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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

 

UMOWA SPRZEDAŻY WRAZ Z DOSTAWĄ ……. 
 

 

zawarta w dniu …….……….. w Goczałkowicach-Zdroju pomiędzy: 

 

Konfederacją Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce z siedzibą w Katowicach (40-

127), ul. Plac Grunwaldzki nr 8-10, NIP: 6340016546, Regon: 271887496, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000122252 – w ramach której działa jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej – Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu 

„Gwarek” z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51, NIP 634-00-16-

546 , Regon – 271887496-00028 

reprezentowaną przez:  

1.………………………………………………………………………………………………… 

2.………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

 

…………….…………………………………………………………………………………….. 

…………….…………………………………………………………………………………….. 

…………….…………………………………………………………………………………….. 

NIP: ……………..; Regon: ……………….;  

Numer rachunku bankowego: ………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez:  

1.………………………………………………………………………………………………… 

2.………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

zwanymi wspólnie „Stronami”. 

 

§ 1 
Przedmiot umowy. 

 

1. Wykonawca, w ramach realizacji zadania pn.: „Zakup oprogramowania oraz sprzętu 

informatycznego dla  Zespołu Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu 

"GWAREK" w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51” zobowiązuje się do 

dostawy, montażu, uruchomienia, instalacji i konfiguracji w siedzibie Zamawiającego, w 

miejscu wskazanym przez osobę koordynującą opisaną w § 6 ust. 2 Umowy, następujących 

urządzeń/wyrobów: 

a) Serwerów 

b) Macierzy dyskowej 

c) UPS 

d) Switchy 

e) Oprogramowania 

f) Utrzymania sprawności infrastruktury 

g) Komputerów All In One 

h) Komputerów 
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i) Komputerów miniPC 

j) Monitorów 

k) Klawiatur i myszek 

l) UPSów stanowskowych 

m) Instalacja, konfiguracja powyższych wraz z migracją danych 

Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiającego  

w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z dostarczonych 

urządzeń/wyrobów.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej również jako SIWZ) wraz z załącznikami (w szczególności załącznik 

nr 7 oraz załącznik nr 9) oraz Oferta Wykonawcy, które stanowią złączniki nr 1 i 2 do 

niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że urządzenia/wyroby objęte przedmiotem umowy są wolne od 

wad i po zamontowaniu-uruchomieniu nadają się do bezpośredniego użytkowania w 

podmiocie leczniczym, zgodnie z zasadami i wymogami działania systemu informacji w 

ochronie zdrowia, określonymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 

28.04.2019r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2019.408 z późn. zm.) oraz 

przepisami wykonawczymi (gwarantują zgodne z powyżej wymienionymi przepisami 

działania systemu informacji u Zamawiającego).  

4. Przedmiot umowy zrealizowany zostanie z najwyższą starannością uwzględniającą 

zawodowy charakter wykonywanych czynności oraz najlepszą praktyką i wiedzą, w 

sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, zgodnie z treścią SIWZ, 

załączników do SIWZ, Ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi w tym względzie 

przepisami prawa i wytycznymi zawartymi w dokumentach urządzeń/wyrobów objętych 

przedmiotem umowy.  

5. Sposób realizacji przedmiotu umowy nie może naruszać interesu osób trzecich. 

6. Urządzenia/wyroby objęte przedmiotem umowy, winny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w jednostkach służby zdrowia, jak również co do 

jakości, tj.: być zgodnymi z wymaganiami Zamawiającego oraz właściwymi przepisami i 

posiadać odpowiednie certyfikaty. 

7. Na każde żądanie uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych urządzeń/wyrobów: certyfikat lub 

inny stosowny dokument. 

8. Wykonawca oświadcza, że urządzenia będące przedmiotem umowy są produktem firmy 

...................., a Zamawiający powyższą okoliczność przyjmuje i akceptuje. 

 

§ 2 
Sposób realizacji. 

 

1. Wykonawca zgodnie z Ofertą przetargową zobowiązuje się, dostarczyć przedmiot umowy 

pod następujący adres: ul. Uzdrowiskowa 51, Goczałkowice-Zdrój, Województwo Śląskie. 

Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego z 2-dniowym wyprzedzeniem o 

planowanej dostawie przedmiotu umowy. 

2. Miejscem instalacji przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego, miejsce wskazane 

przez osobę koordynującą określoną w § 6 ust. 2. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do miejsca, o którym mowa w 

ust. 1, transportem zapewnionym przez Wykonawcę oraz na jego koszt. Zasada powyższa 

dotyczy również zamontowania i uruchomienia urządzeń/wyrobów oraz przeszkolenia 

personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego z nich korzystania. 

4. Wydanie dostarczonych urządzeń/wyrobów musi być poprzedzone badaniem technicznym, 

które przeprowadzą przedstawiciele Stron. Miejscem przeprowadzenia badania jest 

miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
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5. Dokumentem potwierdzającym dostarczenie urządzeń/wyrobów jest protokół odbioru 

podpisany przez Wykonawcę oraz przez osobę koordynującą wskazaną w paragrafie § 6 

ust. 2. 

6. Do dostarczonego przedmiotu umowy winien być dołączony dokument dostawy lub inny 

dokument, dowód wysyłki oraz karta gwarancyjna. 

7. Urządzenia/wyroby objęte przedmiotem umowy dostarczone będą w opakowaniu 

zabezpieczającym przed przypadkowymi uszkodzeniami. 

8. W przypadku uszkodzenia urządzeń/wyrobów w czasie transportu, montażu lub 

uruchomienia, odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu szkody ponosi Wykonawca. 

Dotyczy to również sytuacji, gdy uszkodzenie urządzeń/wyrobów lub inna wynikająca z 

tego tytułu szkoda nastąpi z winy pracowników Zamawiającego w wyniku zaniechania 

przez Wykonawcę przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego korzystania z dostarczonych urządzeń/wyrobów.  

9. Ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzeń/wyrobów objętych przedmiotem umowy 

przechodzi na Zamawiającego z chwilą sporządzenia i podpisania przez Strony protokołu 

końcowego potwierdzającego zamontowanie i uruchomienie w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego urządzeń/wyrobów objętych przedmiotem umowy. 

10. Szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania 

z dostarczonych urządzeń/wyrobów przeprowadzone zostaną w terminach dogodnych 

Zamawiającemu. Szkolenie obejmować będzie zarządzanie i konfigurację sprzętu 

komputerowego opisanego w pakiecie 1. Celem szkolenia jest samodzielne zarządzanie 

infrastrukturą przez wyznaczonego pracownika zamawiającego. Zakończenie szkolenia 

powinno być potwierdzone stosownym certyfikatem. 

 

§ 3 

Terminy realizacji. 
 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Umowy ustalono na dzień ................ r, termin  zakończenia 

realizacji umowy   31.10.2019r.,  

2. Wykonawca w terminie do ….... zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do 

siedziby Zamawiającego. 

3. Przez zakończenie realizacji Umowy rozumie się dostawę, zamontowanie/zainstalowanie, 

uruchomienie i konfigurację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

urządzeń/wyrobów objętych przedmiotem umowy oraz przeszkolenie personelu 

Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z dostarczonych 

urządzeń/wyrobów. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy. 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy 

przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości:  

 netto: …………………….. zł (słownie ........................................), 

 brutto ……………… …… zł (słownie .........................................),  

 VAT : …………….. zł (słownie ......................................), 

Wysokość wynagrodzenia wynika z załączonej do umowy Oferty oraz przeprowadzonych 

negocjacji. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu  

nieoszacowania wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,  

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszt 

jego wykonania. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności koszty dostawy, instalacji i 

konfiguracji, szkoleń, udzielenie gwarancji i świadczenie serwisu gwarancyjnego, wartość 



4 
 

przekazywanych Zamawiającemu autorskich praw majątkowych, autorskich praw 

zależnych oraz uprawnień licencyjnych na wszystkich polach eksploatacji. 

3. Ceny jednostkowe wynikające z treści oferty nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji 

umowy za wyjątkiem sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce 

przed datą wystawienia faktury.  

4. Opłata za utrzymanie sprawności infrastruktury ponoszona będzie miesięcznie w 

zależności od liczby zamówionych i zrealizowanych godzin serwisu. 

5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez cały okres realizacji umowy. 

6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
 

§ 5 

Zasady rozliczeń i płatności. 
 

1. Strony zgodnie przyjmują, że rozliczenie za realizację przedmiotu umowy nastąpi do 30 

dni po dostawie przedmiotu umowy, po zainstalowaniu, uruchomieniu urządzeń/wyrobów, 

ich konfiguracji oraz przeszkoleniu personelu Zamawiającego. 

2. Podstawę rozliczenia stanowić będą przedłożone Zamawiającemu przez Wykonawcę:  

1) protokół bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzony  

i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron, tj.: 

a) ze strony Wykonawcy: …................................................., 

b) ze strony Zamawiającego: …..........................................., 

2) dokumenty obejmujące: instrukcję obsługi użytkowania i konserwacji, karty 

gwarancyjne, 

3) faktura VAT.  

3. Płatność wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy 

………….……………………….., do 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT oraz 

wymaganych dokumentów stanowiących podstawę wypłaty. 

4. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

poleceniem przelewu. 

 

§ 6 

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. 
 

1. Ze strony Wykonawcy - jako koordynatora realizacji postanowień umownych - wyznacza 

się: 

                …………………………………, 

                nr: tel.: ………………., 

                e – mail: ……………….. 

2. Ze strony Zamawiającego - jako koordynatora realizacji postanowień umownych - 

wyznacza się: 

                …………………………………, 

                nr: tel.: ………………., 

                e – mail: ……………….. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 dopuszczalna jest każdorazowo po wcześniejszej 

akceptacji przez Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. Zmiana taka nie wymaga aneksu 

do umowy. 

 

§ 7 

Gwarancja i rękojmia. 

 

1. Na urządzenia/wyroby objęte przedmiotem umowy w pakiecie 1, Wykonawca udziela 

gwarancji jakości na okres …...... miesięcy licząc od dnia zakończenia realizacji 
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niniejszej umowy. Na urządzenia/wyroby objęte przedmiotem umowy w pakiecie 2, 

Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres …...... miesięcy licząc od dnia 

zakończenia realizacji niniejszej umowy. Co oznacza, że jeżeli w okresie gwarancji 

ujawnią się wady fizyczne urządzeń/wyrobów, Wykonawca niezwłocznie je usunie 

lub na żądanie Zamawiającego dostarczy nowe. 

2. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt serwis obsługi 

gwarancyjnej w tym napraw, konserwacji i przeglądów zamontowanych 

urządzeń/wyrobów. 

3. W przypadku wystąpienia wady, usterki lub awarii, Wykonawca usunie je  

w ramach udzielonej gwarancji jakości w ciągu 2 dni roboczych, licząc od momentu 

powiadomienia go przez Zamawiającego lub w tym samym terminie dostarczy sprzęt 

zastępczy. O zauważonych wadach w okresie gwarancji jakości w przedmiocie 

umowy Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę (adres:…….) lub/i faksem (nr 

fax:…………..) lub/i e-mailem (adres e-mail:…………..). Wykonawca zobowiązany 

jest potwierdzić zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w czasie 4 godzin od 

momentu jego otrzymania. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książek serwisowych i nieodpłatnych 

przeglądów serwisowych przez cały okres gwarancji, w liczbie zalecanej przez 

producenta, zgodnie z warunkami gwarancji przekazanymi Zamawiającemu.  

5. Każdorazowo Zamawiający pokrywał będzie jedynie koszty zużytych materiałów 

eksploatacyjnych w zakresie wynikającym z typowej i prawidłowej eksploatacji 

urządzeń. 

6. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas 

trwania naprawy. 

7. Trzy naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym 

uprawniają Zamawiającego do  żądania wymiany tego elementu na wolny od wad lub 

wymianę całego przedmiotu umowy na pełnowartościowy. 

8. Wykonawca przeprowadzi bezpłatnie coroczne przeglądy gwarancyjne przedmiotu 

umowy.  

9. Strony zgodnie postanawiają, że terminy przeglądów, o których mowa w ust. 8, 

zostaną wspólnie przez nie uzgodnione. Każdy przegląd będzie udokumentowany 

podpisanym przez Strony protokołem, w którym ujawnione zostaną ewentualne, 

ujawnione wady, usterki lub awarie oraz termin ich usunięcia. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z gwarancji także po okresie gwarancyjnym, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

11. Strony zgodnie postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne, zostaje rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi na okres równy 

okresowi udzielonej w ust. 1 gwarancji, licząc od dnia zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy. 

12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego  

z tytułu gwarancji i rękojmi, wynikającym z postanowień kodeksu cywilnego. 

 

§ 8. 

Kary umowne. 
 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy w formie kar umownych. 

2. Zamawiający ma prawo naliczyć i zażądać zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w 

następujących przypadkach: 

a) przekroczenia umownego terminu realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, 

za każdy następny dzień opóźnienia, po terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, 
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b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, 

c) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on 

odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,  

o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, 

d) za opóźnienie w usunięciu przez Wykonawcę wad, usterek lub awarii 

urządzeń, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji, 

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 4 

ust. 1 umowy, licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na 

ich usunięcie, 

e) naruszenia obowiązków opisanych w § 12 Umowy, w wysokości …… za 

każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków umownych. 

3. W przypadku gdy szkoda powstała z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy będzie wyższa niż wysokość naliczanych kar umownych, Strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach opisanych przepisami prawa. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone zgodnie z Umową kary umowne z 

wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy,  określonym w § 4 ust. 1. 

5. W przypadku nieterminowej zapłaty za przedmiot umowy, Wykonawca ma prawo naliczać 

i żądać zapłaty przez Zamawiającego odsetek ustawowych. 

 

§ 9 

Odstąpienie od Umowy. 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

1) gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, mimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego, nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy, 

2) gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa nieprzerwanie dłużej niż 7 dni, 

3) gdy Wykonawca, mimo zgłoszenia mu na piśmie przez Zamawiającego, dwóch 

kolejnych wezwań do realizacji Umowy zgodnie z warunkami Umowy, realizuje ją 

wbrew uzgodnieniom umownym lub zaniedbując zobowiązania umowne, 

4) gdy Wykonawca, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu 

dodatkowego terminu, opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy powyżej 7 dni, 

licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego na wykonanie przedmiotu 

umowy, 

5) w przypadku utraty przez Wykonawcę możliwości prowadzenia działalności objętej 

przedmiotem umowy, 

6) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji, 

gdy celem likwidacji jest przekształcenie przedsiębiorstwa lub połączenie z innym 

przedsiębiorstwem, 

7) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizacje umowy. 

2. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić na piśmie i zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest przerwać realizację 

Umowy i dokonać, z udziałem Zamawiającego, inwentaryzacji przeprowadzonych 

czynności objętych przedmiotem umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

z tytułu wykonania części Umowy według poniższych zasad:  

1) w przypadku, którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie za urządzenia/wyroby niedostarczone do dnia odstąpienia od Umowy 

nawet w przypadku ich zamówienia lub zakupienia,  
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2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 7, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie z tytułu rzeczywistego wykonania części Umowy do dnia odstąpienia 

przez Zamawiającego oraz zwrot kosztów zamówionych lub zakupionych w związku 

z realizacją postanowień niniejszej Umowy urządzeń/wyrobów, pod warunkiem ich 

wydania Zamawiającemu. 

 

§ 10 

Zmiany umowy. 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość: 

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów obowiązujących   

dotyczących podatku od towarów i usług VAT w zakresie tych zmian, 

2) zmiany urządzeń/wyrobów, objętych przedmiotem zamówienia, na urządzenia 

urządzenia/wyroby tego samego typu i co najmniej o tych samych funkcjach, w 

przypadku wycofania ich z rynku lub zakończenia ich produkcji, jak również w 

przypadku możliwości zastąpienia tych urządzeń/wyrobów, innymi o lepszych 

parametrach technicznych i wyżej zaawansowanych technicznie i technologicznie,  

3) zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy: 

a) spowodowanych siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jej postanowieniami, 

b) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności  

w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 

przez Strony Umowy, 

c) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w tym prawa miejscowego, w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, 

2. Jakiekolwiek zmiany Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu. 

 

§ 11 

Porozumiewanie się Stron. 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do/lub wynikające z 

realizacji przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. 

2. W prowadzonej korespondencji Strony winny powoływać się na tytuł Umowy oraz jej 

numer. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, Strony uznają 

odpowiednio: dzień ich wpływu do adresata lub dzień przekazania pocztą elektroniczną, 

chyba że postanowienia Umowy stanowią inaczej. 

3. Korespondencję należy kierować na adres: 

1) Zamawiającego: 

…, 

e- mail:…, 

2) Wykonawcy: 

…, 

e – mail:….. 

4. Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej 

umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego: …………………………….., 

      tel.: ………. 

      e – mail: ……… 

2) po stronie Wykonawcy: ………………………………… 
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      tel: ………. 

      e – mail: ……… 

 

§12 

Zasada poufności i ochrona danych osobowych. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu, do przestrzegania poufności, co do informacji pozyskanych w związku z 

realizacją Umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden 

inny sposób lub w innym celu niż dla wykonania Umowy, w szczególności zakazuje się 

wykorzystania danych w celach reklamowych lub marketingowych. Wykonawca 

oświadcza, iż zna przepisy prawa dotyczące tajemnic chronionych prawem i w związku z  

wykonywaniem Umowy zobowiązuje się przepisów tych przestrzegać. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony 

powierzonych mu przez Zamawiającego danych osobowych przed przypadkowym lub 

niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, 

nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych 

osobowych oraz przetwarzaniem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym w kwestiach związanych 

z ochroną danych osobowych. W szczególności Wykonawca umożliwi Zamawiającemu 

wykonanie obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO względem osób 

fizycznych, których dane osobowe zostały powierzone Zamawiającemu przez 

Wykonawcę. 

4. Wykonawca uprawniony jest do przetwarzania powierzonych mu przez Zamawiającego 

danych osobowych jedynie przez okres wykonywania umowy. Przetwarzanie 

powierzonych danych jest możliwe tylko i wyłącznie w celu wykonania zobowiązań i 

uprawnień wynikających z Umowy. Przyjmuje się, że Wykonawca może przetwarzać 

powierzone dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego. 

Wykonawca zapewnia, aby osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych 

osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub aby podlegały odpowiedniemu 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich środków wymaganych na mocy art. 

32 RODO (wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych), a po 

zakończeniu przetwarzania do usunięcia wszelkich danych osobowych i wszelkich ich 

istniejących kopii, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, na każde jego żądanie, kontrolę realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

7. Wszelką odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za 

szkody wynikające z nieprawidłowego wykorzystania danych osobowych ponosi 

Wykonawca. 

8. Szczegółowe kwestie związane z powierzeniem danych osobowych do przetwarzania 

reguluje odrębna umowa, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.  

 

§13 

Prawa autorskie i licencje 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dostarczone w ramach realizacji przedmiotu 

Umowy oprogramowanie oraz korzystanie z niego przez Zamawiającego lub inne osoby 

zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności intelektualnej podmiotów trzecich, w 

tym w szczególności praw autorskich. 
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2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do oprogramowania lub posiada prawo 

do dysponowania nimi. Wykonawca oświadcza również, że nie istnieją i nie będą istnieć w 

przyszłości żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub ograniczające 

możliwość udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania, a także z 

nowych jego wersji, modyfikacji, aktualizacji i innych zmian. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać/udzielić Zamawiającemu licencji/sublicencji na 

korzystanie z oprogramowania na wszystkich polach eksploatacji, które umożliwiają 

prawidłowe wykorzystywanie przedmiotu umowy.  

4. Licencja/sublicencja będzie udzielona/przekazana na czas nieokreślony/ na czas płacenia 

abonamentu Licencja/sublicencja będzie miała charakter niewyłączny, bezterminowy, 

nieodpłatny. 

5. Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez podmiot 

trzeci z roszczeniami z tytułu praw autorskich, zwolni Zamawiającego od tych roszczeń 

lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające w szczególności z działań 

mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez podmiot trzeci od dochodzenia 

roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń podmiotów trzecich, w tym pokryje 

wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego. 

 

§14 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wartości brutto przedmiotu umowy, co stanowi kwotę ……………… zł /słownie 

…………………………… złotych. 

2. Wniesienie zabezpieczenia nastąpiło w formie: ………………………………………… 

3. W przypadku należytego wykonania zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić 

lub zwolnić zabezpieczenie w następujący sposób: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione do 30 dni od 

dnia wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zwolnienie 

zabezpieczenia; 

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu gwarancji. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi 

po upływie okresu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

§15 

Rozstrzyganie sporów. 

 

1. W przypadku pojawienia się sporu w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy, 

Strony zobowiązują się podjąć stosowne kroki w celu jego polubownego rozstrzygnięcia. 

2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji postanowień niniejszej Umowy, które nie 

zostaną rozwiązane przez Strony w sposób, o którym mowa w ust. 1, rozstrzygać będzie 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca celem zapewnienie należytego wykonania umowy, jak i odpowiedzialności z 

tytułu spowodowanych szkód Zamawiającemu, zobowiązany jest posiadać umowę 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, przez okres obowiązywania Umowy, na 

kwotę nie mniejszą niż cena wskazana w ofercie. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe. 

 

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub 

obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na podmiot trzeci wymaga pisemnej 
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zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności. Druga Strona, wyrażając zgodę na 

przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na podmiot trzeci może 

uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą przeniesienia praw lub 

obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek. 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego oraz stosownych przepisów branżowych. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach; jeden dla Wykonawcy i 

jeden dla Zamawiającego. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA 

 

 

 

Lista załączników do Umowy: 

 

1. Załącznik nr 1: SIWZ; 

2. Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy; 

3. Załącznik nr 3: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
 


