
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

 

PREAMBUŁA 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), którego 

przedmiotem jest zakup Systemu Informującego o Przewidywanym Czasie Oczekiwania w Kolejce 

w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SIOK).   

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy należy interpretować w kontekście całości 

postępowania będącego podstawą zawarcia Umowy. 

 

§1.  

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 

1) zakup wraz z dostawą kompatybilnych urządzeń (zwanych dalej: „Sprzęt”), wchodzących w 

Systemu Informującego o Przewidywanym Czasie Oczekiwania w Kolejce w Szpitalnym 

Oddziale Ratunkowym (zwanego dalej: „SIOK ”)  

2) wykonanie montażu dostarczonego SIOK (zwanego dalej: „Montaż”), 

3) zakup i wdrożenie licencji oprogramowania oraz konfiguracja SIOK (zwanego dalej: 

„Oprogramowanie”), 

4) szkolenie operatorów i administratorów systemów i treści wyświetlanych na ekranach SIOK 

(zwane dalej: „Szkolenie”), 

2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz niezbędne parametry techniczne wymagane dla Sprzętu i 

Oprogramowania będących przedmiotem Umowy, określone zostały w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Sprzęt będący przedmiotem niniejszej Umowy musi być dostarczony jako nowy, zapakowany w 

oryginalne opakowanie producenta, nie używany w innych projektach, wyprodukowany nie 

wcześniej niż 12 miesięcy przed datą składania ofert. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo swobodnego dysponowania przedmiotem Umowy 

oraz, że dostarczony Sprzęt nie jest dotknięty żadną wadą fizyczną, a także żadną wadą prawną,  

w szczególności nie jest i nie będzie obciążony prawami majątkowymi i autorskimi osób 

trzecich. 
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5. Wykonawca zapewnia, że dostarczony Sprzęt będzie najwyższej jakości, oraz że będzie spełniać 

wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz będzie zgodny 

z obowiązującymi normami. 

6. Sprzęt będący przedmiotem Umowy, powinien posiadać trwałe oznaczenia zawierające: nazwę i 

adres producenta, typ, oznakowanie CE, numer fabryczny, rok produkcji. 

7. Sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na Polskę lub Unię Europejską dla 

danego producenta. 

8. Wersje proponowanych aplikacji Oprogramowania w ramach licencji nie mogą znajdować  

się na aktualnej, na czas składania ofert, liście elementów producenta przewidzianych  

do wycofania z produkcji, sprzedaży lub serwisowania. 

9. Zamawiający wymaga, by dostarczone Oprogramowanie było w aktualnej wersji  

(tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający 

dzień składania ofert – lub wersją sugerowaną przez producenta. 

10. Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności Sprzętów na Zamawiającego nastąpi  

z chwilą podpisania przez Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego–bez zastrzeżeń. Wzór 

Protokołu zdawczo-odbiorczego (zwanego dalej: „Protokół”) stanowi Załącznik nr 2 do 

Umowy. 

11. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego 

następujących świadczeń:  

1) dostarczenia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko Sprzętu wraz 

Oprogramowaniem do miejsc spełnienia przedmiotu Umowy wraz z wymaganymi 

dokumentami,  

2) rozładunku przedmiotu Umowy oraz wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez 

Zamawiającego,  

3) montażu Sprzętu wraz z okablowaniem i jego podłączenia, 

4) konfiguracji Sprzętu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

5) uruchomienie Sprzętu i test poprawnego działania, 

6) przeprowadzenie szkoleń operatorów i administratorów Sprzętu, 

7) zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach 

określonych w niniejszej Umowie. 

12. Wraz z dostawą przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać 

Zamawiającemu: instrukcję obsługi i konserwacji Sprzętu oraz wszelkie inne dokumenty, 

pozwalające Zamawiającemu na korzystanie ze Sprzętu zgodnie  
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z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem, w tym karty 

gwarancyjne urządzeń wydane przez producenta. Wydanie Zamawiającemu dokumentów,  

o których mowa w treści niniejszego ustępu, wymaga pisemnego potwierdzenia w treści 

Protokołu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wszystkie określone w treści 

niniejszego ustępu dokumenty winny być udostępnione min. w wersji elektronicznej i 

sporządzone co najmniej w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. 

 

§2. 

Termin i warunki dostawy 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot Umowy do miejsc spełnienia świadczenia 

wraz ze wszystkimi dokumentami, określonymi w Umowie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni 

od dnia podpisania niniejszej Umowy. W celu usunięcia mogących powstać wątpliwości, Strony 

zgodnie oświadczają, że za datę wykonania Umowy przez Wykonawcę uznają datę podpisania 

przez Strony Protokołu–bez zastrzeżeń. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia Szkoleń nie później niż do dnia 24.12.2018 r. 

3. Wykonawca zapewni takie opakowania przedmiotu Umowy, jakie są wymagane, by nie 

dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do 

Zamawiającego. 

4. Odbiór przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony w obecności upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego dn. …………………. w godz. 8:00-15:35.  

5. Przedmiot Umowy podlegać będzie odbiorowi ilościowo-jakościowemu. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia–wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z urządzeń zgodnie  

z przeznaczeniem–może odstąpić od Umowy, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają korzystanie z urządzenia 

zgodnie z przeznaczeniem–prawo do żądania odpowiedniego obniżenia ceny na 

podstawie oszacowania wartości uszkodzenia, które proporcjonalnie obniża wartość 

przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia 

wad.  

8. W ramach odbioru ilościowo-jakościowego przedmiotu Umowy, Strony zgodnie postanawiają, 

że: 
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1) celem czynności kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru ilościowo-jakościowego 

jest sprawdzenie kompletności dostarczonego przedmiotu Umowy i potwierdzenie 

zgodności z ilością określoną w Umowie oraz sprawdzenie wszystkich wymagań 

funkcjonalnych i potwierdzenie zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu Umowy, 

2) wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie, montaż i zaprezentowanie 

dostarczonego przedmiotu Umowy, 

3) podstawą dokonania odbioru ilościowo-jakościowego jest przeprowadzenie, 

z pozytywnym skutkiem, sprawdzeń kompletności oraz poprawności działania 

przedmiotu Umowy wraz z dostarczoną licencją. 

9. Pozytywny wynik odbioru ilościowo-jakościowego zostanie potwierdzony podpisaniem przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokołu. 

10.  Protokół zostanie sporządzony w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 (dwa) 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca. 

11. W przypadku powzięcia wątpliwości, co do zgodności oferowanych produktów z Umową,  

w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do: 

1) zwrócenia się do producenta ofertowanych produktów z wnioskiem o potwierdzenie ich 

zgodności z Umową, w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych 

umożliwiających weryfikację zapytania, 

2) zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta 

podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z Umową oraz ważności  

i zakresu uprawnień licencyjnych.  

12. Dostawa Oprogramowania polega na dostarczeniu Zamawiającemu nowej licencji 

Oprogramowania. 

13. W ramach zakupionej licencji Zamawiający wymaga wykupienia przez Wykonawcę usługi 

wsparcia producenta (aktualizacji, support) na okres 3 lat. 

14. Szczegółowe wymogi dotyczące Oprogramowania i licencji zostały określone w Załączniku  

nr 1 Umowy. 

15. Protokół, o którym mowa § 1 ust. 10 przyjęty bez zastrzeżeń,  stanowić będzie podstawę  

do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

 

§3. 

Wynagrodzenie 
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1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie……… 

złotych brutto (słownie: ………..) 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania 

Umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT, którą Wykonawca będzie 

uprawniony wystawić najwcześniej z chwilą podpisania Protokołu–bez zastrzeżeń, przelewem na 

rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień 

obciążenia kwotą należności rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności, przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią. 

 

§4. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot Umowy. Okres 

rękojmi za wady przedmiotu Umowy jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. 

Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie 

odpowiedzialność za wynikłe szkody w imieniu Zamawiającego będące następstwem wad 

Sprzętu. 

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu Umowy rozpoczyna swój bieg od daty 

podpisania przez strony Protokołu–bez zastrzeżeń. 

3. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych  może 

zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. W 

okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich 

zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu Umowy, tj. do uwzględnionej w ramach 

wynagrodzenia wskazanego w §3 ust. 1,  naprawy lub wymiany: urządzeń, podzespołów, 

elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. 

niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej 

konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją 

objęte są wady Sprzętu wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 

4. Ilekroć w treści Umowy jest mowa o awarii rozumie się przez to taki stan Sprzętu  

lub/i Oprogramowania, który uniemożliwia korzystanie z przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający wymaga, aby awaria została usunięta następnego dnia roboczego od chwili  

jej zgłoszenia jednak nie dłużej niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny. 
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6. Ilekroć w treści Umowy jest mowa o usterce rozumie się przez to taki stan Sprzętu  

lub/i Oprogramowania, który ogranicza korzystanie z dostarczonego przedmiotu Umowy. 

7. Zamawiający wymaga, aby usterka została usunięta do 3 (trzech) dni roboczych od chwili jej 

zgłoszenia jednak nie dłużej niż 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny. 

8. Strony zgodnie ustalają, że naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

wykonywane będą w siedzibie, w której zainstalowano przedmiot Umowy–koszty dojazdu, 

wyżywienia  

i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów 

oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi 

za wady, obciążają Wykonawcę. 

9. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad  

ujawnionych w okresie gwarancji jakości, do końca następnego dnia roboczego po dniu 

doręczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez przedstawiciela Zamawiającego za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ………......... 

10. Wykonawca oświadcza, że okres każdej naprawy gwarancyjnej, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 7 

niniejszego paragrafu, nie przekroczy 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia 

wystosowanego przez przedstawiciela Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej  

na adres ……….......... Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie 

zdarzenia stanowiące siłę wyższą. 

11. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin gwarancji 

biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli 

Wykonawca nie usunie wad we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający może je usunąć 

samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej–na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony mogą 

zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Całość kosztów tej ekspertyzy poniesie 

Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 (czternastu) dni 

nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta 

przysługiwać będzie Zamawiającemu.  

13. Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia 

Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 

14. Jeżeli inspekcja, w której mowa w pkt 11 ust. 2 wykaże niezgodność produktów z Umową  

lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie osób producenta, 

koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez 

podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nieprzekraczającej 30% wartości zamówienia 
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(ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją,  

jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania). Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza 

ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania 

dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych. 

 

§5. 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady 

fizyczne i prawne przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia Umowy  

i wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa. 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia, 

zawartego w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia 

wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie. 

 

§6. 

Kary umowne i odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych: 

1) za opóźnienie w dochowaniu terminu określonego w §2 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,5% 

wartości brutto Umowy, określonej w §3 ust. 1 Umowy–za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienia w usunięciu wad, usterek lub uzupełnieniu braków, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, w wysokości 0,5% wartości brutto Umowy, określonej w §3 ust. 

1 Umowy–za każdy dzień opóźnienie,  

3) w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy–w wysokości 20% wartości brutto Umowy, określonej w §3 ust. 1 

Umowy. 

2. Zapłata kary umownej określonej w ust. 1 pkt 1 i ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu Umowy, ani też z jakichkolwiek innych 

obowiązków wynikających z Umowy. 

3. Podstawę zapłaty kar umownych stanowić będzie nota obciążeniowa Zamawiającego doręczona 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez dodatkowego oświadczenia, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 
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5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający 

może dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych  

w kodeksie cywilnym.  

 

§7. 

Zmiany w umowie 

1. Zamawiający, stosownie do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany w Umowie mogą nastąpić w następującym zakresie: 

1) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego 

zamówienia, 

2) wycofanie z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę Sprzętu 

będącego przedmiotem Umowy z uwzględnieniem wymiary na inny, o lepszych lub takich 

samych cechach, parametrach i funkcjonalnościach, pod warunkiem otrzymania 

oświadczenia producenta o zaprzestaniu produkcji i uzyskaniu akceptacji propozycji 

zmian. Zmiana Sprzętu nie może spowodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu 

gwarancji oraz innych warunków realizacji zamówienia, 

3) przedmiot, terminy i sposób wykonania Umowy spowodowane zmianami w przepisach 

prawa, normach, dyrektywach, standardach lub zmianami dotyczącymi wiedzy 

technologicznej w zakresie dostosowującym postanowienia Umowy do ww. zmian.  

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione tylko w takim 

zakresie, w jakim odpowiada kosztom zwiększonym z powodu dostosowania przedmiotu 

Umowy do wymienionych wyżej zmian z uwzględnieniem rozsądnego zysku. 

 

§8. 

Wypowiedzenie Umowy, Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy 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. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia w całości lub w części nierealizowanej Umowy, 

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w terminie 7 (siedmiu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 
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między innymi  

w następujących okolicznościach: 

1) niedostarczeniu przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust.1, 

2) stwierdzenia, że Sprzęt nie posiada cech fabrycznie nowych, 

3) ujawnienie nienadających się do usunięcia wad fizycznych lub prawnych przedmiotu 

Umowy, 

4) brak kompatybilności między poszczególnymi podzespołami w dostarczonym Sprzęcie 

lub/i Oprogramowaniu, 

5) innego rodzaju nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy, czyniącego dalsze  

jej realizowanie bezprzedmiotowym. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 i/lub ust. 2 

niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy. 

4. Skorzystanie przez Stronę z przewidzianego w Umowie prawa do odstąpienia od Umowy,  

z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym złożenie oświadczenia o odstąpieniu  

od Umowy, każdorazowo powinno zostać dokonane na piśmie, pod rygorem nieważności,  

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności skutkujących 

odstąpieniem od Umowy i zawierać jego uzasadnienie. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym,  

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z Umowy, jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania przez Zamawiającego  

do wykonania lub należytego wykonania Umowy i wyznaczenia dodatkowego, co najmniej 3 

(trzy)  dniowego terminu, w dalszym ciągu jej nie wykonuje lub wykonuje ją nienależycie. 

6. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie wyłącznie za należycie wykonaną do chwili odstąpienia lub upływu okresu 

wypowiedzenia część Umowy.  

7. Wypowiedzenie Umowy nie ogranicza Zamawiającemu prawa do naliczania kar umownych 

i żądania odszkodowania. 

 

§9. 

Siła wyższa 

1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą 

wyższą. 
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2. Siłą wyższą, w rozumieniu Umowy są: zdarzenia zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od Stron, 

których nie dało się przewidzieć przed podpisaniem Umowy, w szczególności: wojna, atak 

terrorystyczny, strajk, pożar, eksplozja, powódź, huragan, katastrofa naturalna. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzenia, 

uniemożliwiającego wykonanie Umowy bądź przyczyniającego się do nienależytego wykonania 

Umowy, spowodowanego siłą wyższą, nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od dnia 

wystąpienia takiego zdarzenia. 

 

§10. 

Poufność 

1. Strony nie mogą ujawniać informacji poufnych zawartych w Umowie, Załącznikach do Umowy 

czy Aneksach do Umowy, jak również informacji uzyskanych w trakcie realizacji Umowy. Zakaz 

nie dotyczy informacji, które strony są zobowiązane ujawnić na podstawie przepisów prawa. 

2. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie może bezpośrednio lub 

pośrednio ujawniać żadnym osobom trzecim informacji o polityce bezpieczeństwa 

Zamawiającego,  

w których posiadanie wszedł w związku z wykonywaniem Umowy. Niniejsze zobowiązanie 

wiąże Strony zarówno w czasie trwania Umowy, jak i w okresie 5 (pięciu) lat po jej rozwiązaniu  

lub wygaśnięciu. Za naruszenie niniejszego paragrafu Wykonawca będzie zobowiązany  

do naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot 

Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 

2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany, przetwarzając dane osobowe, do stosowania przy ich 

przetwarzaniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

5. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) zawartych w umowie dotyczących 

go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia 

działalności gospodarczej–również w zakresie firmy. 

 

§11. 

Postanowienia końcowe 
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1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się w szczególności przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory mogące powstać w związku z Umową rozstrzygane będą przez właściwy  

dla Zamawiającego rzeczowo i miejscowo sąd powszechny. 

3. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

5. Załącznikami do Umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

1) SIWZ wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia–załącznik nr 1; 

2) Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego–załącznik nr 2; 

3) Oferta Wykonawcy–załącznik nr 3. 
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