Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o
długości do 24 m - Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla członków Zespołu

Oznaczenie postępowania: PO-II.3791.229.19

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu …………… 2019 r. w Szczecinie pomiędzy
Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy
pl. Stefana Batorego 4, kod pocztowy 70-207 reprezentowanym przez :
…………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
………………………………… z siedzibą w …………………………,
ul……………………,………….
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w…………….., ……
Wydział Gospodarczy pod nr KRS ………, NIP ………………reprezentowaną przez:
……………………..
……………………………………..
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
Imię i nazwisko………………………,PESEL………..,
zam.……………,
przedsiębiorcą
działającym pod nazwą……………………, z siedzibą w……………..,zarejestrowanym
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP
…………………reprezentowanym przez:
……………………..
……………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
łącznie zwanych Stronami
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
nr ……………………………… przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Strony zawarły
umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest:
1) dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego całkowicie nowych, nieużytkowanych
i nieregenerowanych uprzednio:
Część I – Tablety,
Część II – Zestaw do wideo konferencji,
wraz z oprogramowaniem, zgodnych ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1, zwanych dalej „Przedmiotem Umowy”;
2) świadczenie serwisu gwarancyjnego na zasadach określonych w § 5 umowy.
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§2
Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1 pkt 1 w terminie 30 dni, licząc
od dnia jej zawarcia.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za zachowany, o ile Strony przed jego upływem
podpiszą bez zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6.
§3
Realizacja i odbiór Przedmiotu Umowy
1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony Przedmiot Umowy:
1) jest fabryczne nowy, nieużytkowany i nieregenerowany uprzednio, wolny od wad oraz
całkowicie zgodny z ofertą Wykonawcy;
2) odpowiada pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych,
jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczony do obrotu prawnego na
terytorium Unii Europejskiej;
3) jest uprawniony do realizacji przedmiotu umowy i posiada niezbędne kwalifikacje do jego
realizacji;
4) Przedmiot Umowy będzie przez niego realizowany starannie i przy poszanowaniu
postanowień umownych.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne prawo do wykonania Umowy, w szczególności do
dostarczenia (udzielenia) licencji na oprogramowanie, opisanych w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot Umowy do siedziby Zamawiającego
mieszczącej się w Szczecinie, przy
pl. Stefana Batorego 4 (Wydział Technologii
Informatycznych, pok. 220) wraz z rozładunkiem w miejsce wskazane przez przedstawiciela
Zamawiającego, transportem Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko.
4. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy wraz z instrukcją obsługi oraz kartę gwarancyjną
w języku polskim dla każdego elementu Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem. Dostawa powinna się odbyć w godzinach pracy urzędu
Zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy, w godz. 8.00 - 15.00.
6. Po dostarczeniu Przedmiotu Umowy zgodnego z Załącznikiem nr 1 i nr 2 do Umowy oraz
wolnego od wad, Strony podpiszą bez zastrzeżeń protokół odbioru Przedmiotu Umowy. Wzór
protokołu odbioru, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
7. W przypadku stwierdzenia wad w Przedmiocie Umowy przy jego dostarczeniu, Wykonawca,
w terminie określonym przez Zamawiającego, nie przekraczającym terminu określonego w § 2
ust. 1 Umowy, będzie zobowiązany do wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad. W takim
przypadku, Strony podpiszą protokół odbioru, o którym mowa w ust. 6, po dokonaniu przez
Wykonawcę wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad.
Projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”
Numer Projektu: POPC.02.01.00-00-0084/18-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działania nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Strona: 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o
długości do 24 m - Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla członków Zespołu

8. Za dzień wykonania dostawy uważa się dzień dostarczenia Zamawiającemu całości
zamówienia.

§4
Wynagrodzenie
1. Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w kwocie netto
…….zł (słownie: ……….zł …/100) oraz podatek VAT w wysokości ustawowej, co stanowi
kwotę brutto …… zł (słownie: ….. zł …/100).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ostateczne i obejmuje wszystkie koszty jakie
powstaną w związku z realizacją Umowy, w tym koszty licencji na oprogramowanie dostarczone
wraz z urządzeniami opisanymi w § 1 pkt 1, opakowania, transportu i rozładunku Przedmiotu
Umowy.
3. Zamawiający dokona zapłaty należności określonej w ust. 1 na podstawie przedłożonej
faktury VAT Wykonawcy, którą Wykonawca wystawi (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług – t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2174 z późn. zm.), po dostawie
przedmiotu umowy w sposób określony w § 3 niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne w terminie 21 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany przez Strony bez
zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Umowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach realizacji projektu „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości
w zakresie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m” oraz z
budżetu państwa.
8. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej dokumentacji
dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT), a w szczególności Wykonawca zobowiązuje się
do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych strat (sankcji podatkowych) spowodowanych:
a)
wadliwym wystawieniem faktury VAT,
b)
brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz Zamawiającego za
wykonanie przedmiotu umowy,
c)
różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT.
§5
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu bezpłatnej gwarancji na dostarczony Przedmiot Umowy
na okres określony w Załączniku nr 1, licząc od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń
protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6.
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2. Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez producenta sprzętu lub podmiot autoryzowany
przez producenta.
3. W przypadku zgłoszenia nieprawidłowego działania Przedmiotu Umowy, które nie może być
załatwione w siedzibie Zamawiającego, nośniki danych, które mogą zawierać dane
wykorzystywane służbowo przez Zamawiającego pozostają w siedzibie Zamawiającego lub są
przekazywane, na koszt Wykonawcy, wraz z tabletem po uprzednim oczyszczeniu z danych
zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego przepisami wewnętrznymi. Nośniki danych, o
których mowa w zdaniu poprzednim wymontowywane są z komputerów przenośnych przez
pracowników Zamawiającego.
4. Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnianie deklarowanych
przez Wykonawcę funkcji użytkowych, które zostaną stwierdzone w dostarczonym Przedmiocie
Umowy.
5. W okresie gwarancji zgłoszenia nieprawidłowego działania Przedmiotu Umowy przyjmowane
będą przez Wykonawcę w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00.
6. Zgłoszenia będą przekazywane telefonicznie na nr ………………………., e-mailem na adres:
…………………………. lub faksem na nr ………………….
7. Czas reakcji serwisu nastąpi nie później niż do godz. 15-ej następnego dnia roboczego po
zgłoszeniu.
8. W przypadku:
1) niewykonania naprawy w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia lub wystąpienia kolejnej
awarii, wady lub usterki sprzętu, po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych danego składnika
Przedmiotu Umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany
Przedmiotu Umowy, w którym ujawniły się wady, na nowy, wolny od wad, w terminie 14
dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania;
2) stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie przedmiotu Umowy w
okresie gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego przedmiotu Umowy na
wolny od wad, o takich samych funkcjach użytkowych - w terminie 14 dni od dnia
zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, okres gwarancji nowego Przedmiotu Umowy
rozpoczyna się z chwilą jego dostarczenia Zamawiającemu.
10. W przypadku stwierdzenia przy uruchomieniu oprogramowania jego wadliwego działania
bądź uszkodzenia nośnika, Wykonawca dostarczy nowe oprogramowanie w terminie 3 dni
roboczych od momentu zgłoszenia.
11. W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem oraz przewozem Przedmiotu
Umowy do serwisu pokrywa Wykonawca.
12. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem
o przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy.
13. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże
z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
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14. Uprawnienia wynikające z udzielonej gwarancji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady, przy czym okres rękojmi jest równy
okresowi gwarancji.
15. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest
Zamawiający.

§6
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4
ust. 1.
2. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego w § 2 ust. 1, zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego
w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów określonych
w § 5 ust. 7 – 8 i 10, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. Kary umowne
naliczane są oddzielnie dla każdego składnika Przedmiotu Umowy, co do którego nastąpiło
zgłoszenie gwarancyjne.
4. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych nie zwalnia go z obowiązku wykonania Umowy.
Kary umowne z tytułu opóźnienia będą naliczane odrębnie w stosunku do każdego z
przekroczonych terminów.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie:
1) Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;
2) Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną –w wysokości 10 %
kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; z zastrzeżeniem ust.10.
6. Niezależnie od kar umownych określonych w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda
przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
7. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty,
z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
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§7
Reprezentacja
1. Strony wyznaczają następujące osoby jako odpowiedzialne za realizację Umowy:
1) ze strony Zamawiającego: (…) , e-mail (…) , tel. (…);
2) ze strony Wykonawcy: (…), e-mail: (…), tel. (…).
2. Strony upoważniają do podpisu protokołów odbioru:
1) ze strony Zamawiającego: (..);
2) ze strony Wykonawcy: (…).
3. Zmiana osób i danych wskazanych w ust. 1 i 2 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy, lecz
następuje w drodze pisemnego poinformowania drugiej Strony.
§8
Sposób komunikowania się Stron
1. Korespondencję przesłaną na adresy Stron określoną w komparycji Umowy uważa się za
skutecznie doręczoną, chyba że Strony poinformują się pisemnie o zmianie adresów.
2. Korespondencja przesłana pocztą elektroniczną na wskazane w § 7 ust. 1 adresy e-mail
uważana jest za skutecznie doręczoną w chwili, w której przesyłana wiadomość zostanie
umieszczona na serwerze obsługującym konto pocztowe jej adresata, tak, że adresat będzie
mógł w toku zwykłych czynności zapoznać się z jej treścią.
3. Na potrzeby Umowy za dzień roboczy Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.
§9
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części, bez wyznaczania terminu
dodatkowego w przypadku, gdy opóźnienie w dostarczeniu Przedmiotu Umowy w stosunku do
terminu określonego w § 2 ust. 1, wynosić będzie więcej niż 7 dni.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku dostarczenia przedmiotu Umowy
odbiegającego od zakresu określonego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 10
Obowiązki informacyjne i kontrola
1. Ilekroć w Umowie pojawi się pojęcie:
1) Instytucji Kontrolującej – oznacza to Instytucję Pośredniczącą, ministra właściwego do
spraw rozwoju regionalnego, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy,
instytucję audytową w rozumieniu art. 5 pkt. 4a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o
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zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) , a także inne
podmioty upoważnione do dokonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów;
2) Instytucji Zarządzającej – oznacza to ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
będącego stroną porozumienia z Zamawiającym o dofinansowanie realizacji projektu
„Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie rejestracji
jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania, na żądanie Zamawiającego lub Instytucji
Zarządzającej, informacji związanych z realizacją Umowy, w szczególności informacji
dotyczących dostawy, przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego wykonywania Umowy.
W ramach tego obowiązku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Instytucji Zarządzającej
wszelkie dane i dokumenty związane z realizacją Umowy, a także zapewni udzielenie wyjaśnień
przez członków personelu Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o pojawieniu się jakichkolwiek
okoliczności zagrażających należytemu lub terminowemu wykonaniu Umowy, niezwłocznie po
ich rozpoznaniu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, o:
1) złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz każdej zmianie w tym
zakresie;
2) otwarciu likwidacji oraz każdej zmianie w tym zakresie;
3) toczącym się wobec Wykonawcy jakimkolwiek postępowaniu egzekucyjnym, karnym
skarbowym lub o zajęciu składników majątku Wykonawcy oraz każdej zmianie w tym
zakresie.
5. Strony potwierdzają, że ilekroć Umowa przewiduje uprawnienie Zamawiającego do żądania
od Wykonawcy udzielenia informacji, uprawnienie to przysługuje także Instytucji Kontrolującej.
Instytucja Kontrolująca może ponadto żądać udzielenia jej informacji, do której udzielenia
Zamawiającemu Wykonawca jest zobowiązany bez uprzedniego żądania.
6. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontrolom w zakresie sposobu, jakości
i terminowości realizacji Umowy, prowadzonym przez Instytucję Kontrolującą – za
pośrednictwem jej personelu lub z wykorzystaniem osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się
do niezwłocznego:
1) przedstawienia Instytucji Kontrolującej wszelkich informacji i dokumentów związanych
z realizacją Umowy, w szczególności rachunków i faktur, umów z podwykonawcami,
protokołów, oświadczeń i raportów;
2) udzielenia Instytucji Kontrolującej niezbędnych wyjaśnień.
7. Wykonawca zapewni osobom prowadzącym kontrolę z ramienia Instytucji Kontrolującej
dostęp do pomieszczeń i infrastruktury, w tym teleinformatycznej, związanych z realizacją
Umowy. Osoby prowadzące kontrolę z ramienia Instytucji Kontrolującej będą uprawnione do
przeprowadzenia niezbędnych oględzin.
8. Jeśli Strony będą korzystać z systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia
komunikacji i rejestrowania decyzji w ramach realizacji Umowy, Instytucja Kontrolująca będzie
uprawniona do żądania wglądu do takiego systemu, jak również uzyskania kopii jego
zawartości.
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9. Instytucja Zarządzająca jest uprawniona do uczestniczenia we wszelkich procedurach
odbiorowych. W tym celu Instytucja Zarządzająca uzyska dostęp do niezbędnych dokumentów
i informacji oraz będzie uprawniona do żądania wyjaśnień.
10. Wszelkie ustanowione w Umowie zobowiązania Stron do nieujawniania informacji poufnych
nie dotyczą Instytucji Kontrolującej. Jest ona uprawniona do dostępu do wszelkich informacji
poufnych należących do Zamawiającego lub Wykonawcy, związanych z realizacją Umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego lub Instytucji Zarządzającej,
wziąć udział w wywiadach, ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych.

§ 11
Prawa autorskie
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć komputery przenośnie wraz z oprogramowaniem,
zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1.
2. Wykonawca zobowiązuje się udzielić lub zapewnić udzielenie licencji na oprogramowanie,
o którym mowa w § 1 pkt 1, na warunkach wynikających z ogólnych warunków licencyjnych
producenta oprogramowania.
3. Uprawnienie z licencji na korzystanie z oprogramowania, o którym mowa w § 1 pkt 1,
Zamawiający nabywa się z chwilą dostarczenia Przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach Umowy dobra własności intelektualnej nie
będą posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu
z tych dóbr w inny sposób niż wyraźnie opisany Umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty,
koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli
powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe.
5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencja na oprogramowanie, o którym mowa w § 1
pkt 1, udzielana jest na czas nieoznaczony i nie jest terytorialnie ograniczona, w szczególności
uprawnia do korzystania z oprogramowania na terytorium Polski i całego świata.
6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z oprogramowania nie
wymagają ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów
oprogramowania. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust.1 obejmuje również całość
wynagrodzenia za korzystanie z oprogramowania.
7. Wykonawca dostarczy wraz z oprogramowaniem certyfikaty autentyczności oraz inne
dokumenty i zabezpieczenia w dacie odbioru przedmiotu Umowy, na którym zainstalowanie jest
oprogramowanie. Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji czy certyfikaty autentyczności
oraz inne dokumenty i zabezpieczenia są wystarczające i zgodne z wymogami określonymi
przez producenta. W tym celu Zamawiający może zwracać się do osób trzecich, w tym
producenta oprogramowania.
§ 12
Przetwarzanie danych osobowych
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Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest niezbędne dla
wykonania niniejszej umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych
oraz właściwych przepisów krajowych. Ponadto:
1) Strony Umowy będą przetwarzać dane osobowe, uzyskane w związku z Umową, wyłącznie
na potrzeby jej realizacji. Strony zobowiązują się do przestrzegania – wobec drugiej strony –
wymogów dotyczących ochrony danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych,
zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych.
2) W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony
zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:
a) Dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części wstępnej
Umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień
udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych osobowych
i przetwarzane przez nią wyłącznie w celu realizacji Umowy, jakim jest prawnie
uzasadniony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania; dotyczy to także
danych osób upoważnionych do wystawiania faktur i innych dokumentów, niezbędnych do
wykonania umowy. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, którzy otrzymają dostęp
do danych osobowych, w zakresie swoich obowiązków - zostaną zaznajomieni z Umową,
w tym z zapisami niniejszego Załącznika;
b) Strony potwierdzają, że powyższe dane osobowe będą przetwarzać jedynie w okresie
koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia
oraz właściwych przepisów prawnych (m.in. przepisów podatkowych);
c) Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: iod@ums.gov.pl
§ 13
Zmiany Umowy
1. Strony są uprawnione do wprowadzenia zmian do Umowy o łącznej wartości mniejszej niż
10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 oraz równocześnie mniejszej niż
właściwa dla Zamawiającego kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezależnie od innych przypadków zmian dozwolonych
przepisami tejże ustawy lub postanowieniami Umowy.
2. Stosownie do zapisów art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Umowy,
2) konieczności dostarczenia innego sprzętu (bez zmiany ceny jednostkowej brutto
wskazanej w Formularzu Oferty), niż dostępny w momencie składania przez Wykonawcę
oferty w postępowaniu w celu zawarcia Umowy, spowodowanej zakończeniem produkcji
bądź wycofaniem z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
posiadającego parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie
złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie
Umowy.
§ 14
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Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw, obowiązków, ani wierzytelności
wynikających z Umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy
– prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
4. W przypadku sporów Strony uznają, że dla ich rozstrzygnięcia właściwy będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
3) Załącznik nr 3 - Wzór protokołu odbioru

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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