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Umowa nr …………………………
zawarta w dniu ______________2020 we Wrocławiu pomiędzy:

Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, w imieniu i na rzecz,
której działa Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, ul. Namysłowska 8, 50-304
Wrocław, NIP 8971793846, REGON 022287361 reprezentowane przez:
Pana Tymoteusza Przybylskiego – Dyrektora Centrum Usług Informatycznych we
Wrocławiu, działającego w imieniu Gminy Wrocław na podstawie pełnomocnictwa
............. Prezydenta Wrocławia z dnia .................. r. i przy kontrasygnacie Piotra
Kornaus Głównego Księgowego Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu,
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a firmą
zawarta w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
o następującej treści:
§ 1.
Słowniczek
Ilekroć poniższe pojęcia są pisane w Umowie wielką literą, Strony nadają im znaczenie
wskazane w definicjach:
1) Dni robocze - Dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz dni uznanych za wolne u Zamawiającego lub Odbiorcy,
2) Dostawa sukcesywna - Dostawa całego Sprzętu w ramach zlecenia do
Zamawiającego lub Odbiorcy.
3) Zamawiający/ Odbiorca - Centrum Usług Informatycznych we Wrocław oraz
wskazane przez Zamawiającego lokalizacje UM i placówki oświatowe
zlokalizowane na terenie Wrocławia,
4) Siła Wyższa - Zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od
Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości
zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i
którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez
działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych
stosunków zobowiązaniowych,
5) Sprzęt – drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, które spełniają minimalne
parametry opisane w Załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia,
6) Umowa – niniejsza umowa wraz z Załącznikami
§ 2.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest:
a) dostawa Sprzętu, fabrycznie nowego- wyprodukowanego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed datą dostawy, nieużywanego oraz sprawnego technicznie,
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spełniającego minimalne wymagania określone w Załączniku nr 1 do Umowy –
Opis przedmiotu zamówienia, do wskazanych lokalizacji Zamawiającego.
b) zapewnienie gwarancji na prawidłowe działanie Sprzętu u Odbiorcy na
warunkach określonych w gwarancji producenta Sprzętu na okres ...miesięcy.
2. Wraz ze Sprzętem Wykonawca dostarczy: wszystkie akcesoria- niezbędne do
umożliwienia jego działania -tj. kabel przyłączeniowy do sieci elektrycznej i
logicznej (złącza RJ45), instrukcję obsługi Sprzętu w języku polskim lub
angielskim w postaci dokumentu elektronicznego oraz dokument potwierdzający
udzielenie gwarancji.
3. Zamawiający ma prawo w ramach opcji i art. 34 ust. 5 pzp zamówić u
Wykonawcy, w ramach oddzielnych zleceń, dodatkowy Sprzęt wymieniony w
Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem że łączna wartość zmówienia w
ramach prawa opcji nie przekroczy kwoty: 100 000 zł. Zamówienie w ramach
prawa opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego a Wykonawcy nie przysługuje
roszczenie o jego udzielenie. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji
najpóźniej do terminu określonego w §5 ust. 1 lit. b).
4. Zapewnienie przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w § 8:
1) udzielenia Zamawiającemu - przez uprawnionych – bezterminowych

i niewyłącznych licencji na -oprogramowanie
niezbędne
autoryzacji wydruku
2) możliwości bezpłatnego pobierania przez Zamawiającego
Licencjodawców nowych wersji oprogramowania

do
od

5. Szczegółowe minimalne parametry i liczbę Sprzętu zawiera Załącznik nr 1 do
Umowy – Opis przedmiotu zamówienia.
6. Licencja, o której mowa w ust. 4 pkt 1 będzie udzielona na rzecz Gminy Wrocław
w szczególności: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, Urzędu
Miejskiego Wrocławia, jednostek oświatowych w zakresie i na potrzeby jej
działania oraz wszystkie istniejące w dacie zawarcia Umowy oraz mogące powstać
w przyszłości jednostki organizacyjne Gminy Wrocław. W przypadku gdyby
postanowienia o udzieleniu bezpośredniej licencji na systemy, o których mowa w
ust. 4 pkt 1 na rzecz Zamawiającego oraz istniejących i mogących powstać w
przyszłości podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim, okazały się
nieważne lub nieskuteczne, uznaje się, że Wykonawca udzielił/zapewnił udzielenie
Zamawiającemu prawa do sublicencjonowania Systemu na rzecz tych podmiotów
na analogicznych zasadach na jakich udzielono Zamawiającemu licencji na
System.

7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wraz z protokołem odbioru
zestawienie udzielonych licencji sporządzane zgodnie z Załącznikiem nr 4
do Umowy – Zestawienie Licencji.

§ 3.
Oświadczenia, obowiązki i zakres odpowiedzialności Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować niniejszą Umowę w sposób rzetelny i
terminowy, z zachowaniem najwyższej staranności uwzględniającej zawodowy
charakter prowadzonej przez niego działalności.
2. Wykonawca oświadcza, że:
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a) Sprzęt jest nowy, nieużywany, kompletny i sprawny technicznie, wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży
producenta na rynek Unii Europejskiej;
b) jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu zaoferowanego Sprzętu w Unii
Europejskiej;
c) nie są mu znane żadne przeszkody natury prawnej, technicznej, ani
finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie przedmiotu Umowy;
d) dysponuje obsługą i personelem technicznym umożliwiającym realizację całego
przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za własne oraz działającego na jego zlecenie
podwykonawcy działania lub zaniechania związane z realizacją Umowy, chyba że
szkoda nastąpiła wskutek Siły wyższej albo wyłącznie z winy, Odbiorcy lub osoby
trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, które Wykonawca lub
osoba trzecia, którą Wykonawca posługuje się przy realizacji Umowy, spowoduje
podczas lub w związku z wykonywaniem prac będących przedmiotem Umowy.
4. Wykonawca nie może powierzyć osobie trzeciej wykonywania zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 4.
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego i Odbiorcy
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej
i zgodnej z zasadami realizacji dostaw w zakresie zależnym od Zamawiającego.
2. Zamawiający ma prawo do weryfikacji należytego wykonania Umowy i kontroli jej
należytego wykonania w każdym czasie, w tym także z wykorzystaniem osoby
trzeciej.
§ 5.
Termin wykonania Umowy
1. Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 2 rozpocznie się od dnia
podpisania umowy i trwać będzie:
a) W zakresie realizacji zamówienia podstawowego: od dnia podpisania
umowy do dnia 31.12.2020 r.
b) W zakresie realizacji prawa opcji: od dnia podpisania umowy przez 12
kolejnych miesięcy kalendarzowych.
c) W zakresie serwisu gwarancyjnego – zgodnie z udzielonym okresem
gwarancji określonym w § 2.

§ 6.
Dostawa i odbiór Sprzętu
1. Przedmiot umowy realizowany będzie w postaci sukcesywnych dostaw. Dostawy
częściowe odbywać się będą na podstawie zleceń dostawy składanych
Wykonawcy, przez Zamawiającego.
2. Sprzęt zostanie dostarczony do Odbiorcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do realizowania sukcesywnych dostaw przedmiotu
umowy na swój koszt i ryzyko, własnym transportem w terminie
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nieprzekraczającym 10 dni od daty otrzymania zlecenia, do wskazanych w
zamówieniu lokalizacji, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.
3. Dostawa Sprzętu do danego Odbiorcy następuje w godzinach od 8:00 do 15:00.
4. Odbiorca potwierdzi wykonanie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w
§2 ust. 1 przez podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu odbioru, którego wzór
stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Z chwilą podpisania przez Odbiorcę Protokołu
odbioru (Załącznik nr 2 do Umowy) bez zastrzeżeń na Odbiorcę przechodzi
własność Sprzętu oraz korzyści i ciężary z nimi związane, w szczególności
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
§ 7.
Osoby do kontaktu
1. Osobami upoważnionymi do współdziałania przy realizacji niniejszej Umowy będą:
a) w imieniu Zamawiającego – ………………………..e-mail: ..., tel.: ...
b) w imieniu Wykonawcy – …………………………..– e-mail: ..., tel.: ...
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, lub ich danych wymaga
poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.
§ 8.
Wynagrodzenie
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2, w ramach zamówienia
podstawowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto (bez
prawa opcji) w wysokości ……… zł (słownie: ………), w tym VAT ………….%, wartość
netto: ……zł
Łączne wynagrodzenie Wykonawcy (zamówienie podstawowe + prawo opcji) nie
może przekroczyć kwoty ………zł (słownie: ………), w tym VAT ……%, wartość
netto: ………………….zł
Ceny jednostkowe za dostawę Sprzętu określone są według Załącznika nr 3 do
Umowy – Oferta.
Kwota określona w ust. 1 powyżej zawiera wynagrodzenie za realizację wszystkich
obowiązków wynikających z Umowy oraz uwzględnia w szczególności koszty
opakowania, koszty transportu, ubezpieczenia do miejsca dostawy, ewentualne
cło, inne podatki (w tym podatek VAT), opłaty publicznoprawne oraz wszelkie inne
koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu Umowy i zostaje ustalone
na cały okres obowiązywania Umowy.
Podatek od towarów i usług VAT naliczany zostanie zgodnie z przepisami
obowiązującymi w dniu wystawienia faktury.
Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem, na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez
Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcę jest podpisany przez Wykonawcę i Odbiorcę bez zastrzeżeń
Protokół odbioru (Załącznik nr 2 do Umowy). Wraz z fakturą Wykonawcę
zobowiązany jest do złożenia oświadczeń podwykonawców lub potwierdzenia
zapłaty podwykonawcy do Odbiorcy, w zakresie tego, że otrzymali od Wykonawcy
całe należne im wynagrodzenie w zakresie dostawy realizowanej u danego
Odbiorcy.

7. Faktury VAT Wykonawca wystawi zgodnie z poniższymi danymi:
NABYWCA:
Gmina Wrocław
Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP: 8971383551
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ODBIORCA:
Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław

8. Rozliczenie za wykonane dostawy będzie następować etapami zgodnie z
zleceniami wystawionymi przez Zamawiającego. Podstawę do rozliczenia każdej
pojedynczej pozycji dostawy będzie stanowić podpisany Protokół odbioru dostawy.
9. Wykonawca ma obowiązek wystawiać faktury na bieżąco, po każdej dostawie
częściowej.
§ 9.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości
stanowiącej 10% kwoty wskazanej w § 8 ust. 1 Umowy, tj. w wysokości ………………
(słownie: ………………….) w formie ………………………
2. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zwrócone zostanie
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania Umowy przez Zamawiającego za
należycie wykonaną, tj. w dniu zrealizowania przez Wykonawcę przedmiotu
Umowy, o którym mowa w §2 ust. 1, poprzez dostarczenie Sprzętu do wszystkich
Odbiorców, co zostanie zweryfikowane w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę
Protokoły odbioru od wszystkich Odbiorców.
3. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, pozostawione
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy,
zwrócone zostanie Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi, o którym mowa w § 10 ust. 2 Umowy, dla ostatniego odebranego
Sprzętu będącego przedmiotem dostawy do Odbiorców na podstawie niniejszej
Umowy. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione w

pieniądzu Zamawiający zwróci je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy
§ 10.
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie Sprzętu Odbiorcy na
okres……. nie krótszy niż 36 miesięcy , na warunkach określonych w gwarancji
producenta, w szczególności gwarantuje jakość Sprzętu oraz zapewnienie pracy i
funkcjonowania Sprzętu w sposób prawidłowy, ciągły, zgodny z przeznaczeniem i
założeniem Zamawiającego oraz zachowaniem przez Sprzęt właściwości,
wynikających z Załącznika nr 1 – Opis przedmiot zamówienia.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem dostarczenia przez Wykonawcę
dokumentu potwierdzającego udzielenie gwarancji, co zostaje stwierdzone
Protokołem odbioru (Załącznik nr 2 do Umowy). Bieg okresu rękojmi rozpoczyna
się z dniem dostarczenia Sprzętu, co zostaje stwierdzone Protokołem odbioru
(Załącznik nr 2 do Umowy).
3. W okresie gwarancji Dostawca bez dodatkowego wynagrodzenia zapewni
świadczenie Gwarancji przez autoryzowany serwis posprzedażowy producenta
Sprzętu lub będzie sam usuwał wszystkie awarie i usterki uniemożliwiające lub
utrudniające pracę urządzeń.
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4. Awarie będą zgłaszane przez Odbiorcę za pomocą poczty elektronicznej lub
telefonicznie. Zgłoszenie zawierać będzie nr seryjny sprzętu, jego nr
inwentarzowy, model (podstawowe parametry), lokalizację sprzętu (adres i nr
pokoju), numer zgłoszenia, datę i godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis usterki.
5. Dostawca rozpocznie Akcję Serwisową w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze
od momentu zgłoszenia wystąpienia awarii w dostarczonym urządzeniu . Przy
czym strony zgodne ustalają, iż usunięcie awarii i przywrócenie pełnej sprawności
Sprzętu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia
z zastrzeżeniem ustępu 7.
6. Dostawa, uruchomienie oraz akcje serwisowe realizowane będą na miejscu
wskazanym przez Odbiorcę.
7. W przypadku, gdy po przeprowadzeniu Akcji Serwisowej uszkodzenia sprzętu
okaże się, że nie jest możliwe przywrócenie jego sprawności w miejscu
wskazanym przez Odbiorcę lub czas naprawy przekroczy 24 godziny,
Dostawca przygotuje i zabierze własnym transportem uszkodzony Sprzęt, a
następnie dostarczy naprawiony sprzęt użytkownikowi także własnym
transportem.
8. W przypadku gdy:
a) stwierdzono niedającą się usunąć wadę,
b) w trakcie trwania gwarancji, urządzenie ulegnie trwałemu uszkodzeniu z
przyczyn nieleżących po stronie Odbiorcy,
Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany urządzenia na nowe o takich
samych wymaganiach technicznych, w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od
momentu ustalenia konieczności wymiany.
10. Wszystkie części i materiały eksploatacyjne zużyte i wymienione w ramach
gwarancji Dostawca ma obowiązek usunąć na własny koszt.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania od Zamawiającego zgłoszeń
dotyczących usterek, wad i uszkodzeń sprzętu w trybie 24/7/365 telefonicznie pod
numerem: ……………… lub drogą mailową na adres ……………..…;
12.Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca, jako wytwórca
odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach, ma obowiązek
zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020 poz. 797 t.j.) i
ustawą z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020 poz.
1219 t.j. ).
13.W czasie naprawy gwarancyjnej nośniki danych znajdujące się w
urządzeniach pozostają w siedzibie zamawiającego.
14.Montaż zestawu do autoryzacji wydruku nie powoduje utraty gwarancji
urządzeń.
15. Strony zgodnie ustalają, iż:
1) w czasie gwarancji o której mowa w niniejszym paragrafie

odbiorca nie jest zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek
płatnych serwisów urządzeń (gdy w czasie trwania gwarancji
wymagane są takie serwisy koszty ich pokrywa wykonawca oraz
zleca ich terminowe wykonanie),
2) Zamawiający ma pełen dostęp do oprogramowania wgranego w
urządzenia oraz może w nie dowolnie ingerować,
3) W przypadku błędnie działającego urządzenia lub ograniczeniu
funkcjonalności urządzenie(np. poprzez utratę hasła administratora
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urządzenia) dostawca w ramach gwarancji przywróci oprogramowanie
zainstalowane w urządzeniu do stanu fabrycznego, początkowego.

§ 11.
Kary umowne
1. Wykonawca Zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (z wyjątkiem przyczyn leżących wyłącznie po
stronie Odbiorcy) w dostawie Sprzętu do danego Odbiorcy zgodnie z § 2 ust. 1
i 2 Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 2%
wynagrodzenia należnego za niewykonaną dostawę -, zgodnie z Załącznikiem
nr 3 do Umowy – Oferta, nie mniej niż 100 zł za jeden dzień opóźnienia.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia, o którym mowa § 8 ust. 1 Umowy, w przypadku odstąpienia
od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy .
3) W przypadku odstąpienia od Umowy w części przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa § 8 ust. 1 Umowy,
liczonego względem niewykonanej części Umowy.
4) Za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania usług
gwarancyjnych, w oparciu o dostarczony dokument potwierdzający udzielenie
gwarancji przez podmiot do tego zobowiązany, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc
złotych 00/100).
5) Za każdy dzień zwłoki w podjęciu Akcji Serwisowej lub usunięcia awarii, o
którym mowa w §10 ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 200 zł brutto.
6) Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zakresie wymiany urządzenia, o którym
mowa w §10 ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 200 zł brutto.
7) Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z wniesionego przez niego zabezpieczenia.
8) Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych,
przenoszącego wysokość naliczonych kar umownych.
§ 12.
Odstąpienie od Umowy
1. Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa Zamawiający ma prawo
odstąpić od Umowy w następujących wypadkach i na następujących zasadach:
a) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy gdy Wykonawca
opóźnia się w dostawie Sprzętu wraz z dokumentem potwierdzającym
udzielenie gwarancji do Odbiorcy, w terminie, o którym mowa w §6 ust. 2
Umowy, powyżej 7 dni. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od
Umowy w danej części dotyczącej danego zlecenia w terminie 60
(sześćdziesiąt) dni od dnia bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu
wyznaczonego na piśmie przez Zamawiającego;
b) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części
w przypadku, gdy Wykonawca naruszył którekolwiek ze swoich zobowiązań i
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

nie zaprzestał naruszeń w terminie wyznaczonym na piśmie przez
Zamawiającego. Wezwanie musi być dokonane w formie pisemnej.
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 60
(sześćdziesiąt) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na
piśmie przez Zamawiającego;
c) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części
w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia powzięcia informacji o przerwaniu
przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu Umowy i niewykonywaniu go
przez okres dłuższy niż 5 Dni roboczych oraz braku kontynuacji wykonywania
Umowy pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza odstąpienie od Umowy w części, co do niespełnionego
świadczenia wynikającego z niniejszej Umowy. Odstąpienie od Umowy w części
ma skutek od dnia skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 145
pzp. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca niezwłocznie i w obecności
Zamawiającego lub jego przedstawicieli sporządza sprawozdanie o stanie
wykonania zadań. Odbiorca nie jest zobowiązany dokonywać jakichkolwiek
dalszych płatności na rzecz Wykonawcy.
Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznie działań prowadzących do
szybkiego i uporządkowanego zakończenia zadań, jednak nie dłużej niż w ciągu 30
(trzydzieści) dni od odstąpienia od Umowy. W razie niepodjęcia przedmiotowych
czynności Zamawiający będzie traktował zachowanie Wykonawcy jako działanie ze
szkodą dla Zamawiającego.
W razie odstąpienia od Umowy w części Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy, która została
odebrana przez Odbiorcę, co zostało potwierdzone podpisanym Protokołem
odbioru.
Odstąpienie od Umowy w części nie ma wpływu na uprawnienia Zamawiającego
i Odbiorcy wynikające z gwarancji i rękojmi wykonane do chwili odstąpienia
i odebranego przez Odbiorcę przedmiotu Umowy. Odstąpienie od Umowy w części
nie ma wpływu na wysokość zabezpieczenia, o której mowa w § 9 ust. 3 Umowy.
Przypadki, o których mowa w ust. 1 uznawane są przypadki odstąpienia od
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§ 13.
Klauzula poufności
1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania, w tym do nieudostępniania
podmiotom trzecim, uzyskanych od Odbiorcy w związku z realizacją niniejszej
Umowy wszelkich informacji prawnie chronionych oraz tych, których
utrata/udostępnienie lub ujawnienie podmiotom trzecim mogłoby spowodować
szkodę materialną lub niematerialną dla Zamawiającego lub Odbiorcy.
2. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 nie odnosi się do
informacji, które są publicznie znane bez naruszania zobowiązania do zachowania
poufności oraz informacji ujawnionych za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego.
3. Następujących informacji nie uważa się za poufne: informacji, które zostały
podane do publicznej wiadomości, pod warunkiem, że nie stało się tak za sprawą
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

naruszenia zobowiązania do zachowania poufności przez Stronę, która informacje
takie otrzymała.
Każda ze Stron otrzymując Informacje Poufne, zobowiązuje się:
a) traktować te informacje jako poufne, nie publikować ich i nie ujawniać takich
informacji osobom trzecim;
b) nie używać informacji do innych celów niż te określone w Umowie;
c) podjąć wszelkie czynności niezbędne do ochrony Informacji Poufnych;
d) ograniczyć obieg Informacji Poufnych i dostęp do nich do swoich dyrektorów,
pracowników, przedstawicieli, konsultantów, podwykonawców, które te
informacje są potrzebne w związku z wykonaniem Umowy i, w każdym
przypadku, informować takie osoby o poufnym charakterze tych informacji
e) nie kopiować Informacji Poufnych na potrzeby osób trzecich, z zastrzeżeniem
poniższego.
Strony zobowiązują się wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu
należytego wykonania niniejszej Umowy. Jeżeli jest to potrzebne do należytego
wykonania niniejszej Umowy, każda ze stron może w niezbędnym zakresie
ujawnić Informacje Poufne swoim pracownikom, współpracownikom oraz
podwykonawcom, pod warunkiem, że uzyska od każdego z nich pisemne
zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy handlowej.
Informacje Poufne mogą być przekazywane organom lub innym osobom
upoważnionym na podstawie prawa do zwracania się o podanie takich informacji a
w szczególności w trybie ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. nr 122 poz. 1198 z póź. zm.).
Informacje będą miały charakter poufny przez cały okres obowiązywania Umowy i
przez 3 lata po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu (z dowolnej przyczyny).
Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, każda ze Stron, która
otrzymała Informacje Poufne od drugiej Strony w formie utrwalonej na papierze
lub nośniach elektronicznych (np. płytach CD, DVD), zobowiązuje się zwrócić takie
informacje otrzymane w oryginale, po uprzednim zniszczeniu ich kopii (jeżeli
zostały wykonane).
Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy Informacji Poufnych, których
ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w szczególności
ustawę o dostępie do informacji publicznej.

§ 14.
Zmiany do Umowy
1. Wykonawca ma możliwość zmiany podwykonawcy w stosunku do wskazanego w
treści złożonej oferty po uprzedniej akceptacji na piśmie przez Zamawiającego.
2. Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest
innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
3. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia do Umowy zmian opisanych poniżej:
1) w przypadku zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub Odbiorcy
lub zmiany wynikającej z zaprzestania produkcji oferowanego Sprzętu, przy
czym zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia
parametrów technicznych lub jakościowych Sprzętu w stosunku do Załącznika
nr 1 do Umowy – Opisu przedmiotu zamówienia oraz Załącznika nr 4 - Oferty
- Zmawiający dopuszcza zmiany w szczególności zmiany:
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a) sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym (min. miejsca
dostarczenia przedmiotu umowy, przyjętych metod i kanałów komunikacji;

b) zakresu przedmiotu Umowy w obszarze dostaw, wymagań funkcjonalnych

2)

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

lub niefunkcjonalnych albo parametrów Sprzętu, jeżeli rezygnacja z danego
wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowane
dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb Zamawiającego,
- Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w zakresie dostosowania jej do
tych zmian;
zmiany przedmiotu Umowy w szczególności ze względów organizacyjnych,
technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków
publicznych - w zakresie sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub
zmniejszenia wynagrodzenia maksymalnie o 20% jego wartości brutto.

§ 15.
Postanowienia końcowe
Wykonawca zobowiązuje się, że jakichkolwiek praw Wykonawcy związanych
bezpośrednio lub pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu
wykonania Umowy i związanych z nimi należności ubocznych (m. in. odsetek), nie
przeniesie na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązuje się, że nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub
też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana
wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje
w szczególności przelew, subrogację umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.
Wykonawca zobowiązuje się, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z Umowy
nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym
firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej
niesklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(Dz. U. Nr 251, poz. 1885), tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
Zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Właściwym rzeczowo jest sąd właściwy dla Zamawiającego Właściwe dla Stron
Umowy będzie prawo polskie.
W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne albo
bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej
postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za
nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem postanowieniem
realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i odzwierciedlającym
pierwotną intencję Stron.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY
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Załączniki:
1. Załącznik
2. Załącznik
3. Załącznik
4. Załącznik

nr
nr
nr
nr

1
2
3
4

do
do
do
do

……………………………….

Umowy – Opis przedmiotu zamówienia
Umowy – Protokół odbioru
Umowy – Oferta
Umowy– wykaz licencji
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