
 
 Załącznik nr 2 

do zapytania ofertowego 
 
 

UMOWA 

 

Zawarta w dniu …………………….. 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:  

Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 12, 

NIP 525-21-47-260   

REGON 016182425,   

reprezentowanym przez Krzysztofa Pajączka – Dyrektora Generalnego GIF. 

zwanym dalej Zamawiającym,  

a  

……………………………………………………………….;  

NIP: ………………………..,  

REGON ……………………………,  

reprezentowaną przez ………………………………………, 

zwaną dalej Wykonawcą  

 

 

§1 

Postanowienia wstępne 

 

Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę oraz doświadczenie, jak też dysponuje potencjałem 

technicznym, organizacyjnym i osobowym umożliwiającym profesjonalne, terminowe oraz 

sprawne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§2 

Przedmiot Umowy 

 

1.  Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, wykonanie i wdrożenie systemu, którego 

głównym zadaniem jest gromadzenie danych w zakresie dotyczącym odmów realizacji 

zamówienia oraz przeglądania i analizowania zgromadzonych danych, zwanego w dalszej 

części systemem ZORZ - na rzecz Zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu praw 

autorskich do systemu ZORZ wraz z innymi niezbędnym licencjami potrzebnymi do 

należytego wykonania Umowy. 

2. Szczegółowy opis systemu ZORZ zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. 
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3. Szczegółowy harmonogram prac zawiera Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się, w terminach i za 

wynagrodzeniem określonym niniejszą Umową, w szczególności do: 

a) Wykonania i dostarczenia Projektu Wdrożenia dla systemu ZORZ wraz z weryfikacją 

wymagań; 

b) Wykonania implementacji wraz z testami. Scenariusze zostaną uzgodnione z 

Zamawiającym i dostarczone co najmniej na 1 tydzień przed planowanym terminem ich 

rozpoczęcia; 

c) Przeprowadzenia pilotażu systemu przeznaczonego na zgłaszanie niezbędnych 

modyfikacji, błędów i niezgodności z przyjętymi założeniami. Pilotaż musi obejmować 

wszystkie kanały komunikacyjne i być przeprowadzony z co najmniej 1 integratorem i 1 

apteką/hurtownią; 

d) Przeprowadzenia szkoleń dla administratorów ZORZ, wskazanych przez Zamawiającego 

(1 grupa do 3 osób); 

e) Przeniesienia autorskich praw majątkowych do dedykowanych elementów systemu 

ZORZ wykonanych przez Wykonawcę zwanych Elementami Autorskimi na polach 

eksploatacji określonych w niniejszej umowie; 

f) Przeniesienia na Zamawiającego licencji na gotowe komponenty podmiotów trzecich 

użyte do budowy systemu ZORZ umożliwiających wykorzystanie komponentów w 

ramach systemu ZORZ zgodnie z jego przeznaczaniem przy czym nie dotyczy to licencji 

na standardowe komponenty stanowiące środowisko pracy systemu, takie jak system 

operacyjny, oprogramowanie wirtualizacyjne, oprogramowanie bazy danych; 

g) Świadczenia serwisu gwarancyjnego systemu obejmującego zarówno zgłoszenia 

Zamawiającego jak i integratorów, których systemy będą automatycznie dostarczać dane 

do systemu ZORZ - w okresie 3 lat licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego potwierdzającego odbiór przedmiotu Umowy w pkt a – b, d - f bez 

zastrzeżeń. 

h) Hostingowania systemu na serwerach własnych lub podwykonawcy – w przypadku 

korzystania z podwykonawcy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeniósł na 

podwykonawcę wszystkie zobowiązania dotyczące poufności oraz zobowiązania dot. 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. Serwery na których hostingowany będzie 

system ZORZ muszą znajdować się na terenie RP - w okresie 3 lat licząc od dnia 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego odbiór przedmiotu 

Umowy w pkt a – b, d - f bez zastrzeżeń. 

i) Wykonywania zgłoszeń modyfikacji systemu zgodnie ze zleceniami Zamawiającego 

składanymi w sposób opisany w §3 ust. 10 rozliczanych wg stawki godzinowej - w okresie 
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3 lat licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego odbiór 

przedmiotu Umowy w pkt a – b, d - f bez zastrzeżeń, przy czym liczba godzin 

wykorzystanych na modyfikacje systemu nie może przekroczyć 175 w ww. okresie. 

 

§3 

Serwis gwarancyjny i zgłoszenia modyfikacji 

1. Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego serwis gwarancyjny systemu obejmujący 

zarówno zgłoszenia Zamawiającego jak i integratorów, których systemy będą automatycznie 

dostarczać dane do systemu ZORZ, zapewniający prawidłowe działanie systemu ZORZ  

w trybie 24/7/365 zgodne z warunkami określonymi  w Załączniku nr 1 przez okres  

3 lat licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego odbiór 

przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 

2. Wykonawca zapewnia dostępność systemu na poziomie nie mniejszym niż 95% w skali roku. 

3. Wykonawca gwarantuje, że wdrożony w zakresie zdefiniowanym niniejszą Umową  

i dokumentacją projektową system ZORZ będzie działał bez wad, a jeśli takie wystąpią 

przystąpi natychmiast do procedury ich usunięcia zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń o problemach w godzinach 8:00 do 

17:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

5. Czas reakcji serwisowej wynosi 2 godziny od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego  

i liczony jest tylko w godzinach 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię w następującym czasie od momentu zgłoszenia 

przez Zamawiającego liczonym w godzinach 8:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy: 

a. dla priorytetu I – 6 godzin, 

b. dla priorytetu II – 24 godzin, 

c. dla priorytetu III – 48 godzin. 

7. Priorytet awarii ustala Zamawiający w swoim zgłoszeniu, zgodnie z poniższymi definicjami: 

a. Stan krytyczny (priorytet I) - obejmuje całkowite zatrzymanie pracy systemu ZORZ lub 

bardzo poważne uszkodzenie, mające krytyczny wpływ na jego funkcjonalność, 

b. Stan ważny (priorytet II) – awaria powodująca poważne niedogodności w pracy systemu 

ZORZ i/lub powtarzające się zakłócenia, które mogą mieć znaczący wpływ na 

funkcjonalność systemu, 

c. Stan zwykły (priorytet III) – problem nie powodujący bezpośredniego wpływu na 
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obniżenie funkcjonalności systemu ZORZ. Ta klasa problemów obejmuje nieznaczne 

rozbieżności dotyczące funkcjonalności w porównaniu z opisami w dokumentacji oraz 

sporadyczne problemy i niedogodności. 

8. Wykonawca rejestruje każde zgłoszenie w celu zgromadzenia i zachowania wstępnych 

informacji o zgłoszonej awarii. Zebrane informacje posłużą do ustalenia statusu, dnia 

rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

9. Zaplanowane przerwy w działaniu systemu (okna serwisowe) mogą mieć miejsce w dni wolne 

od pracy oraz w dni robocze od 20:00 do 08:00. Każda zaplanowana przerwa musi zostać 

zgłoszona Zamawiającemu pisemnie z wyprzedzeniem 3 dni roboczych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: admin@gif.gov.pl lub faksu 22 831 02 44. 

10. Zgłoszenia wykonania modyfikacji systemu Zamawiający zgłasza pisemnie (w postaci 

papierowej lub elektronicznej). Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia przedstawia 

Zamawiającemu proponowany sposób realizacji zgłoszenia w szczególności czas potrzebny 

do realizacji usługi, przy czym Wykonawca może przystąpić do rozpoczęcia realizacji 

zgłoszenia tylko i wyłącznie po akceptacji przez Zamawiającego czasu oraz sposobu realizacji 

zgłoszenia. Potwierdzenie wykonania prac następuje po podpisaniu przez Strony zgodnego 

protokołu odbioru prac, który stanowi podstawę do wystawienia faktury za dany okres 

rozliczeniowy.   

11. Zamawiający wymaga, aby serwisowi gwarancyjnemu podlegały: 

a. Wszystkie moduły aplikacji wchodzące w skład systemu,  

b. Skrypty oraz konfiguracje systemu stworzone w ramach systemu, 

c. Wszelkie modyfikacje systemu tworzone za zgodą i wiedzą Wykonawcy. 

12. Wykonawca będzie udostępniał wszystkie informacje dotyczące wykonanych napraw oraz 

modyfikacji na każde życzenie Zamawiającego. W przypadku powstałych zmian w systemie 

ZORZ, Wykonawca przekaże uaktualnioną dokumentację oraz kody źródłowe, jeśli takie 

powstały w wyniku zmian do obszaru, w którym wykonana naprawa lub modyfikacja została 

przeprowadzona. 

 

§4. 

Procedury odbioru 

1. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez  

Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. (Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy), 

który zostanie podpisany po wykonaniu prac określonych w §2 ust 4 lit. a) – b), d-f).  

2. Za datę odbioru końcowego uważa się datę podpisania przez Zamawiającego stosownego 

protokołu określonego w ust. 1 bez zastrzeżeń. Protokół odbioru sporządzony zostanie 

w formie pisemnej, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
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§5. 

Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 1 Wykonawca przeniesie na rzecz 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wykonanych  

w ramach Umowy Elementów Autorskich systemu wraz z kodami źródłowymi oraz  

do wszelkiej dokumentacji powstałej w wyniku realizacji zamówienia na polach 

eksploatacji, określonych w ust. 2. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1 nastąpi z dniem 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego i obejmie prawo Zamawiającego  

do nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania i rozporządzania przedmiotem 

prawa, na polach eksploatacji obejmujących, co najmniej: 

a. trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie w zakresie, w którym dla wprowadzenia, 

wyświetlenia, stosowania, przekazywania i przechowywania utworu niezbędne jest 

jego zwielokrotnienie, 

b. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian  

w utworach z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała, 

c. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu utworu lub jego kopii, 

d. wprowadzania do pamięci komputera (nieograniczona ilość stanowisk). 

3. Autorskie prawa majątkowe określone w ust. 1 i 2 przechodzą z Wykonawcy  

na Zamawiającego wraz z prawem własności do dokumentów powstałych w wyniku 

realizacji Umowy z chwilą podpisania  Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń. 

4. Wykonawca gwarantuje uzyskanie wszystkich niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotu Umowy licencji oraz praw własności przemysłowej,  

a także oświadcza, że będzie posiadał autorskie prawa majątkowe do opracowanej 

dokumentacji i Elementów Autorskich systemu. 

5. W trakcie okresu świadczenia usług gwarancyjnych, w wypadku wprowadzenia przez 

Wykonawcę zmian do Elementów Autorskich systemu, każdorazowo Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu zaktualizowaną wersję systemu wraz z dokumentacją. Na koniec 

okresu świadczenia usług gwarancyjnych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

zaktualizowaną wersję dokumentacji. 

6. Modyfikacja Elementów Autorskich systemu w trakcie świadczenia usług gwarancyjnych 

nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji. 

7. Wykonawca ponosi – także wobec osób trzecich - pełną odpowiedzialność cywilnoprawną 

za wady prawne utworów powstałych w ramach wykonywania Umowy, w szczególności w 
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przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu 

naruszenia przysługujących im autorskich praw majątkowych do utworu lub jego części. 

Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności i zaspokojenia w całości 

powyższych roszczeń. 

 

 

§6. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot Umowy spełniał będzie wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w Umowie i w załącznikach do niej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami. 

3. Wątpliwości dotyczące wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca będzie konsultował  

z osobami, o których mowa §7. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanej pracy. 

5. Wykonawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu Umowy. 

 

§7. 

Kierownicy Projektu i osoby upoważnione do kontaktów w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy 

Strony wyznaczają następujących Kierowników Projektu odpowiedzialnych za realizację niniejszej 

Umowy:  

1. Kierownikiem Projektu ze strony Wykonawcy będzie …………………………………….. 

2. Kierownikiem Projektu ze strony Zamawiającego będzie Jolanta Iskra, Naczelnik Wydziału 

Informatyki. 

 

§8. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za należytą realizację przedmiotu Umowy określonego w §2 ust. 4 lit. a – g 

wynosi netto: ………………. zł (słownie: ………………………………..…………) plus 

należny podatek VAT, co na dzień zawarcia Umowy daje brutto: …………………. zł 

(słownie: ………………………………………………………..). Wynagrodzenie brutto 

ma charakter maksymalny i nie może ulec zmianie. 

2. Wynagrodzenie za należytą realizację przedmiotu Umowy określonego w §2 ust. 4 lit. h 

wynosi miesięcznie netto…………. zł (słownie: …………………………………………) 

plus należny podatek VAT, co na dzień zawarcia Umowy daje brutto: ……………….,- 

(słownie: ………………………………………). Wynagrodzenie brutto ma charakter 
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maksymalny i nie może ulec zmianie. 

Faktury za ten zakres przedmiotu umowy zaczną być wystawiane od momentu podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń. 

3. Wynagrodzenie za należytą realizację przedmiotu Umowy określonego w §2 ust. 4 lit. i 

wynosi maksymalnie  netto…………. zł (słownie: ………………………………………) 

plus należny podatek VAT, co na dzień zawarcia Umowy daje brutto: ……………….,- 

(słownie: ………………………………………) za 1 godzinę usługi modyfikacji w 

miesięcznym okresie rozliczeniowym. W okresie obowiązywania Umowy łączne 

wynagrodzenie brutto z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty …………….. zł. 

Wynagrodzenie brutto ma charakter maksymalny nie może ulec zmianie. W przypadku, gdy 

w danym miesiącu usługa nie będzie wykonywana faktura za ten okres nie będzie wystawiona 

przez Wykonawcę. 

4. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy obejmuje wszelkie koszty, jakie 

Wykonawca poniesie przy realizacji Umowy. W kwocie określonej w ust. 1 zawarte  

jest także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Systemu, 

przekazanie licencji na oprogramowanie firm trzecich wykorzystane do realizacji Umowy 

zgodnie z zapisami §2 ust. 4 lit. f i innych dokumentów powstałych podczas realizacji 

Umowy.  

5. Wypłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury VAT 

jest uprzednie podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego potwierdzającego odbiór 

przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Za datę dokonania płatności uznaje się datę 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 2 i 3 rozliczane będzie w okresach miesięcznych i 

wypłacane w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury za dany okres rozliczeniowy. Podstawą wystawienia 

faktury VAT jest uprzednie przyjęcie i zaakceptowanie przez Zamawiającego czynności 

wykonanych przez wykonawcę w tym okresie rozliczeniowym. 

7. Maksymalna łączna wartość wynagrodzenia określonego w ust. 1,  2 i 3 w całym okresie 

obowiązywania Umowy nie może przekroczyć kwoty ……………………..złotych netto 

plus należy podatek VAT tj. ………………….. (słownie: ………………………………) 

złotych brutto. Powyższa kwota ma charakter maksymalny i w żadnym wypadku nie może 

ulec zwiększeniu. 

 

§9. 



8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w przypadku: 

1) opóźnienia w realizacji projektu, w stosunku do terminu określonego  

w harmonogramie w Załączniku nr 2, niniejszej Umowy -  w wysokości 0,5% 

wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §8 ust. 6 za każdy 

dzień opóźnienia. 

2) za nieterminowe wykonanie obowiązków gwarancyjnych:  

a. w przypadku awarii o priorytecie I i II określonej w §3 ust. 7 lit a) i b) - 

karą w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto 

określonego w §8ust. 7 za każdą godzinę opóźnienia, liczoną od upływu 

terminów określonych w §3 ust. 6 lit a) i b) ; 

b. w przypadku awarii o priorytecie III określonej w §3 ust. 7 lit c) 

stwierdzonej w trakcie eksploatacji systemu ZORZ – karą w wysokości 

0,125%  wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §8 

ust. 7  za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu określonego 

w §3 ust. 6 lit c).  

3) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto określonego 

w §8 ust. 7. 

4) za brak dostępności systemu w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia 

całkowitego brutto określonego w §8 ust. 7 za każdy 1% poniżej wartości 

określonej w §3 ust. 2. 

2. Łączna wysokość kar umownych przewidzianych w Umowie nie może przekraczać 100% 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §8 ust. 7. Niezależnie od powyższego 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 i 2 

Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §8 ust. 7 w przypadku innego rodzaju 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

4. W każdym przypadku wskazanym w ust. 1 – 3 oprócz kar umownych Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek 

odpowiedzialności, w szczególności finansowej oraz odszkodowawczej. 

 

§10. 

Warunki odstąpienia od Umowy 
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1. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę: 

a. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy oraz żądania zapłaty za wykonane 

już prace zgodnie z Umową w przypadku nierealizowania przez Zamawiającego 

zobowiązań wynikających z Umowy, po uprzednim bezskutecznym pisemnym 

wezwaniu, o którym mowa w pkt b. 

b. Odstąpienie od Umowy musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem 

Zamawiającego do wykonania obowiązku, który nie jest wykonywany 

i wyznaczeniem Zamawiającemu dodatkowego terminu do jego wykonania: nie 

krótszego niż 14 (czternaście) dni. Termin wykonania obowiązku może być inny - 

ustalony za porozumieniem Stron na piśmie. Dopiero po upływie wyznaczonego 

terminu Wykonawca może odstąpić od Umowy, z zachowaniem formy pisemnej. 

c. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z wyłącznej winy 

Zamawiającego, Wykonawca zachowuje wynagrodzenie za wykonane już części 

przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia wynagrodzenia za wykonane prace, 

będzie zgodny protokół sporządzony przez strony Umowy stwierdzający procentowy 

stopień zaawansowania wykonanych prac i odpowiednio proporcjonalnie należne za 

nie wynagrodzenia. 

d. Na podstawie obustronnie podpisanego protokołu, o którym mowa w pkt c), 

Wykonawca wystawi fakturę VAT, która będzie płatna przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie 21 (dwudziestu jeden) 

dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego: 

a. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku nieuzasadnionego 

przerwania realizacji prac będących przedmiotem Umowy przez Wykonawcę na 

okres dłuższy niż 7 (siedem) dni, jak też niewykonywania lub nienależytego 

wykonywania Umowy. 

b. Odstąpienie od Umowy musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy 

do wykonania obowiązku, który zdaniem Zamawiającego nie jest wykonywany 

i wyznaczeniem Wykonawcy dodatkowego terminu do jego wykonania: nie dłuższego 

niż 7 (siedem) dni. Termin wykonania obowiązku może być inny - ustalony za 

porozumieniem Stron na piśmie. Dopiero po upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może odstąpić od Umowy, z zachowaniem formy pisemnej. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności 

powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w tym 

wypadku w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
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4. Odstąpienie od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wpływu na obowiązek 

zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań, jak również innych 

obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

 

 

§11. 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Nie stanowi zmiany w szczególności: 

a. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego), 

b. zmiana danych teleadresowych. 

§12 

Poufność 

1. Strony niniejszym zobowiązują się: 

a) zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, 

finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej Strony otrzymane od 

drugiej Strony w trakcie współpracy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i 

ich źródła, 

b) wykorzystywać informacje jedynie w celach określonych w Umowie, 

c) ujawnić informacje jedynie pracownikom Stron, w zakresie niezbędnym dla wykonania 

niniejszej Umowy, zapewniając przy tym, aby podmioty te nie ujawniały informacji 

osobom trzecim, 

d) nie powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać określonych wyżej informacji, z 

wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych w pkt. b. W takim przypadku 

wszelkie duplikaty będą własnością Strony, która stanowi źródło informacji. 

2. Wymogi zawarte w ust. 1 nie będą miały zastosowania do tych informacji, które: 

a) są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości, 

b) zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia zobowiązań o nie ujawnianiu w 

stosunku do Stron Umowy, 

c) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony. 

3. Zachowanie poufności ma charakter bezwzględny i nie jest ograniczone w czasie. 

4. Z tytułu naruszenia obowiązku zachowania poufności Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz podmiotom trzecim. 

 



11 

§13  

Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności 

nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich 

przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, itp. 

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ulegają przedłużeniu o czas trwania 

siły wyższej. 

3. Strona starająca się o zwolnienie od odpowiedzialności, niezwłocznie po wystąpieniu siły 

wyższej oraz po powzięciu wiadomości o jej wpływie na terminowe i prawidłowe wykonanie 

Umowy, powiadomi na piśmie drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej 

zdolność do realizacji Umowy. 

 

§14 

Rozstrzyganie sporów 

1. Strony zgodnie oświadczają, że dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów 

mogących wyniknąć z Umowy. 

2. W przypadku niemożności rozwiązania sporu drogą ugodową, Strony poddadzą 

rozstrzygnięcie sporu sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 

§15. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ………….……. 

które stanowi 5 % wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w §8 ust. 7, w 

formie …………………………………….. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

zakończenia czasu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy m.in. pokryciu roszczeń wynikających z 

§9. 

 

§16 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas realizacji przedmiotu 

umowy. Szczegółowe okresy wykonania przedmiotu Umowy reguluje jej treść. 

2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. Strony zgodnie postanowiły, iż należyte 

wykonanie niniejszej umowy w § 2 ust. 4 a - b, d – f (łącznie z odbiorem końcowym) nastąpi 

nie później niż do dnia 20 grudnia 2015 r. W przypadku, w którym przekroczenie tego 
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terminu nastąpiło w związku z opóźnieniem Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy 

Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od wykonawcy kary umownej wskazanej  

w § 9 ust. 3. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego  

i właściwych ustaw. 

4. Każda zmiana Umowy lub jej załączników wymaga zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach o jednakowej treści po jednym dla 

każdej ze Stron. Integralną częścią Umowy są wymienione załączniki: 

 

Załącznik 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik 2 – Harmonogram prac 

Załącznik 3 - Protokół Odbioru Końcowego 

Załącznik 4 – Oferta 

 

Wykonawca        Zamawiający 


