Załącznik nr 4 do ZO – Wzór umowy

Nr Sprawy: ZCDN/ZP/2110/8/2017

UMOWA

zawarta w dniu …………………………… 2017 r. pomiędzy:
Województwem Zachodniopomorskim – Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli z
siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68, reprezentowanym przez: Dyrektora ZCDN – Urszulę
Pańkę
- zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
- zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
o następującej treści:
§ 1.
Określenie przedmiotu umowy

1.

2.

3.

4.

Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła (przedmiotu umowy) w
postaci: zaprojektowania, wykonania i wdrożenia aplikacji internetowej do obsługi szkoleń (zwanej dalej:
aplikacją).
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) opracowanie techniczne i funkcjonalne aplikacji internetowej,
2) przygotowanie projektu graficznego aplikacji,
3) sporządzenie dokumentacji technicznej aplikacji,
4) instalację aplikacji na serwerze Zamawiającego,
5) uruchomienie aplikacji wraz z importem użytkowników do systemu,
6) przeszkolenie administratora systemu (wskazanego przez Zamawiającego) w wymiarze nie
mniejszym niż 8 godzin;
7) udzielenie konsultacji on-line lub w siedzibie Zamawiającego w wymiarze nie mniejszym niż
10 godzin,
8) przeniesienie autorskich i pokrewnych praw majątkowych na zasadach określonych we wzorze
umowy (stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego).
Przedmiot umowy powinien być zgodny i powinien spełniać co najmniej parametry opisane w niniejszej
Umowie, Zapytaniu Ofertowym i jego załącznikach (w tym w specyfikacji techniczno-funkcjonalnej),
jak też określone przez Zamawiającego wskazówki.
Zamawiający w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy przekaże Wykonawcy bazę
użytkowników, która ma być zaimportowana do aplikacji. Wykonawca ma obowiązek w terminie
dwóch tygodni od dnia podpisania umowy wskazania sposobu przygotowania przez
Zamawiającego bazy użytkowników.
§ 2.
Obowiązki i uprawnienia stron umowy

1.

2.

3.

Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową,
Ofertą i Zapytaniem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji Umowy.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca przeprowadzi – w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy – spotkanie analityczne
z Zamawiającym w celu uszczegółowienia potrzeb Zamawiającego w zakresie działania aplikacji i
dokumentacji technicznej. Potrzeby zgłoszone przez Zamawiającego na ww. spotkaniu, jak i w trakcie trwania
umowy, Wykonawca jest obowiązany uwzględnić przy realizacji umowy.
Dokumentacja techniczna aplikacji powinna określać możliwości jej rozbudowy o nowe moduły (lub
funkcjonalności), tak aby zachować poprawność działania aplikacji z jednoczesnym zachowaniem uprawnień
Zamawiającego z gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych od momentu podpisania umowy ustalić w
porozumieniu z Zamawiającym szczegółowy harmonogram prac nad przygotowaniem i wdrożeniem
aplikacji, przy czym harmonogram musi uwzględniać, że projekt graficzny aplikacji powinien być
przygotowany najpóźniej w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy i w tym terminie przekazany
Zamawiającemu do akceptacji.
Zamawiający w terminie 3 dni zgłosi Wykonawcy uwagi do przedłożonego projektu graficznego aplikacji
albo w tym terminie zaakceptuje projekt graficzny aplikacji bez uwag. Zgłoszone uwagi Wykonawca jest
zobowiązany uwzględnić.
Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy wystąpić do Wykonawcy o
przedstawienie poziomu zaawansowania prac, w tym do wglądu w opracowywaną przez Wykonawcę
aplikację. Wykonawca zapewnia dostęp Zamawiającemu do aplikacji, w tym udziela informacji o
zaawansowaniu prac, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia z żądaniem przez Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo w każdej chwili zorganizować spotkanie z Wykonawcą w celu przedstawienia uwag,
potrzeb lub skontrolowania postępu prac. Wykonawca jest zobowiązany w tym spotkaniu uczestniczyć, przy
czym powinien być zawiadomiony o spotkaniu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
Na etapie opracowywania aplikacji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie serwer,
niezbędny do zrealizowania umowy.
Na potrzeby wdrożenia aplikacji Zamawiający wskaże Wykonawcy serwer, na którym wdrożenie to powinno
nastąpić.
Wykonawca zapewni udział kierownika projektu, który będzie koordynował prace objęte umową oraz będzie
upoważniony do kontaktu z Zamawiającym w osobie: …………….., e-mail: ……………, telefon:
……………
Zamawiający wskazuje następującą osobę do kontaktu: ……………., e-mail: ……………, telefon:
……………
§ 3.
Terminy

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 20 grudnia 2017 r.
§ 4.
Odbiór aplikacji

1.
2.

3.
4.

5.

Odbiór aplikacji odbędzie się przez podpisanie przez Strony protokołu odbioru usługi.
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację techniczną aplikacji w formie papierowej (1
egzemplarz) i na nośniku elektronicznym (1 egzemplarz).
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający dokona
sprawdzenia aplikacji oraz przekazanej dokumentacji.
Po przeprowadzeniu czynności opisanych w ust. 3 Strony podpiszą protokół odbioru usługi, w którym
Zamawiający wskazuje ewentualne uwagi i zastrzeżenia, które pojawiły się w trakcie czynności
sprawdzających. W sytuacji, gdy zastrzeżenia i uwagi nie są istotne, Zamawiający może odebrać
przedmiot umowy. Wykonawca zobowiązany jest natomiast w terminie wskazanym przez
Zamawiającego w protokole odbioru usługi usunąć dysfunkcje, wady i inne zastrzeżenia zgłoszone przez
Zamawiającego (przy czym termin ten nie może być krótszy niż 3 dni).
W przypadku, gdy aplikacja obarczona jest wadami istotnymi Zamawiający ma prawo odmowy jej
odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin do usunięcia wad.

§ 5.
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za prawidłowe i terminowe wykonanie dzieła otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
…………… zł brutto, w tym należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega podwyższeniu i obejmuje wszystkie koszty związane z
wykonaniem umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dostarczonej do siedziby
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, po podpisaniu protokołu odbioru
usługi, na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni.
4. Za dzień uiszczenia wynagrodzenia uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu
wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia
majątkowych i pokrewnych praw autorskich oraz praw zależnych, o których mowa w umowie.
8. Usuwanie wszelkich wad w funkcjonowaniu aplikacji w okresie trwania gwarancji nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia.
§ 6.
Gwarancja
1. Wykonawca udziela …-miesięcznej gwarancji na wykonaną aplikację i jest zobowiązany do świadczenia
serwisu gwarancyjnego przez ten okres, gwarantującego utrzymanie poprawnego jej działania licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru usługi.
2. Strony ustalają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
3. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że wdrożona do użytkowania aplikacja będzie wolna od wad
fizycznych i prawnych oraz sprawna w działaniu, a w szczególności:
1) zapewnia funkcjonalną zgodność z dokumentacją,
2) nie zawiera wad uniemożliwiających lub ograniczających działanie,
3) jest kompatybilna z systemami zgodnie z założeniami przedsięwzięcia i nie powoduje awarii i błędów
systemów,
4) wszelkie usługi instalacyjno-wdrożeniowe są kompletne i poprawne.
4. W
ramach
gwarancji
Wykonawca
zobowiązuje
się
do
nieodpłatnego
wykrywania
i usuwania wszelkich wad w funkcjonowaniu aplikacji.
5. W przypadku ujawnienia się w trakcie korzystania z przedmiotu umowy błędów, awarii lub innej przyczyny
leżącej po stronie Wykonawcy (wady techniczne) powodującej niemożliwość korzystania z przedmiotu
umowy, Wykonawca po powiadomieniu go przez Zamawiającego zobowiązuje się niezwłocznie, nie później
niż w czasie 8 godzin od zawiadomienia usunąć niesprawność przedmiotu umowy na własny koszt.
6. W przypadku ujawnienia się w trakcie korzystania z przedmiotu umowy błędów, awarii lub innej przyczyny
leżącej po stronie Wykonawcy (wady techniczne), które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy,
Wykonawca po powiadomieniu go przez Zamawiającego zobowiązuje się w terminie do 3 dni od
zawiadomienia usunąć niesprawność przedmiotu umowy na własny koszt.
7. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia aktualnej dokumentacji aplikacji Zamawiającemu po każdej
modyfikacji aplikacji w ramach serwisu gwarancyjnego. Odpowiednio zastosowanie znajduje § 4 ust. 2.
8. Odbiór dokumentacji aplikacji oraz raport naprawy gwarancyjnej zostanie każdorazowo potwierdzony
protokołem odbioru naprawy gwarancyjnej.
9. Wszelkie majątkowe prawa autorskie (na polach eksploatacji szczegółowo opisanych w § 7) wraz z prawem
do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów powstałych w wyniku usuwania wad aplikacji, w
tym do modyfikacji oprogramowania i wytworzonej dokumentacji aplikacji przechodzą na Zamawiającego z
chwilą podpisania protokołu odbioru naprawy gwarancyjnej. Z tą samą chwilą Wykonawca przenosi na
Zamawiającego prawa do nośników, na których te utwory utrwalono.
10. Termin gwarancji dla aplikacji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać
z aplikacji.
11. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z zobowiązań gwarancyjnych Zamawiający ma prawo
skorzystać, na koszt i ryzyko Wykonawcy, z usług zastępczych bez utraty prawa gwarancji.

§ 7.
Pokrewne i majątkowe prawa autorskie
1.

2.

3.
4.
5.

Wykonawca oświadcza, że:
1) jest lub będzie wyłącznie uprawniony z tytułu autorskich i pokrewnych praw majątkowych do wszystkich
utworów w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
powstałych w wykonaniu i na potrzeby Umowy, tj. w szczególności w postaci wszelkich opracowań,
projektów, rysunków i obrazów graficznych, aplikacji, dokumentacji technicznej (zwanych dalej także
utworami);
2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworów określonych w pkt. 1 nie są w żaden
sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich;
3) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z utworów, o których mowa w pkt. 1;
4) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów,
o których mowa w pkt. 1;
5) zobowiązuje się zapewnić, że wykonanie postanowień określonych w niniejszym paragrafie nie narusza
jakichkolwiek praw osób trzecich;
6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna będąca twórcą utworów, o których mowa w pkt. 1, nie
wykonywała swoich osobistych praw autorskich do utworów w złej wierze, ani w żaden inny sposób
mogący zaszkodzić interesom Zamawiającego;
7) dostarczone utwory będą wolne od wad fizycznych i prawnych.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich i pokrewnych praw majątkowych do utworów,
określonych w ust. 1 pkt. 1 z momentem ich odbioru przez Zamawiającego, z prawem do ich wykorzystania
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalania utworów dowolną techniką w dowolnej skali na dowolnym materiale,
2) wprowadzania utworów do obrotu w całości lub w części w tym ich zbywania,
3) dowolnego wykorzystania utworów, szczególnie w zakresie publicznego wyświetlania, wystawiania i
odtwarzania,
4) wprowadzania utworów do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń, a także
publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w
czasie przez Zamawiającego wybranym,
5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworów przez osoby trzecie w
zakresie pól eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie,
6) zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo stworzonych utworów
na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji,
7) prawa adoptowania całego lub części utworu dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie mu różnego
rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu tak zmienionego
utworu,
8) wykorzystywania utworów w całości lub w części i w ustalonej przez Zamawiającego formie do celów
marketingowych,
9) zwielokrotniania utworów dowolną techniką,
10) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przeróbek i
modyfikacji utworów, w tym zmiany koloru, układu, czcionki,
11) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych,
12) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na
wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci www,
13) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworów, a także ich poszczególnych egzemplarzy,
14) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania całości lub dowolnych elementów utworów,
15) digitalizacji utworów,
16) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginalnych utworów lub ich kopii,
17) wykorzystywania utworów w celu rozbudowy aplikacji,
18) archiwizowania.
Z chwilą przekazania utworów Zamawiający nabywa także własność przekazanych przez Wykonawcę
egzemplarzy utworów, w tym nośników, na których utwory utrwalono.
Wykonawca odpowiada za naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich osób trzecich.
Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na rzecz Zamawiającego prawo do wyrażenia dalszej
zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przeróbek, modyfikacji, tłumaczeń i adaptacji utworów na
wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 ("Utwory Zależne") i korzystania z takich Utworów
Zależnych. Strony potwierdzają, że autorskie prawa majątkowe do utworów oraz Utworów Zależnych będą
stanowiły wyłączną własność Zamawiającego na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz

6.

7.

wyrażają zgodę na to, by Zamawiający dysponował zarówno utworami, jak i Utworami Zależnymi i korzystał
z nich wedle własnego uznania.
Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa własności nośników, na
których utwory zostały utrwalone, udzielenie zezwoleń i zgód, oraz wykonanie pozostałych zobowiązań
Wykonawcy, o których mowa w niniejszym paragrafie objęte jest w całości wynagrodzeniem określonym w
§ 5 ust. 1 Umowy. Tym samym Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez
Zamawiającego w zakresie określonym Umową z utworów i Utworów Zależnych bez dodatkowego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się w sposób nieodwołalny i trwały do niewykonywania autorskich praw osobistych
przysługujących mu do utworów w zakresie:
1) nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania,
2) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów publiczności,
3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworów.
§ 8.
Przetwarzanie danych osobowych

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Zamawiający oświadcza, że jest administratorem zbioru danych osobowych w postaci bazy użytkowników,
który obejmuje następujące dane:
1) Imię i nazwisko użytkownika/trenera/koordynatora
2) Płeć użytkownika/trenera/koordynatora
3) Dane adresowe i kontaktowe użytkownika/trenera/koordynatora,
4) Dane dotyczące pracy zawodowej użytkownika/trenera/koordynatora
5) Kwalifikacje i kompetencje trenera do prowadzenia zajęć
Stosowanie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych Zamawiający powierza, a Wykonawca
podejmuje się przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu określonych w ust. 5.
Wykonawca oświadcza, iż spełnia wymagania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz
przepisów wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, tj. na potrzeby opracowania i wdrożenia aplikacji, jak też w
związku z usuwaniem awarii w ramach serwisu gwarancyjnego.
Dostęp do powierzonych Wykonawcy zbiorów danych osobowych mogą posiadać tylko osoby upoważnione
w rozumieniu obowiązujących przepisów.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy informacji w zakresie określonym ustawą o
ochronie danych osobowych.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego lub osób trzecich za szkody jakie powstały w wyniku
niezgodnego z umową przetwarzania zbioru danych osobowych.
§ 9.
Kary umowne

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:
1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto,
określonego w § 5 ust. 1,
2) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi
wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,
3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie czynności odbioru w wysokości
0,4 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,
4) za każdy dzień zwłoki w stosunku do innych terminów określonych umową w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,
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5) w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1.
Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku
nieterminowej zapłaty.
W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej kare umowną Zamawiający ma
prawo do odszkodowania uzupełniającego.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się
wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
Wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 5 ust. 1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, z tym zastrzeżeniem, że
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez możliwości naliczenia kary
umownej z tego tytułu. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
§ 10.
Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w tym w zakresie
przedłużenia terminu realizacji, z uwagi na:
1) okoliczności będące następstwem sytuacji leżących po stronie Zamawiającego, konieczności usunięcia
błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
2) siłę wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie,
3) okoliczności niezależne od stron, np. zmiana przepisów prawa.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji, gdy zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego.
3.
§ 11.
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym przysługuje prawo odstąpienia od
umowy, gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy,
2) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z Umową. Warunkiem odstąpienia od
umowy jest wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym odpowiednim terminie, nie
dłuższym niż 14 dni, i bezskuteczny upływ powyższego terminu,
3) wartość naliczonych kar umownych wobec Wykonawcy przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1,
4) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,
5) gdy Wykonawca rażąco naruszył inne postanowienia umowy.
2. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 zachowuje uprawnienie do
naliczania kar umownych i odszkodowania przewyższającego te kary.
3. Prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2 - 5 Zamawiający może wykonać w
terminie do dnia realizacji przedmiotu umowy, określonym w § 3.

§ 12.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
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Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 10% kwoty określonej w § 5 ust. 1, w kwocie ……………… zł, w formie ……………….
Zwrot poszczególnych części zabezpieczenia nastąpi:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30% kwoty zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu gwarancji za wady.
Terminem wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane jest termin
podpisania protokołu odbioru usługi.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez
Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o
zapłatę kar umownych.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje
swoją ważność na czas określony w Umowie.
Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres
jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania
umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
13.
Postanowienia końcowe
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy po wyczerpaniu drogi polubownej rozstrzygać będzie Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Adresy Stron, podane w niniejszej umowie są równocześnie adresami do korespondencji.
Strony powiadomią się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu pod rygorem uznania, że korespondencja
skierowana pod dotychczasowy adres została skutecznie doręczona.
Integralną część Umowy stanowią:
1) Zapytanie Ofertowe (ZO) wraz z załącznikami,
2) Oferta Wykonawcy z dnia ……………………
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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