszej) wersji Systemu
znajdującej się w ofercie Wykonawcy w okresie realizacji Umowy;
Rozporządzenie – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1320);
Jednostka Zamawiająca – sądy powszechne, powszechne jednostki organizacyjne prokuratury oraz
Ministerstwo Sprawiedliwości będące zamawiającymi w rozumieniu ustawy Pzp, udzielające zamówień
publicznych za pośrednictwem Systemu, których pracownikami są Użytkownicy Wewnętrzni,
a w przypadku Zamawiającego także Administrator Zamawiającego;
Użytkownik – każdy Użytkownik Wewnętrzny Systemu lub Zewnętrzny Systemu lub Administrator
Zamawiającego lub inne osoby lub podmioty chcące zapoznać się z dokumentacją postępowań
prowadzonych za pośrednictwem Systemu, bez konieczności logowania;
Użytkownik Wewnętrzny – użytkownik Systemu Jednostki Zamawiającej, uzyskujący dostęp do
funkcjonalności Systemu, w zakresie uprawnień nadanych przez Administratora oraz zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do Umowy, z podziałem na:
 Użytkownik Aktywny to Użytkownik Wewnętrzny Systemu posiadający uprawnienia do
wykonywania czynności w Systemie w ramach prowadzonych postępowań, w szczególności do
rozszyfrowania ofert, mający dostęp do funkcjonalności Systemu moderujących przebieg
postępowania, mogący np. dodawać do postępowań prowadzonych w Systemie pliki/dokumenty,
mogący wprowadzać zmiany w prowadzonym za pośrednictwem Systemu postępowaniu;
 Użytkownik Pasywny to Użytkownik Wewnętrzny Systemu posiadający uprawnienia do podglądu
postępowań, mogący korzystać z funkcjonalności Systemu w trybie biernego obserwatora, który
nie może dodawać plików/dokumentów do postępowań prowadzonych w Systemie, pobierający
lub otwierający dokumenty w postępowaniu w trybie „do odczytu”;
Użytkownik Zewnętrzny – użytkownik Systemu, w szczególności pracownik lub przedstawiciel
potencjalnego oferenta biorącego udział w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, uzyskujący
dostęp do funkcjonalności Systemu za pośrednictwem konta utworzonego w Systemie, zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do Umowy;
Administratorzy – rozumiani łącznie Administrator Zamawiającego i Administrator Wykonawcy;
Administrator Zamawiającego – osoba lub grupa osób wskazana przez Zamawiającego do wykonywania
zakresu czynności wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy oraz w Załączniku nr 2A do OPZ;
Administrator Wykonawcy – osoba lub grupa osób wskazana przez Wykonawcę do wykonywania
czynności wskazanych w załączniku nr 2 do Umowy oraz w Załączniku nr 2A do OPZ;
Awaria – stan powodujący całkowite unieruchomienie Systemu lub całkowity brak dostępu Użytkowników
lub Administratorów do Systemu;
Błąd krytyczny – stan Systemu, w którym dowolna cześć Systemu nie funkcjonuje zgodnie z Dokumentacją
Systemu aktualnie eksploatowanej wersji lub według wymagań do funkcjonalności Systemu, mogący
skutkować lub skutkujący uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem wykorzystania Systemu lub jego
istotnej funkcjonalności do realizacji procesów postępowań w nim prowadzonych, w tym mogący
powodować lub powodujący utratę danych, uszkodzenie danych lub utratę ich spójności. Jako błąd
krytyczny należy rozumieć również błąd mogący powodować lub powodujący przełamanie zabezpieczeń
związanych z poufnością, integralnością i dostępnością Systemu i danych;
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p)

q)

r)

s)
t)
u)

v)
w)

Błąd zwykły – stan Systemu, w którym cześć Systemu nie funkcjonuje zgodnie z Dokumentacją Systemu
aktualnie eksploatowanej wersji Systemu lub według wymagań do funkcjonalności Systemu, który
prowadzi do:
- powolnej pracy Systemu lub
- innego błędu, który wpływa w istotny sposób na pracę Użytkowników;
Błąd drobny - stan Systemu, w którym cześć Systemu nie funkcjonuje zgodnie z Dokumentacją Systemu
aktualnie eksploatowanej wersji Systemu lub według wymagań do funkcjonalności Systemu skutkiem
czego zostały ujawnione błędy, które prowadzą do:
- nieergonomicznej pracy (np. format pól, brak walidacji, literówki, błędne nazwy, konieczność zbędnych
„kliknięć”), utrudniając uzyskanie pożądanego przez Użytkownika rezultatu, itp. lub
- innych błędów nieujętych w niniejszym opisie;
Moduł e-learningowy – obszar funkcjonalności Systemu zawierający odpowiednie materiały szkoleniowe
i edukacyjne w formie np.: prezentacji multimedialnych, graficznych schematów działań i funkcji, szkoleń
online prezentujących funkcjonowanie Systemu, dostępny z poziomu Użytkowników;
Centralny System Zakupów/CSZ – centralny system informatyczny wspierający procesy zakupowe
w sądach powszechnych;
dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem soboty i dni ustawowo wolnych od pracy;
Płatnik – Zamawiający lub Jednostka Zamawiająca, która będzie dokonywać płatności za realizację
przedmiotu Umowy, wskazana przez Zamawiającego jako Płatnik za korzystanie z Systemu przez
Użytkowników Wewnętrznych Jednostki Zamawiającej lub Jednostek Zamawiających;
oferta – oferta w rozumieniu ustawy Pzp (na potrzeby niniejszego zamówienia pod pojęciem oferty
rozumie się również wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu);
Dokumentacja Systemu – ogół dokumentacji technicznej, użytkownika i administratora stworzonej dla
systemu przez jego producenta. Dokumentacja musi być udostępniona dla Zamawiającego minimum
w dwóch wersjach językowych (j. polski i j. angielski), oraz na bieżąco aktualizowana każdorazowo wraz
z wprowadzaniem modyfikacji do systemu. W jej skład wchodzą między innymi:
 Dokumentacja użytkownika (podręcznik użytkownika) – opis programu przeznaczony dla jego
użytkowników, składająca się głównie z sekcji: informacje ogólne, instrukcja obsługi, pomoc;
 Dokumentacja techniczna (podręcznik administratora) – jest przeznaczona dla osób, które zarządzają
systemem. Zawiera dokładny opis metody działania systemu, algorytmów w nim zastosowanych,
rozmieszczenia i sposobu działania poszczególnych komponentów;
 Dokumentacja techniczna (powdrożeniowa) – dokumentacja opisująca wszystkie etapy wdrożenia
wraz z materiałami szkoleniowymi dla użytkowników i administratorów.
§2
PRZEDMIOT UMOWY

1.

Przedmiotem Umowy jest w szczególności:
a) usługa dostępu do Systemu dla maksymalnie 432 Jednostek Zamawiających, z czego w ramach
zamówienia gwarantowanego Zamawiający przewiduje dostęp dla 236 Jednostek Zamawiających,
a w ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje uruchomienie dodatkowych dostępów, w ilości
określonej w ust 9, zapewniająca korzystanie z Systemu przez Użytkowników Wewnętrznych
i Administratora Zamawiającego, których maksymalna liczba została wskazana w Załączniku nr 2 do
Umowy oraz nieograniczoną ilość pozostałych Użytkowników,
b) przeprowadzenie szkoleń w zakresie pełnej obsługi Systemu dla osób wskazanych przez
Zamawiającego,
c) Utrzymanie Systemu, w tym zapewnienie wsparcia technicznego Systemu oraz zapewnienie gwarancji
na poprawne działanie Systemu,
d) usługa dostępu do Systemu testowego wraz z jego cykliczną aktualizacją,
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

e) w ramach prawa opcji: uruchomienie dostępu do Systemu dla kolejnych Jednostek Zamawiających,
uruchomienie dostępu do Systemu dla kolejnych Użytkowników Aktywnych, uruchomienie dostępu do
Systemu dla kolejnych Użytkowników Pasywnych, udział w konsultacjach technicznych przy
opracowaniu projektu integracji Systemu z CSZ, na zasadach określonych w ust. 9.
System zostanie udostępniony dla Użytkowników, za pośrednictwem powszechnie dostępnych
przeglądarek internetowych, pod adresem internetowym ………………………………………………..
Wykonawca zobowiązuje się realizować Umowę przy zachowaniu należytej staranności wymaganej
zawodowym charakterem działalności Wykonawcy oraz przy pomocy osób posiadających odpowiednią
wiedzę, doświadczenie i umiejętności.
Realizacja zamówienia musi się odbywać zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie, ofercie
Wykonawcy oraz Załączniku nr 2 do Umowy zawierającym, w szczególności opis techniczny i funkcjonalny
Systemu.
System musi umożliwiać realizację procesu udzielania zamówień publicznych za jego pośrednictwem,
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności zgodnie
z postanowieniami ustawy Pzp oraz Rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 6
Wykonawca, w całym okresie świadczenia usługi, zobowiązuje się każdorazowo dostosować System do
zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego w terminie do dnia wejścia w życie takich
przepisów oraz przekazać Zamawiającemu protokół wprowadzenia zmian wskazujący przepisy prawa oraz
sposób dostosowania Systemu do zmian, a także termin takiego dostosowania. Wykonawca umożliwi
Zamawiającemu przetestowanie zmiany na Systemie testowym co najmniej 3 dni robocze przed
wprowadzeniem zmiany do Systemu.
W porozumieniu z Zamawiającym, w ramach realizacji Umowy, Wykonawca ustali zakres, sposób i termin
dostosowania Systemu do zgodności z zaleceniami lub instrukcjami dotyczącymi procesu udzielania
zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wydawanymi przez organy
władzy publicznej lub urzędy centralne.
Wykonawca zobowiązuje się dostosować, bez dodatkowego wynagrodzenia, System do oprogramowania
wykorzystywanego do komunikacji zamawiającego z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wskazanego przez Urząd
Zamówień Publicznych, w terminie maksymalnie 1 miesiąca od dnia udostępnienia odpowiednich
zestandaryzowanych API (tj. ściśle określonego zestawu reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe
komunikują się między sobą) pozwalających na wymianę danych i dokumentów oraz umożliwiających
integrację usług pomiędzy Systemem, a wskazanym powyżej oprogramowaniem, w tym pozytywne
przejście wszystkich wymaganych audytów bezpieczeństwa, chyba że przepisy prawa stanowić będą
inaczej.
W ramach prawa opcji:
1) Zamawiający przewiduje możliwość uruchomienia dostępu do Systemu dla kolejnych Jednostek
Zamawiających i/lub kolejnych Użytkowników Aktywnych i/lub kolejnych Użytkowników Pasywnych do
maksymalnej wartości zamówienia opcjonalnego wskazanego w § 7 ust. 4 lit. a), z zastrzeżeniem że:
a) w ramach powyższej wartości możliwe będzie opcjonalne uruchomienie dowolnej konfiguracji
następujących rodzajów dostępów:
- maksymalnie 196 dostępów dla Jednostek Zamawiających, po cenach jednostkowych
wskazanych w § 7 ust. 6 lit. a),
- maksymalnie 980 dostępów dla Użytkowników Aktywnych, po cenach jednostkowych
wskazanych w § 7 ust. 6 lit. b),
- maksymalnie 980 dostępów dla Użytkowników Pasywnych, po cenach jednostkowych
wskazanych w § 7 ust. 6 lit. c),
b) uruchomienie dostępu do Systemu dla jednej Jednostki Zamawiającej jest równoznaczne
z uzyskaniem dostępu do Systemu przez 5 Użytkowników Aktywnych i 5 Użytkowników Pasywnych
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i jednocześnie konsumuje dostępy z puli Użytkowników Aktywnych oraz puli Użytkowników
Pasywnych
c) uruchomienie pojedynczych dostępów do Systemu dla Użytkowników Aktywnych i/lub
Użytkowników Pasywnych jednocześnie konsumuje dostępy z puli dostępów dla Jednostek
Zamawiających.
d) Uruchomienie dostępu do Systemu dla kolejnych Jednostek Zamawiających i/lub kolejnych
Użytkowników Aktywnych i/lub kolejnych Użytkowników Pasywnych w ramach prawa opcji nastąpi
każdorazowo na podstawie oświadczenia Zamawiającego informującego o liczbie dostępów
i okresie na jaki dany dostęp jest uruchamiany, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie cen
jednostkowych dostępów, o których mowa w lit. a).
2) W ramach prawa opcji, w przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego, potrzeby integracji
Systemu z CSZ, Wykonawca na pisemne polecenie Zamawiającego, zobowiązuje się do udziału
w konsultacjach technicznych przy opracowaniu projektu takiej integracji, zgodnie z ustalonym przez
Strony harmonogramem integracji, do maksymalnej wartości zamówienia opcjonalnego wskazanej
w § 7 ust. 4 lit. b)
Czasochłonność prac w tym zakresie Zamawiający szacuje na maksymalną liczbę 150 godzin
zegarowych.
W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania projektu integracji, Wykonawcy nie
przysługuje roszczenie o zlecenie prac konsultacyjnych i wypłatę wynagrodzenia z tego tytułu.
10. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania archiwum danych oraz raportu logów na zasadach
określonych w Załączniku nr 2 do Umowy, po zakończeniu realizacji niniejszej Umowy w terminie,
o którym mowa w § 3 ust. 17.
§3
TERMINY I ODBIORY
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Wykonawca zapewni dostęp do Systemu oraz do Systemu testowego osobom wskazanym przez
Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
W terminie do 15 dni roboczych od udostępnienia przez Wykonawcę Systemu i Systemu testowego,
Zamawiający przekaże Wykonawcy zbiorczo zastrzeżenia do Systemu i/lub wnioski dotyczące
dostosowania Systemu do wymagań Zamawiającego.
Wykonawca usunie wskazane zastrzeżenia oraz dokona dostosowania Systemu do wymagań
Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego
zastrzeżeń i wniosków, o których mowa w ust. 2 oraz udostępni zaktualizowaną wersję Systemu i Systemu
testowego oraz przekaże regulamin korzystania z Systemu, o którym mowa w § 4 ust. 10.
Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od udostępnienia zaktualizowanych wersji Systemu i Systemu
testowego, o których mowa w ust. 3, zweryfikuje zaktualizowaną wersję Systemu i Systemu testowego
i dokona odbioru Systemu, z zastrzeżeniem ust. 5.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niedostosowania zaktualizowanej wersji Systemu
i Systemu testowego do zastrzeżeń i/lub wniosków, o których mowa w ust. 2, Wykonawca każdorazowo
w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od ponownego przekazania zastrzeżeń przez Zamawiającego,
usunie wskazane nieprawidłowości i przekaże ponownie zaktualizowaną wersję Systemu i Systemu
testowego, a Zamawiający zweryfikuje wprowadzoną aktualizację w terminie do 5 dni roboczych.
Procedura opisana w niniejszym ustępie będzie powtarzana do momentu dokonania odbioru Systemu.
W przypadku opisanym w ust. 5, Zamawiający każdorazowo zachowuje prawo do naliczenia odpowiednich
kar umownych zastrzeżonych w § 13.
Odbiór Systemu i Systemu testowego nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokołu odbioru Systemu bez zastrzeżeń oraz po przekazaniu Dokumentacji Systemu
i zaakceptowanego przez Zamawiającego regulaminu, o którym mowa w § 4 ust. 10.
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8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

W terminie do 10 dni roboczych od dokonania odbioru Systemu, Zamawiający przekaże Wykonawcy dane
niezbędne do utworzenia kont dla Użytkowników Wewnętrznych i Administratora Zamawiającego,
a Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego danych, o których mowa
powyżej, wykona czynności o których mowa w § 4 ust. 7 i 9 oraz przekaże Zamawiającemu informację
o utworzeniu kont wraz z listą loginów dla wszystkich wskazanych przez Zamawiającego Użytkowników
Wewnętrznych i Administratora Zamawiającego oraz przekaże narzędzia, o których mowa w § 4 ust. 7
(o ile są wymagane), co potwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń.
Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego
w zakresie korzystania z Systemu w terminie ustalonym z Zamawiającym, przypadającym w okresie 30 dni
od dnia odbioru Systemu bez zastrzeżeń.
W przypadku braku pozytywnego przeprowadzenia wszystkich szkoleń, powodującego konieczność ich
powtórzenia, Wykonawca przeprowadzi szkolenia ponownie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, przypadającym w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania zastrzeżeń przez
Zamawiającego, na zasadach określonych w załączniku nr 2 do Umowy.
W przypadku opisanym w ust. 10, Zamawiający każdorazowo zachowuje prawo do naliczenia kary
umownej zastrzeżonej w § 13, związanej z terminem lub niewłaściwym przeprowadzeniem szkoleń.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Moduł e-learningowy, który zostanie udostępniony w Systemie
w terminie do 15 dni roboczych od dnia dokonania odbioru Systemu.
Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od przeprowadzenia ostatniego szkolenia i udostępnienia
Modułu e-learningowego dokona odbioru szkoleń.
Odbiór szkoleń i Modułu e-learningowego nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego
i Wykonawcę protokołu odbioru szkoleń bez zastrzeżeń.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić usługi w zakresie Utrzymania Systemu, wsparcia technicznego
Systemu i gwarancji jego poprawnego działania od dnia dokonania odbioru Systemu.
Wykonawca będzie świadczył usługi stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, wskazane w §2 ust. 1 lit. a),
c) oraz d) w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia dokonania odbioru Systemu.
Wykonawca zobowiązuje się przekazać archiwum danych wraz z raportem logów, o którym mowa w § 2
ust. 10 Umowy na pisemne polecenie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 30 dni.
§4
SYSTEM

1.

2.
3.

4.
5.

System zapewnia elektroniczną obsługę procesu udzielania zamówień publicznych, w tym komunikację
zamawiającego z wykonawcą, w rozumieniu przepisów ustawy Pzp, w ramach prowadzonych postępowań
o udzielenie zamówień publicznych.
Maksymalna ilość Jednostek Zamawiających objętych zamówieniem została wskazana w Załączniku nr 2
do Umowy.
Wykonawca gwarantuje, że podczas realizacji Umowy i w czasie korzystania z Systemu, Zamawiający ani
Użytkownicy nie będą zobowiązani do nabywania żadnych dodatkowych przedmiotów, urządzeń, usług,
licencji ani uprawnień, innych niż określone w Umowie, w celu należytego realizowania Umowy w pełnym
jej zakresie i korzystania przez Użytkowników ze wszystkich funkcjonalności Systemu.
Wykonawca gwarantuje, że System jest legalny i wolny od wad.
Wykonawca gwarantuje, że realizacja Umowy w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich,
a w przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego lub Użytkownika Wewnętrznego lub Administratora
Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tytułu naruszenia prawa osoby trzeciej w związku z realizacją
Umowy, Wykonawca podejmie na swój koszt wszelkie środki ochrony prawnej Zamawiającego lub
Jednostki Zamawiającej lub Użytkownika Wewnętrznego lub Administratora Zamawiającego przed
roszczeniami skierowanymi w stosunku do Zamawiającego lub Jednostki Zamawiającej lub Użytkownika

6

Załącznik nr 5 do SIWZ
WZP-421-3/2018

Wewnętrznego lub Administratora Zamawiającego, w celu odstąpienia od takiego roszczenia oraz pokryje
wszelkie koszty i straty wynikające z tego tytułu. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego
przeciwko Zamawiającemu lub któremukolwiek z podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim
Wykonawca przystąpi do procesu po stronie pozwanego.
6. Wykonawca udostępni System wraz z dodatkowymi narzędziami personalizowanymi niezbędnymi do
osiągnięcia pełnej funkcjonalności Systemu (jeżeli są wymagane) oraz odpowiednią dokumentacją na
własny koszt i ryzyko, w sposób zapewniający przekazanie w stanie należytym i gotowym do instalacji. Za
szkody powstałe niezależnie od Zamawiającego podczas transportu narzędzi, o których mowa powyżej lub
jakichkolwiek fizycznych nośników danych lub powstałe podczas przekazywania niezbędnych do instalacji
danych drogą elektroniczną, odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
7. W sytuacji, gdy do osiągnięcia pełnej funkcjonalności Systemu wymagane są personalizowane narzędzia
niezbędne do odszyfrowywania ofert Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wymagane narzędzia do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ilości odpowiadającej liczbie Użytkowników Aktywnych,
wyliczonej na podstawie listy przekazanej Wykonawcy zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 8., a następnie
każdorazowo dla nowotworzonych kont Użytkowników Aktywnych na zasadach wskazanych w Załączniku
nr 2 do Umowy.
8. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wprowadzania do Systemu niezbędnych danych otrzymanych od Zamawiającego, za których treść
Wykonawca nie odpowiada;
b) wprowadzania do Systemu niezbędnych zmian konfiguracyjnych;
c) utworzenia dla Użytkowników Wewnętrznych oraz Administratora Zamawiającego kont
umożliwiających dostęp do Systemu, z zastrzeżeniem ust. 9;
d) obsługi kont Użytkowników Zewnętrznych;
e) dostosowania interfejsu graficznego Systemu do wymagań Zamawiającego przy wykorzystaniu
oznaczeń graficznych i słownych wskazanych lub przekazanych przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia dla Użytkowników Wewnętrznych oraz Administratora
Zamawiającego kont umożliwiających dostęp do Systemu, w ilości nie większej niż wskazana w załączniku
nr 2 do Umowy oraz do przekazania loginów i wygenerowania haseł lub przekazania danych do
utworzenia haseł Użytkownikom Wewnętrznym i Administratorowi Zamawiającego z zachowaniem zasady
poufności, w terminie o którym mowa w § 3 ust. 8. Dalszą obsługę kont Użytkowników Wewnętrznych
i Administratora Zamawiającego przejmuje Administrator Zamawiającego.
10. Wykonawca zobowiązany jest wskazać wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych za pośrednictwem Systemu oraz opracować
regulamin korzystania z Systemu dla Użytkowników, co najmniej w języku polskim i angielskim
z uwzględnieniem uwag Zmawiającego w zakresie ochrony danych osobowych.
11. Wykonawca gwarantuje dostępność Systemu na poziomie 99,99 % w skali każdego miesiąca
kalendarzowego świadczenia usług na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.
12. Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie realizacji Umowy do wprowadzania zmian konfiguracyjnych
w Systemie oraz w Systemie testowym, polegających na włączaniu lub wyłączaniu wybranych
funkcjonalności Systemu, w terminie 30 dni roboczych od przekazania pisemnego polecenia
Zamawiającego.
§5
SZKOLENIA Z OBSŁUGI SYSTEMU
1.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla maksymalnie 325 osób wskazanych przez
Zamawiającego na zasadach określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.
W terminie co najmniej 5 dni roboczych przed ustalonym terminem pierwszego szkolenia, Wykonawca
przekaże Zamawiającemu wzory przygotowanych dla uczestników materiałów szkoleniowych.
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3.

Wykonawca zapewni wszystkim Użytkownikom Systemu dostęp do Modułu e-learningowego, dostępnego
z poziomu Systemu, od dnia jego udostępnienia do końca świadczenia usług stanowiących przedmiot
Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy.
§6
GWARANCJA, WSPARCIE, UTRZYMANIE

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Wykonawca udziela gwarancji na poprawne działanie Systemu w okresie wskazanym w § 3 ust. 16.
Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z gwarancji zapewnienia poprawnego
działania Systemu pokrywa Wykonawca.
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć wsparcie techniczne dla Użytkowników w języku polskim za
pośrednictwem dedykowanych dla obsługi niniejszej Umowy linii telefonicznych oraz adresów poczty
elektronicznej umieszczonych w Systemie w miejscu widocznym dla Użytkowników.
W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest przyjmować i realizować wszelkie zgłoszenia
pochodzące od Użytkowników, na zasadach i w zakresie określonym w Załączniku nr 2A do Załącznika nr 2
do Umowy.
Do obsługi zgłoszeń, o których mowa w ust.3, Zamawiający udostępni Wykonawcy elektroniczny system
ewidencji zgłoszeń, na zasadach i w zakresie określonym w Załączniku nr 2A do Załącznika nr 2 do Umowy,
z którego Wykonawca będzie zobowiązany korzystać w okresie realizacji Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) usuwania Awarii do ….. godzin,
b) usuwania Błędów krytycznych do ….. godzin,
c) usuwania Błędów zwykłych do ….. godzin,
d) usuwania Błędów drobnych do ….. godzin,
od dokonania zgłoszenia.
(uzupełnione zgodnie z deklarowanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym czasami usunięcia
awarii/błędów ocenianymi w ramach kryteriów oceny ofert)
Jeżeli w toku usuwania Awarii lub Błędu zaistnieje ryzyko utraty jakichkolwiek danych zamieszczonych
w Systemie, Wykonawca przed przystąpieniem do usunięcia Awarii lub Błędu, zobowiązany będzie
utworzyć kopię zapasową danych obciążonych ryzykiem utraty lub uszkodzenia.
§7
WYNAGRODZENIE

1.
2.

3.

4.

Maksymalna wartość Umowy stanowi sumę wynagrodzeń, o których mowa w ust. 3 i 4, z uwzględnieniem
postanowień § 2 ust. 9 i wynosi ………………….. zł (słownie: …………….złotych 00/100) brutto, w tym VAT…….
Wynagrodzenie określone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem
przedmiotu Umowy, w tym udostępnienie Systemu dla wszystkich Użytkowników, co oznacza, iż
Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego ani Użytkowników żadne dodatkowe
roszczenia z tego tytułu.
Maksymalne wynagrodzenie w ramach zamówienia gwarantowanego za przedmiot umowy, o którym
mowa w § 2 ust. 1 lit a-d wynosi …………………..zł (słownie: ………………………….…………….…………….……….złotych
00/100) brutto, w tym VAT……. i stanowi iloczyn ceny dostępu do Systemu dla jednej Jednostki
Zamawiającej, o której mowa w ust. 5 i ilości Jednostek Zamawiających, wskazanej w § 2 ust. 1 lit a oraz
okresu świadczenia usług, o którym mowa w § 3 ust.16.
Maksymalne wynagrodzenie w ramach prawa opcji wynosi …………………zł (słownie: …………złotych 00/100)
brutto w tym VAT……. w tym:
a) maksymalne wynagrodzenie w ramach prawa opcji za dostępy do Systemu dla kolejnych Jednostek
Zamawiających i/lub kolejnych Użytkowników Aktywnych i/lub kolejnych Użytkowników Pasywnych
wynosi …………………zł (słownie: …………złotych 00/100) brutto w tym VAT……. i stanowić będzie iloczyn
wynagrodzenia za dostęp do Systemu dla kolejnej Jednostki Zamawiającej, w okresie jednego miesiąca
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kalendarzowego świadczenia usług, o którym mowa w ust. 6 lit. a) oraz maksymalnej liczby dostępów
dla Jednostek Zamawiających, wskazanej w §2 ust. 9 pkt 1) lit. a) tiret pierwsze, w okresie 12 miesięcy.
Powyższe wynagrodzenie zostanie zapłacone za faktyczny okres dostępu do Systemu dla kolejnych
Jednostek Zamawiających i/lub kolejnych Użytkowników Aktywnych i/lub kolejnych Użytkowników
Pasywnych. Regulację ust. 9 stosuje się odpowiednio.
b) maksymalne wynagrodzenie w ramach prawa opcji za konsultacje techniczne przy opracowaniu
projektu, o którym mowa w §2 ust. 9 pkt 2) Umowy wynosi …………………zł (słownie: …………złotych
00/100) brutto w tym VAT……. i stanowić będzie iloczyn wynagrodzenia za jedną godzinę pracy,
wskazanego w ust. 6 lit. d) oraz faktycznej ilości godzin pracy w ramach konsultacji i zostanie zapłacone
jednorazowo po opracowaniu projektu lub po wyczerpaniu maksymalnej ilości godzin pracy w ramach
konsultacji lub stwierdzeniu przez Zamawiającego braku konieczności wykonywania dalszych prac
w ramach konsultacji, na podstawie podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru
konsultacji technicznych przy opracowaniu projektu.
5. Cena za dostęp do Systemu dla jednej Jednostki Zamawiającej, w okresie jednego miesiąca
kalendarzowego realizacji Umowy wynosi ………………….zł (słownie: …………….złotych 00/100) brutto, w tym
VAT……. i stanowi podstawę rozliczania należności z tytułu realizacji obowiązków wynikających z Umowy
w całym okresie jej obowiązywania, w ramach zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego.
6. Wynagrodzenie w ramach prawa opcji rozliczane będzie w oparciu o poniższe ceny jednostkowe:
a) cena za dostęp do Systemu dla kolejnej Jednostki Zamawiającej, w okresie jednego miesiąca
kalendarzowego realizacji Umowy - w wysokości wskazanej w ust. 5,
b) cena za dostęp do Systemu dla jednego (kolejnego) Użytkownika Aktywnego w okresie jednego
miesiąca kalendarzowego realizacji Umowy wynosi ………………….zł (słownie: …………….złotych 00/100)
brutto, w tym VAT……..,
c) cena za dostęp do Systemu dla jednego (kolejnego) Użytkownika Pasywnego w okresie jednego
miesiąca kalendarzowego realizacji Umowy wynosi ………………….zł (słownie: …………….złotych 00/100)
brutto, w tym VAT…….,
d) cena za godzinę konsultacji technicznych przy opracowaniu projektu, o którym mowa w §2 ust. 9 pkt 2)
Umowy wynosi ………………….zł (słownie: …………….złotych 00/100) brutto, w tym VAT…….
7. Wynagrodzenie za usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 lit a-d, płatne będzie na podstawie podpisanego
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru Systemu, o którym mowa w § 3 ust. 7,
z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
8. Wynagrodzenie za usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 lit a-d, płatne będzie z dołu, za okres miesiąca
kalendarzowego świadczenia usług. Wynagrodzenie będzie należne dla Wykonawcy od dnia przekazania
przez Wykonawcę Zamawiającemu informacji, o których mowa w § 3 ust. 8. Jeżeli przekazanie powyższych
informacji nastąpi w trakcie miesiąca kalendarzowego to za pierwszy miesiąc kalendarzowy świadczenia
usług Wykonawcy należy się wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do ilości dni świadczenia usługi
w tym miesiącu.
9. W przypadku zmiany liczby Jednostek Zamawiających (ich zwiększenia lub zmniejszenia) korzystających
z Systemu w trakcie realizacji Umowy zmiana wynagrodzenia z tego tytułu nastąpi z chwilą odpowiednio
utworzenia konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników lub z chwilą dezaktywacji konta
Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników. Jeżeli utworzenie konta lub jego dezaktywacja
nastąpi w trakcie miesiąca kalendarzowego to Wykonawcy należy się wynagrodzenie w wysokości
proporcjonalnej do ilości dni świadczenia usługi w tym miesiącu. Zmiana wynagrodzenia z tego tytułu
nastąpi z uwzględnieniem ceny jednostkowej określonej w ust. 5.
10. Każdorazowo faktura płatna będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30
dni od dnia jej doręczenia Płatnikowi.
11. Jako dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Płatnika.
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12. Wszelkie należności Wykonawcy wynikające z Umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji
wierzytelności w całości lub w części (w tym również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać do Zamawiającego raport z wystawionych faktur, z podziałem na
Jednostki Zamawiające i Płatników do 15 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu świadczenia
usług, w formie edytowalnej (plik excel) na adres e-mail ……………………………..
§8
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
1.

2.

3.

4.

Wykonawca zobowiązuje się, że czynności Administratora Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy
wykonywane będą wyłącznie przez osobę/y zatrudnioną/e przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze
zm.).
W celu potwierdzenia dochowania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca, zobowiązuje się
niezwłocznie dostarczyć na każde wezwanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 5 dni od
dnia przekazania takiego wezwania, informacje oraz kopie dokumentów, związanych z wykonywaniem
Umowy przez pracownika Wykonawcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. W szczególności,
Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu, na jego wezwanie następujące dokumenty:
2.1. oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby/osób
wykonującej/cych czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje/ą osoba/y zatrudniona/e na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;
2.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Dane
osobowe zawarte w kopii umowy/umów oraz kopii dokumentu regulującego zakres obowiązków
powinny zostać ograniczone do zakresu: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o pracę, okres na jaki umowa została zawarta, wymiar etatu oraz zapisy potwierdzające powierzenie
pracownikowi wykonywanie czynności będącym przedmiotem niniejszej Umowy – pozostałe dane
osobowe powinny być trwale usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie;
2.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;
2.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Dane osobowe zawarte
w kopii w/w dokumentu powinny zostać ograniczone do zakresu: imię i nazwisko, data zgłoszenia –
pozostałe dane osobowe powinny być trwale usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
Niedostarczenie przez Wykonawcę któregokolwiek z dokumentów określonych w ust. 2 powyżej
w terminie maksymalnie 10 dni od przekazania Wykonawcy wezwania, o którym mowa w ust. 2 będzie
traktowane jako niedochowanie obowiązku zatrudnienia Administratora Wykonawcy na podstawie umowy
o pracę. W takiej sytuacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do wymiany pracownika pełniącego funkcję
Administratora Wykonawcy w terminie do 4 tygodni od przekazania wezwania, z zachowaniem prawa do
naliczenia kary umownej w tym zakresie.
Przedłożenie, któregokolwiek z dokumentów wskazanych w ust. 2 niezgodnie z wymaganiami
Zamawiającego i terminem, o których mowa w ust. 2 traktowane będzie jako brak potwierdzenia
dochowania obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
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5.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§9
PRAWA AUTORSKIE

1.

2.

3.

4.

5.

Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie majątkowe do Systemu/posiada licencję na
korzystanie z Systemu z prawem do udzielenia sublicencji w zakresie objętym Umową i może udzielić
licencji / sublicencji na korzystanie z Systemu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania Umowy
(zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym).
Wykonawca oświadcza, że realizując Umowę nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym
autorskich praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz dóbr osobistych powszechnego prawa
cywilnego.
Wykonawca z chwilą podpisania protokołu odbioru Systemu udziela Zamawiającemu nieprzenoszalnej
i niewyłącznej licencji, na mocy której Zamawiający upoważniony jest do korzystania z Systemu zgodnie
z jego przeznaczeniem, w zakresie niezbędnym do działania na dowolnym komputerze w przeglądarce
internetowej wykorzystywanej przez Zamawiającego i Użytkowników na warunkach określonych
w Umowie, w tym w szczególności w zakresie określonym w Załączniku nr 2 do Umowy, na polach
eksploatacji wskazanych w ust. 5 oraz na okres wskazany w ust. 11, do trwałego lub czasowego
zwielokrotniania Systemu w całości lub w części, w tym wprowadzania, wyświetlania, stosowania,
przekazywania i przechowywania, jeśli do tych czynności niezbędne jest zwielokrotnienie Systemu,
w całym okresie realizacji Umowy przez Użytkowników.
Licencja, o której mowa w ust. 3 obejmuje automatycznie najnowsze wersje Systemu, kolejne
aktualizacje, modyfikacje rozszerzenia aplikacji, dokonywane w okresie realizacji Umowy, wprowadzone
zarówno przez Wykonawcę jak i zamówione przez Zamawiającego, na polach eksploatacji wskazanych
w ust. 5.
Licencja na korzystanie z Systemu udzielana jest na wszelkich polach eksploatacji niezbędnych dla
realizacji celu, dla jakiego zawarta została Umowa, w tym na wszystkich polach eksploatacji określonych
w art. 50 oraz 74 ust. 4 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzanie danych do Systemu i zwielokrotnianie (wykonywanie kopii zapasowych) danych
generowanych przez System,
b) dostosowanie oraz konfiguracja Systemu w zakresie wynikającym z Umowy, niezbędnym do realizacji
potrzeb Zamawiającego oraz Użytkowników,
c) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Systemu w całości lub części, a w szczególności: utrwalanie,
zwielokrotnianie i wytwarzanie techniką cyfrową, zapisu w pamięci komputera lub na nośnikach
komputerowych (magnetycznych, optycznych), zapisu audiowizualnego w dowolnym standardzie,
systemie, formacie, dowolnej liczbie egzemplarzy,
d) korzystanie z Systemu przez określoną liczbę Użytkowników Wewnętrznych, Administratora
Zamawiającego i nieokreśloną liczbę pozostałych Użytkowników, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do
Umowy,
e) utrwalanie i zwielokrotnianie danych Systemu w pamięci komputerów Zamawiającego i Użytkowników
i w bazach danych w zakresie niezbędnym dla celów realizacji Umowy,
f) dokonywanie modyfikacji Systemu, co najmniej według zasad i w zakresie określonym
w Załączniku nr 2 do Umowy - w tym celu Wykonawca udostępnia Zamawiającemu kod źródłowy
wykorzystanego Systemu i zgadza się na jego tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub
wprowadzanie w nim jakichkolwiek innych zmian,
g) wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań Systemu, to jest rozporządzanie
i korzystanie z takich opracowań w zakresie wszystkich uprawnień nabytych przez Zamawiającego
stosownie do postanowień niniejszego paragrafu,
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h) rozpowszechnienie Systemu, jeżeli jest to potrzebne dla wykorzystania Systemu w celu opisanym
w Załączniku nr 2 do Umowy, w szczególności udostępnienie Systemu Użytkownikom Wewnętrznym
i Użytkownikom Zewnętrznym w celu korzystania z Systemu, , w zakresie przewidzianym w Umowie
a w odniesieniu do utworów innych niż programy komputerowe (w tym w szczególności dokumentacji
dotyczącej Systemu, materiałów szkoleniowych) na następujących polach eksploatacji:
i. wykorzystywania ich przez Zamawiającego i Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji
Umowy bez jakichkolwiek ograniczeń,
ii. utrwalania i zwielokrotniania utworów w całości lub części, wytwarzania dowolną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową i optyczną,
iii. przekazywania, przechowywania, wyświetlania utworów,
iv. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania w nich jakichkolwiek innych zmian,
v. wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, dzierżawy oryginału lub egzemplarzy, na których utwór
utrwalono, upoważniania innych osób do wykorzystywania w całości lub części lub kopii utworów,
vi. rozpowszechniania ich poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne ich udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzanie do sieci Internet.
6. Tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Systemie
może być dokonane przez Zamawiającego lub osobę trzecią działającą na jego rzecz.
7. Licencja udzielona przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do korzystania z Systemu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej oraz - z uwagi na naturę Internetu - incydentalnie na terytorium innych państw,
tj. licencja zezwala na korzystanie przez Użytkowników z Systemu za pomocą komputerów lub za
pośrednictwem zdalnego dostępu z terytorium innych państw.
8. Udzielona Zamawiającemu licencja nie upoważnia go do odpłatnego udostępniania Systemu lub
w jakikolwiek inny sposób czerpania korzyści majątkowych z umożliwienia korzystania z niej osobom
trzecim innym niż wyraźnie wskazane w Umowie.
9. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu lub Jednostce Zamawiającej lub Użytkownikowi przez osoby
trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich jakichkolwiek praw autorskich lub pokrewnych do Systemu lub
innych przedmiotów ochrony prawa własności intelektualnej dostarczonych lub udostępnionych
Zamawiającemu i Użytkownikom przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy , Wykonawca:
a) przejmie i zaspokoi wynikające z tego tytułu roszczenia względem Zamawiającego, Jednostki
Zamawiającej lub Użytkownika Wewnętrznego, w tym również ewentualne koszty postępowań
sądowych i usług prawnych;
b) zwolni Zamawiającego lub Jednostkę Zamawiającą lub Użytkownika Wewnętrznego od
odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, postępowań, szkód, strat, kar umownych lub
wszelkich innych wydatków powstałych w związku z korzystaniem z Systemu i jego modyfikacji lub
korzystaniem z praw zależnych.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający powinien:
a) niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o takim roszczeniu,
b) udzielić Wykonawcy wszelkich posiadanych informacji na temat tego roszczenia.
11. Licencja zostaje udzielona na okres świadczenia usług na podstawie niniejszej Umowy zgodnie z §3 ust. 16.
§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.

Od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w pełnej tajemnicy wszelkich
informacji dotyczących danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy oraz sposobów
ich zabezpieczania. Osoby przewidziane do realizacji umowy po stronie Wykonawcy zostaną przeszkolone
w zakresie ochrony danych osobowych, a dostęp do danych osobowych otrzymają po uprzednim
podpisaniu zobowiązania do zachowania tajemnicy i uzyskaniu pisemnego upoważnienia do ich
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przetwarzania.
Wykonawca gwarantuje, że System jest wyposażony w odpowiednie narzędzia i środki techniczne
zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zobowiązuje się przetwarzać dane
wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych zobowiązuje się podjąć środki
zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 36- 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922), dalej nazywaną „uodo”, oraz spełnić wymagania określone
w przepisach, o których mowa w art. 39a uodo.
4. Wykonawca oświadcza, że w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą oraz by przetwarzanie
spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej nazywanym „RODO”,
stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące właściwą ochronę
przetwarzanych danych i wypełnienie obowiązków nałożonych na podmiot przetwarzający dane osobowe
określonych w art. 28 RODO.
5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wszelkie informacje oraz dokumenty
potwierdzające realizację obowiązków wskazanych w ust. 1 i 4.
6. Zamawiający, jako Współadministrator w rozumieniu art. 26 RODO w odniesieniu do przetwarzania
danych osobowych w Systemie, jest uprawniony do dokonania powierzenia przetwarzania tych danych
osobowych, w szczególności do powierzenia Wykonawcy dokonywania operacji przetwarzania danych
osobowych objętych niniejszą Umową.
7. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 31 uodo oraz art. 28 RODO, powierza Wykonawcy przetwarzanie
danych osobowych zgromadzonych w Systemie, a Wykonawca przyjmuje do wykonania określone
w Umowie operacje przetwarzania danych osobowych.
8. Wykonawca planując skorzystanie z usług innego podmiotu, obejmujących przetwarzanie danych
osobowych obwiązany jest powiadomić Zamawiającego o takim zamiarze oraz w sposób
udokumentowany wykazać, że ten podmiot zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO. Jeśli sposób lub
zakres udokumentowania gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
Zamawiający uzna za niewystarczający, Zamawiający może żądać dostarczenia dalszych dowodów, pod
rygorem wyrażenia sprzeciwu w trybie art. 28 ust. 2 RODO.
9. Po zakończeniu świadczenia usług objętych Umową Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonywania
czynności zmierzających do zwrotu danych osobowych Zamawiającemu lub skutecznego ich usunięcia
z wszelkich nośników pozostających u Wykonawcy. Na danych osobowych Wykonawca może wykonywać
wyłącznie takie operacje, które zmierzają do ich zwrotu lub ostatecznego usunięcia.
10. W terminie do 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 17 Umowy Wykonawca, za
odpowiednim protokołem zdawczo-odbiorczym, przekaże Zamawiającemu dane osobowe podlegające
zwrotowi oraz dostarczy protokoły sporządzone u Wykonawcy niezaprzeczalnie potwierdzające
wykonanie czynności usunięcia danych osobowych z wszelkich nośników pozostających u Wykonawcy lub
zniszczenia nośników wraz z danymi.
11. Zamawiający ma prawo do uzyskiwania od Wykonawcy, a także od wszystkich jego podwykonawców,
wszelkich ustnych lub pisemnych wyjaśnień oraz informacji dotyczących procesów przetwarzania danych
osobowych zachodzących u Wykonawcy, a w szczególności informacji o wdrożonych procedurach, treści
dokumentacji, stanie zabezpieczenia urządzeń i pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
w tym do przeprowadzenia oględzin urządzeń i pomieszczeń oraz o kwalifikacjach i wymaganiach wobec
osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Zamawiającemu przysługuje prawo
dokonywania kontroli Wykonawcy i podwykonawców.
12. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia
ochrony danych osobowych niezwłocznie, ale nie później niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia
2.
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naruszenia, a także o czynnościach z udziałem własnym lub podwykonawców w sprawach dotyczących
ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed organem nadzorczym, urzędami
państwowymi, policją lub przed sądami.
13. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność za skutki tego naruszenia, w tym Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia
roszczeń osób, których prawa zostały naruszone, do opłacenia administracyjnej kary pieniężnej nałożonej
przez organ nadzorczy na Zamawiającego lub Jednostkę Zamawiającą, z zastrzeżeniem prawa do
naliczenia kary umownej.
§ 11
POUFNOŚĆ
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczonego w czasie zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
związanych z wykonywaniem usług na rzecz Zamawiającego oraz odpowiada w tym zakresie za
pracowników, którzy w jego imieniu wykonują zadania na rzecz Zamawiającego. Pracownicy
i współpracownicy Wykonawcy wykonujący zadania na rzecz Zamawiającego podpisują oświadczenie
o zachowaniu poufności, którego wzór zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu Umowy.
Wykonawca udostępnia informacje związane z wykonywaniem usług na rzecz Zamawiającego niezbędne
do realizacji Umowy wyłącznie tym swoim pracownikom i współpracownikom, którym są one niezbędne
do wykonywania powierzonych zadań. Zakres udostępnianych wyżej wskazanym osobom informacji
uzależniony jest od zakresu powierzonych im zadań.
Obowiązkiem Wykonawcy jest w szczególności dołożenie wszelkich starań, aby żaden z jego pracowników,
współpracowników i innych osób którymi będzie się posługiwał przy realizacji Umowy, a także żaden
z Użytkowników, nie uzyskał dostępu do treści przetwarzanych w Systemie przez jego Użytkowników,
związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w czasie, w którym
prowadziłoby to do naruszenia przepisów ustawy Pzp i innych przepisów prawa powszechnie
obowiązującego
Powielanie, kopiowanie i udostępnianie dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy zawierających
informacje związane z realizacją Umowy, wymaga zgody Zamawiającego.
Wykonawca podczas przesyłania drogą elektroniczną dokumentów, o których mowa w ust. 6 jest
zobowiązany do szyfrowania ogólnodostępnymi mechanizmami kryptograficznymi (np. GPG)
korespondencji elektronicznej zawierającej informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji
Zamawiającego lub Jednostek Zamawiających.
Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych żądanych przez uprawnione organy,
w zakresie w jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o żądaniu takiego organu
przed ujawnieniem informacji poufnych.
Wszelkie nieujawnione do wiadomość publicznej informacje, w tym stanowiące informacje techniczne,
handlowe, organizacyjne lub prawne, w szczególności dane osobowe, hasła dostępu, kod źródłowy
i wynikowy Systemu, dane dotyczące działalności Zamawiającego i Jednostek Zamawiających ujęte
w dokumentach przekazywanych Wykonawcy lub umieszczone w Systemie i inne, co do których podjęto
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, o których druga Strona uzyskała wiedzę lub do
których uzyskała dostęp w związku z realizacją Umowy, będą uważane za informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tej Strony,
do której należą, zwanej dalej Informacjami poufnymi. W szczególności kod źródłowy i wynikowy Systemu
stanowią informację poufną Wykonawcy.
Każda ze Stron zobowiązuje się wykorzystywać informacje poufne drugiej Strony jedynie w celach ściśle
związanych z realizacją Umowy. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje poufne
drugiej Strony oraz chronić je z taką samą starannością, z jaką chroni własne informacje poufne, co
najmniej zaś w stopniu wynikającym z zachowania należytej staranności wynikającej z zawodowego
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charakteru prowadzonej działalności.
Strony zobowiązują się do ograniczenia obiegu informacji poufnych wynikających z realizacji Umowy
wewnątrz swojej własnej organizacji. Bez pisemnej zgody drugiej Strony informacje poufne mogą zostać
ujawnione wyłącznie pracownikom Strony albo podwykonawcom wykonującym na rzecz Strony zadania
związane z realizacją Umowy, a także w przypadku i zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów
prawa.
10. Strona nie ma obowiązku zachowania poufności w stosunku do przekazanych przez drugą Stronę
informacji, które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości bez naruszenia
obowiązku zachowania poufności.
11. Zobowiązanie do zachowania poufności wiąże Strony bezterminowo, a każda ze Stron zobowiązuje się nie
wypowiadać tego zobowiązania.
9.

§ 12
PODWYKONAWSTWO
1.

Wykonawca
powierza
wykonanie
następujących
części
(zakresu)
zamówienia
podwykonawcy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w wyniku którego zawarta została
Umowa, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca powołał się na zasoby
następujących podwykonawców: ………………………………………………………………………………………………………………

/wskazać część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem, nazwa (firma) podwykonawcy – jeżeli dotyczy/

/wskazać część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem, nazwa (firma) podwykonawcy – jeżeli dotyczy/

3.
4.
5.

6.

7.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, których wykonanie
powierzył podwykonawcom.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń finansowych
z podwykonawcami.
Realizacja przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za wykonanie obowiązków umownych. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania
podwykonawców jak za własne.
Wykonawca, w przypadku chęci dokonania zmiany podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2
powyżej, zobowiązuje się każdorazowo przekazać Zamawiającemu informacje zawierające dane
identyfikujące podwykonawców i część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem, co stanowić
będzie podstawę ewentualnego dokonania zmiany Umowy zgodnie z § 15 ust. 8 lub 9 Umowy.
W sytuacji zaistnienia po stronie Wykonawcy potrzeby wprowadzenia na etapie realizacji Umowy
podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu informacje zawierające dane
identyfikujące podwykonawcę i część (zakres) zamówienia objętego podwykonawstwem, co stanowić
będzie podstawę dokonania zmiany Umowy zgodnie z § 15 ust. 8 Umowy.
§ 13
KARY UMOWNE

1.

2.

3.

W przypadku zwłoki w dostosowaniu Systemu do przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
o których mowa w § 2 ust. 5 Umowy, w terminie wskazanym w § 2 ust. 6 Umowy, Zamawiający
uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
W przypadku zwłoki w dostosowaniu Systemu do oprogramowania, o którym mowa w § 2 ust. 8 Umowy,
w terminie wskazanym w § 2 ust. 8 Umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary
umownej w wysokości 1000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
Za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 10, w terminie o którym mowa w § 3 ust. 17
Umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 000,00 zł
brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Za opóźnienie w dochowaniu któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 3 ust. 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12
Umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,25%
maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień roboczy
opóźnienia.
Za nieprawidłowe przeprowadzenie któregokolwiek ze szkoleń, o których mowa w § 3 ust. 9 lub § 3 ust. 10
Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2 000,00 zł brutto za
każde nieprawidłowo przeprowadzone szkolenie.
Za niedotrzymanie terminów usuwania Awarii i Błędów w ramach wsparcia technicznego, Zamawiający
uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości:
a) 500,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu Awarii w stosunku do maksymalnego
czasu usunięcia Awarii określonego w § 6 ust. 6 lit. a) Umowy;
b) 300,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu Błędu krytycznego, w stosunku do
maksymalnego czasu usunięcia Błędu krytycznego, określonego w § 6 ust. 6 lit. b) Umowy;
c) 100,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu Błędu zwykłego, w stosunku do
maksymalnego czasu usunięcia Błędu zwykłego, określonego w § 6 ust. 6 lit. c) Umowy.
d) 30,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w usunięciu Błędu drobnego, w stosunku do
maksymalnego czasu usunięcia Błędu drobnego, określonego w § 6 ust. 6 lit. d) Umowy.
W przypadku naruszenia przepisów prawa, w związku z nieprawidłowym działaniem Systemu,
skutkującego obowiązkiem unieważnienia postępowania o udzielnie zamówienia, w szczególności
w przypadku naruszenia integralności ofert opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym
złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem Systemu, przed
terminem otwarcia ofert lub braku zapisania ich w bazie danych w formie zaszyfrowanej, Zamawiający
uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wartości szacunkowej
zamówienia publicznego ustalonej dla każdego postępowania podlegającego unieważnieniu.
Za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, Zamawiający uprawniony jest do
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w dostarczeniu każdego dokumentu, po upływie 5 dniowego terminu, o którym mowa w § 8 ust. 2,
a w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 10 dni od przekazania wezwania Zamawiający przyjmie,
iż Wykonawca nie dochował obowiązku wskazanego w § 8 ust. 1 i będzie uprawniony do naliczenia
Wykonawcy kary umownej, o której mowa w ust. 9, po upływie 10 dniowego terminu, o którym
mowa w §8 ust. 3 Umowy.
Za brak dochowania obowiązku lub brak potwierdzenia dochowania obowiązku wskazanego w § 8 ust. 1
Umowy Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 000,00 zł
za każdą osobę.
Za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek uchybienia o jakim mowa w § 10 ust. 13 Umowy,
Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 50.000,00 zł za każde
stwierdzone uchybienie.
Za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek uchybienia obowiązkowi dotyczącemu zachowania
zasad poufności, wynikającemu z § 11 Umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy
kary umownej w wysokości 50.000,00 zł za każde stwierdzone uchybienie.
Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10.000,00 zł brutto za
każde rozpoczęte 15 minut niedostępności Systemu ponad dopuszczalny czas niedostępności Systemu
wynikający z zapisów § 4 ust. 11 Umowy.
Za uchybienie obowiązkowi dotyczącemu ubezpieczenia, wynikającego z § 17 Umowy, Zamawiający
uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 30.000,00 zł za każdy przypadek
uchybienia.
Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości:
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15.

16.

17.

18.
19.

a) 20% maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia
przez Zamawiającego od Umowy w całości, na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub
postanowień § 14 ust. 1 Umowy;
b) 20% maksymalnej wartości niezrealizowanej części Umowy, w przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od Umowy w części, na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących lub
postanowień § 14 ust. 1 Umowy.
Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1-13 powyżej, niezależnie od
skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy z powodu tych samych okoliczności, które były podstawą
naliczenia kar i niezależnie od naliczenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od Umowy.
Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych ze swoich zobowiązań wobec
Wykonawcy, na co przez podpisanie Umowy wyraża zgodę Wykonawca. Kary umowne podlegają
sumowaniu, z zastrzeżeniem, że pojedyncza kara jak i suma kar umownych naliczonych w związku
z jednym zdarzeniem lub zaniechaniem, nie może przekroczyć poziomu 50% maksymalnej wartości
umowy wskazanej w § 7 ust. 1.
W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe,
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty
obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar
umownych, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych w każdym przypadku, w którym okoliczności
nienależytego wykonania Umowy nie leżały po stronie Wykonawcy, czego udowodnienie spoczywa na
Wykonawcy.
§ 14
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.

2.

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
a) opóźnienia w udostępnieniu Systemu w stosunku do terminów, o których mowa w § 3 ust.1 lub § 3
ust. 3 przekroczy 10 dni roboczych;
b) niedokonania przez Zamawiającego odbioru Systemu pomimo dwukrotnego wyczerpania procedury
opisanej w § 3 ust.5;
c) opóźnienia w realizacji przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z § 4 ust.7 lub §
4 ust.9 przekroczy 5 dni roboczych;
d) dwukrotnego niezapewnienia dostępności Systemu na poziomie wskazanym w § 4 ust. 11
e) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje zobowiązań wynikających
z Umowy lub wykonuje je nienależycie;
f) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie całego majątku Wykonawcy lub
znacznej jego części lub złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
g) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa;
h) w przedmiocie Umowy stwierdzono wystąpienie istotnych wad prawnych;
i) Wykonawca podzleca wykonanie Umowy lub dokonuje cesji wierzytelności przysługujących z tytułu
wykonania Umowy w całości lub w części, bez zgody Zamawiającego;
j) trzykrotnego braku dochowania obowiązku lub brak potwierdzenia dochowania obowiązku
wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy,
k) naruszenia obowiązków Wykonawcy wskazanych w § 10 Umowy,
l) naruszenia obowiązków Wykonawcy wskazanych w § 17 Umowy.
Przed odstąpieniem od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy
dodatkowy termin na wykonanie obowiązków wynikających z Umowy.
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3.

4.

5.

6.

7.

Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz
z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu
przesłanek odstąpienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie może złożyć oświadczenia o odstąpieniu
z przyczyn wskazanych w ust. 1 lit. a) i b) po dokonaniu odbioru Systemu, zaś z przyczyny wskazanej w ust.
1 lit. c) po otrzymaniu listy i dokonaniu odbioru narzędzi, o których mowa w § 3 ust.8.
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w przypadku podjęcia
w toku realizacji Umowy decyzji o przejściu Jednostek Zamawiających na dostęp do oprogramowania,
o którym mowa w § 2 ust. 8 Umowy, z zastrzeżeniem prawa Wykonawcy do wynagrodzenia za część
zamówienia zrealizowaną do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 4, może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 90 dni od podjęcia przez Zamawiającego
decyzji o odstąpieniu.
Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy po dostarczeniu przez
Wykonawcę listy loginów oraz po odbiorze narzędzi, o których mowa w § 3 ust. 8, jak również odstąpienie
od Umowy przez Zamawiającego w części, wywiera skutek w postaci rozwiązania Umowy na przyszłość,
w dniu wskazanym przez Zamawiającego w oświadczeniu, nie naruszając stosunku prawnego łączącego
Strony na podstawie Umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu umowy.
Odstąpienie od Umowy nie powoduje utraty przez Zamawiającego prawa do żądania zapłaty określonych
w Umowie kar umownych.
§ 15
ZMIANY UMOWY

1.

2.

3.

4.

Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
poprzez zawarcie aneksu do Umowy, z wyjątkiem zmian informacyjnych wskazanych w § 18 Umowy, które
mogą być zmieniane poprzez jednostronne oświadczenia Stron, przekazywane w formie pisemnego
zawiadomienia oraz z wyjątkiem zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o której
mowa w §16 ust. 1 Umowy, która może być zmieniana poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego,
po wcześniejszym wyrażeniu zgody Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy o zmianę tej formy oraz po
dostarczeniu zabezpieczenia w nowej formie.
Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany któregokolwiek z terminów,
o których mowa w § 2 ust. 6 lub § 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17 lub § 8 ust. 2, 3 Umowy bez zmiany
poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 i ust. 3-6 Umowy, w przypadku zaistnienia
przynajmniej jednej z wymienionych okoliczności: technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub
prawnych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających dochowanie wskazanych wyżej terminów.
Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany terminu, o którym mowa w § 3
ust. 16 Umowy wraz z koniecznością odpowiedniej zmiany poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 7
ust. 1 i 3 Umowy w oparciu o cenę, o której mowa w § 7 ust. 5, w zakresie dotyczącym jednej lub wielu
Jednostek Zamawiających w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z wymienionych okoliczności:
technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub prawnych stanowiących podstawę zmiany lub
w przypadku konieczności zapewnienia dłuższego dostępu do Systemu dla Jednostek Zamawiających, pod
warunkiem, że skrócenie lub wydłużenie wskazanego powyżej terminu obejmie okres nie dłuższy niż 24
miesiące.
Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany terminu, o którym mowa w § 3
ust. 16 Umowy wraz z koniecznością odpowiedniej zmiany poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 7
ust. 1 i 3 Umowy w oparciu o cenę, o której mowa w § 7 ust. 5 , w zakresie dotyczącym jednej lub wielu
Jednostek Zamawiających w przypadku konieczności zapewnienia dłuższego dostępu do Systemu jednej
lub wielu Jednostek Zamawiających z uwagi na brak zakończenia postępowania lub postępowań
prowadzonych za pośrednictwem Systemu, pod warunkiem, że skrócenie lub wydłużenie wskazanego
powyżej terminu obejmie okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
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5.

6.

7.

8.

9.

Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany któregokolwiek z terminów,
o których mowa w § 2 ust. 6 lub § 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17 lub § 8 ust. 2, 3 Umowy bez zmiany
poziomu wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 i ust. 3-6 Umowy lub jednokrotnej lub wielokrotnej
zmiany terminu, o którym mowa § 3 ust. 16 Umowy wraz z koniecznością odpowiedniej zmiany poziomu
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 3 Umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych
od Wykonawcy, w szczególności w postaci działania siły wyższej rozumianej jako okoliczności, które
pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie można
było przewidzieć oraz im zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny pod warunkiem iż:
a) działanie siły wyższej oraz czas jej trwania zostanie przez Wykonawcę uprawdopodobnione za pomocą
odpowiednich oświadczeń i dokumentów,
b) zmiana terminu polegać będzie na jego wydłużeniu lub skróceniu o okres związany z działaniem siły
wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonywanie Umowy,
c) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności siły wyższej niezwłocznie,
a w takim przypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy powstałe na skutek okoliczności niezależnych od
Wykonawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany poziomu maksymalnej wartości
Umowy, o której mowa w § 7 ust.1 Umowy oraz zmiany należności, o których mowa w § 7 ust. 3-6
Umowy, w przypadku wprowadzania zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących
wysokości stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków i opłat mających bezpośrednie
zastosowanie do cen zaoferowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż zmiana ta nie powoduje zmian
w sposobie realizacji Umowy, a zakres zmian wynikać będzie z wprowadzonych zmian przepisów prawa
powszechnie obowiązującego.
Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany poziomu maksymalnej wartości
Umowy, o której mowa w § 7 ust.1 Umowy oraz zmiany należności, o których mowa w § 7 ust. 3-6
Umowy, w przypadku wprowadzania zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisu art. 2 ust. 3 -5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub innych przepisów prawa
dotyczących wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, mających bezpośrednie zastosowanie do
cen zaoferowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż zmiana ta nie powoduje zmiany w sposobie
realizacji Umowy, a Wykonawca przedstawi odpowiednie oświadczenia i dokumenty
uprawdopodobniające wpływ zmiany przepisów prawa na poziom wynagrodzenia dla pracowników
wykonujących prace związane z realizacją Umowy wraz ze szczegółową kalkulacją zmiany kosztów w tym
zakresie oraz pod warunkiem, że zakres zmian wynikać będzie z wprowadzonych zmian przepisów prawa.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawcy oraz części zamówienia wykonywanej przez
podwykonawcę, wskazanych w § 12 ust. 1 Umowy, każdorazowo w przypadku zmiany podwykonawcy lub
zakresu zamówienia wykonywanego przez podwykonawcę na podstawie informacji przekazanej przez
Wykonawcę zgodnie z § 12 ust. 6 Umowy, a zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany poziomu
maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy oraz zmiany należności, o których
mowa w § 7 ust. 3-6 Umowy oraz nie spowoduje zmiany w sposobie realizacji Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podwykonawcy wskazanego w postanowieniu §12 ust. 2
Umowy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w przypadku zmiany lub rezygnacji
przez Wykonawcę z podwykonawcy pod warunkiem, że zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany
poziomu maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy oraz zmiany należności,
o których mowa w § 7 ust. 3-6 Umowy oraz nie spowoduje zmiany w sposobie realizacji Umowy,
a Wykonawca wykaże, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, poprzez przekazanie stosownych dokumentów,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

o których mowa w Rozdz. IX SIWZ, w zakresie co najmniej dotyczącym warunków udziału, na które
Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzącego do
zawarcia Umowy oraz aktualnych na dzień wprowadzenia zmiany, a także dostarczy prawidłowe
dokumenty, o których mowa powyżej, do oceny przez Zamawiającego w terminie co najmniej na 10 dni
roboczych przed terminem zmiany podwykonawcy, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na późniejsze ich
przekazanie.
Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany funkcjonalności Systemu
polegającej na dokonaniu stosownych modyfikacji, w przypadku udzielenia przez Zamawiającego
zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, przewidzianego w Rozdz. III SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany funkcjonalności Systemu
w przypadku wprowadzania zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub wskazania
szczegółowych wytycznych, mających wpływ na konieczność ograniczenia lub rozszerzenia
funkcjonalności, z których korzysta Zamawiający lub Jednostki Zamawiające.
Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnej lub wielokrotnej zmiany Umowy polegającej na
dokonaniu stosownych modyfikacji w Systemie lub zmiany terminu, o którym mowa w § 2 ust. 8 Umowy,
związanych z koniecznością dostosowania Systemu do oprogramowania, o którym mowa w § 2 ust. 8
Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego lub wielokrotnego zwiększenia lub zmniejszenia liczby
Jednostek Zamawiających, w stosunku do maksymalnej liczby Jednostek Zamawiających wskazanej w § 2
ust. 1 lit. a) Umowy, z uwzględnieniem zmiany poziomu maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w §
7 ust. 1 Umowy, ustalonego w oparciu o cenę określoną w § 7 ust. 5 Umowy, pod warunkiem, że zmiana
liczby Jednostek Zamawiających nie przekroczy łącznie poziomu 50 % maksymalnej liczby Jednostek
Zamawiających wskazanej § 2 ust. 1 lit. a), z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 9 Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, za
konsultacje techniczne przy opracowaniu projektu, o którym mowa w § 2 ust. 9 Umowy, w stosunku do
warunków określonych w § 7 ust. 4 lit b) Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
o których mowa w § 7 Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia
w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
a) Umowa została zawarta z Wykonawcami występującymi wspólnie w postępowaniu prowadzonym
w celu zawarcia niniejszej Umowy (konsorcjum),
b) zmiana polega na zaprzestaniu realizacji zamówienia przez jednego lub kilku Wykonawców, którzy
wspólnie ubiegali się o udzielnie zamówienia,
c) Wykonawca lub Wykonawcy, którzy realizować będą zamówienie po wprowadzeniu zmiany,
zobowiązani są wspólnie wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
określonym w Rozdz. VII SIWZ,
d) w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa w lit. c) Wykonawca/-y, który/-rzy
realizować będą zamówienie po wprowadzeniu zmiany, przedstawi/-ą Zamawiającemu odpowiednie
dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX SIWZ aktualne na dzień wprowadzenia zmiany,
e) zmiana nie powoduje zmiany poziomu maksymalnej wartości Umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 i ust.
3-6 Umowy,
f) zmiana nie powoduje zmian w sposobie realizacji przedmiotu Umowy.
§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.
2.

Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości
10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie w formie ………………………………………………………………………………
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
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3.

4.

5.

6.

7.

Zamawiający zwolni zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane. Przez należycie wykonane zamówienie Zamawiający rozumie
wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 10 Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna
na każde pierwsze żądanie Zamawiającego.
Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu realizacji Umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia,
zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia wygasałoby
przed upływem przedłużonego terminu realizacji Umowy, Wykonawca na 7 dni roboczych przed
wygaśnięciem tego zabezpieczenia przedstawi Zamawiającemu stosowny aneks do gwarancji/poręczenia
lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaci odpowiednie zabezpieczenie w formie pieniądza. Jeżeli
Wykonawca nie wypełni tego obowiązku Zamawiający może zażądać od gwaranta/poręczyciela wpłaty
z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet zabezpieczenia.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez Zamawiającego z zabezpieczenia
wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym
roszczeń przysługujących Zamawiającemu.
W przypadku, gdy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie pieniądza, Zamawiający zobowiązuje się do
zwrotu pozostałego zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym jest ono przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
§ 17
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich za wszystkie szkody
powstałe w związku z rodzajem prowadzonej przez Wykonawcę działalności w zakresie wykonywania
przedmiotu niniejszej Umowy, obejmujące wszystkie czynności z nim związane oraz ich następstwa.
Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i przedmiotu niniejszej Umowy, z sumą
ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) dla jednej i wszystkich
szkód.
Zakres ubezpieczenia winien obejmować odpowiedzialność cywilną Wykonawcy, w tym szkody rzeczowe,
osobowe, czyste straty majątkowe / finansowe nie będące wynikiem szkody osobowej i / lub rzeczowej
w związku z rodzajem prowadzonej przez Wykonawcę działalności w ramach realizowanej Umowy.
W szczególności zakres pokrycia do wysokości wnioskowanej sumy gwarancyjnej pokrywać powinien:
3.1. odpowiedzialność zawodową Wykonawcy,
3.2. czyste straty finansowe powstałe po stronie Zamawiającego oraz Jednostek Zamawiających
3.3. odpowiedzialność za podwykonawców
3.4. odpowiedzialność za awarie lub błędy Systemu,
3.5. odpowiedzialność za wadliwą usługę jeśli wynika z nieprawidłowego działania zawodowego.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia,
warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki najpóźniej w dniu podpisania
Umowy. W przypadku płatności ratalnych Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
dowód opłacenia każdej kolejnej raty.
Umowa ubezpieczenia winna obowiązywać przez cały okres realizacji Umowy. W przypadku ekspiracji
polisy ubezpieczenia w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu umowy stanowiącej kontynuację polisy ubezpieczenia w terminie co najmniej 14 dni
przed wygaśnięciem polisy ubezpieczenia.
Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach treści zawartej
umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich wejścia w życie.
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§ 18
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE STRON
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Strony zobowiązują się współpracować w dobrej wierze w celu zapewnienia należytego wykonywania
postanowień Umowy i w tym celu zobowiązują się niezwłocznie przekazywać sobie informacje
i oświadczenia przewidziane Umową, w formie podpisanych dokumentów oraz ich elektronicznych kopii,
za pośrednictwem następujących osób:
1) Osoba do kontaktu w sprawie realizacji Umowy ze strony Zamawiającego: ………………………., tel:
………………, e-mail: ……………………… ,
2) Osoba do kontaktu w sprawie realizacji Umowy ze strony Wykonawcy: ………………………., tel: ………………,
e-mail: ……………………… ,
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zmawiającemu listy Administratorów Wykonawcy wraz
z danymi kontaktowymi w terminie 5 dni od zawarcia Umowy oraz jej bieżącej aktualizacji.
Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji numerów telefonicznych/adresów linii wsparcia
w Systemie w miejscu widocznym dla Użytkowników.
Strony zobowiązują się wzajemnie do pisemnego przekazywania informacji o zmianach w zakresie danych
wskazanych w postanowieniach ust. 1 powyżej, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania informacji o uruchamianych dostępach do Systemu
w ramach prawa opcji, o których mowa w § 2 ust. 9 pkt 1) lit. d) na adres e-mail: ………………………………….
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby
Wykonawcy (w tym danych teleadresowych), formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez
Wykonawcę, zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Wykonawcy, złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego dotyczącego Wykonawcy oraz zajęciu majątku
Wykonawcy o wartości przekraczającej 10 000,00 zł, w okresie obowiązywania Umowy oraz
niezakończonych rozliczeń umownych, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
Każda ze Stron przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu
niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu, pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji
kierowanej na ostatni podany adres.
§ 19
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Sprawy sporne, wynikłe na tle realizacji Umowy, a nierozwiązane na drodze polubownej w terminie 30
dni, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
Umowa wraz z następującymi załącznikami, stanowiącymi integralną część Umowy, stanowi całość
porozumienia pomiędzy Stronami:
1) Załącznik nr 1 do Umowy – kserokopia Formularza ofertowego Wykonawcy
(wg Załącznika nr 1 do SIWZ);
2) Załącznik nr 2 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia Wykonawcy (wg Załącznika nr 2 do SIWZ);
Załącznik nr 2a do Załącznika nr 2 do Umowy – Wsparcie Systemu
3) Załącznik nr 3 do Umowy – kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy.
Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
W odniesieniu do wszystkich oświadczeń woli składanych przez Strony, w związku z wykonywaniem
2
Umowy przepis art. 68 ustawy Kodeks cywilny nie stosuje się.
Tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych Umowy mają jedynie charakter porządkujący i nie jest
intencją Stron, aby ich treść miała wpływ na interpretację treści Umowy.
Umowa została podpisana w języku polskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla
Zamawiającego, jednym dla Wykonawcy.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY

22

