Załącznik nr 11 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy
W związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu:

Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa
a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Gubin projektu ,,Cyfrowa Gmina”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) dalej Pzp. lub ustawa Pzp.,

Strony zawierają umowę następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem niniejszej Umowy (dalej „Umowa”) jest realizacja Dostawy infrastruktury
sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa a także
przeprowadzenie szkoleń dla Gminy Gubin w ramach realizacji przez Gminę Gubin
projektu ,,Cyfrowa Gmina” zwana w dalszej części Umowy Przedmiotem Umowy, zgodnie
z Formularzem Oferty w zakresie oraz na warunkach określonych w:
1) Umowie,
2) Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), a w szczególności załączonym do niej
Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ), których kopia stanowi Załącznik nr 1 do
umowy,
3) Formularzu OFERTY Wykonawcy złożonym w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, którego kopia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy,
4) Formularzu cenowo-technicznym Wykonawcy złożonym w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, którego kopia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
2. Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych praw
i obowiązków Stron dokumenty przywołane w ust. 1 pkt. 1) - 4) powyżej będą miały charakter
wzajemnie uzupełniający, przy czym w razie kolizji pierwszeństwo mieć będą postanowienia
dokumentu przywołanego wcześniej lub korygującego. Jednocześnie Strony postanawiają,
iż dokumenty te będą wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające, w tym znaczeniu, że w
przypadku zaistnienia jakiejkolwiek niejednoznaczności, wieloznaczności lub rozbieżności, Strony
nie ograniczą w żaden sposób ani Przedmiotu Umowy, ani zakresu należytej staranności.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie oraz ustaleniami
z Zamawiającym.

4.

Wykonawca oświadcza, że w ramach ceny ofertowej:
1) dostarczy Przedmiot Umowy we wskazane miejsce dostawy i wykona wszystkie zobowiązania
wynikające z OPZ,
2) dostarczy licencje na oprogramowanie lub wyda stosowne dokumenty licencyjne lub
przeniesie na Zamawiającego wszystkie prawa przysługujące mu z tytułu udzielonych licencji
– jeśli dotyczy,
3) wykona kompletny Audyt Cyberbezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami OPZ, natomiast po
wykonaniu audytu dostarczy raport końcowy w następujących formach:
 papierowej (1 egzemplarz) - podpisany oryginał należy przesłać na adres siedziby
Zamawiającego,
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elektronicznej – w postaci edytowalnych zapisów cyfrowych plików tekstowych
z rozszerzeniem .doc lub .docx oraz w formacie .pdf na nośniku danych (1 egzemplarz)
i w zaszyfrowanej postaci na adres poczty informatyk@gminagubin.pl Hasło do
zaszyfrowanego pliku zostanie przekazane odrębnym kanałem, ustalonym z
Zamawiającym,
4) wykona szkolenia zgodnie z wymogami OPZ,
5) poniesie wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z treści SWZ,
w oparciu o którą wybrany został Wykonawca, oraz z OPZ stanowiącego załącznik do
Umowy, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia,
6) zostaną wykonane wszystkie zobowiązania w zakresie gwarancji.
5.

Wykonawca oświadcza, że:
1) przysługują mu wszelkie prawa do nieograniczonego rozporządzania oferowanym
Przedmiotem Umowy i (jeśli dotyczy) zainstalowanym oprogramowaniem, za wyjątkiem praw
licencyjnych producenta oprogramowania, które nie są obciążone jakimikolwiek ciężarami
i prawami na rzecz osób trzecich, w sposób uniemożliwiający realizację Umowy;
2) dostarczony Przedmiot Umowy będzie gotowy do użycia i będzie posiadał oprogramowanie
konieczne do jego użytkowania – jeśli dotyczy i było takie wymaganie w OPZ;
3) gwarantuje, że Przedmiot Umowy (sprzęt jak i zainstalowane oprogramowanie) spełnia
warunki licencyjne producenta i jako użytkownicy końcowi będą mogli z niego korzystać
pracownicy Zamawiającego zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta;
4) zapewnieni stały i profesjonalny zespół osób pracujących nad wykonaniem i wdrożeniem
Przedmiotu Umowy.

6.

Wykonawca zobowiązuje się:
1) do przestrzegania tajemnicy służbowej - do zachowania w poufności wszelkich otrzymanych
dokumentów i innych uzyskanych od Zamawiającego informacji. Wszelkie otrzymane
od Zamawiającego dokumenty i informacje będą wykorzystane wyłącznie dla potrzeb
realizacji niniejszej umowy i nie będą nikomu udostępniane. Po zakończeniu Umowy
Wykonawca zniszczy i usunie w sposób uniemożliwiający odzyskanie wszystkie dane
otrzymane
od Zamawiającego, zarówno w postaci informatycznej jak i wydruków. Zachowanie poufności
wiąże Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania niniejszej Umowy jak i po ustaniu jej
obowiązywania.
2) że wykonane w ramach przeprowadzonego audytu prace, materiały i informacje oraz
wykorzystywane przez niego oprogramowanie nie narusza praw licencyjnych i praw osób
trzecich, a w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych;
3) do nie stosowania w trakcie czynności audytowych podstępu i prowokacji, a w przypadku
systemów teleinformatycznych działań niezgodnych z postanowieniami licencyjnymi
audytowanych systemów.
4) do posiadania przez cały okres trwania umowy oraz gwarancji i rękojmi ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 120.000 zł

7. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do:
1) współdziałania z Wykonawcą, w zakresie jaki jest niezbędny dla prawidłowej realizacji
zobowiązań Wykonawcy,
2) dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów,
3) udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji znajdujących się w jego posiadaniu, które będą
niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy,
4) umożliwienia Wykonawcy dostępu do informacji, urządzeń i systemów celem wykonania
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przedmiotu Umowy. Dostęp zostanie udzielony tylko i wyłącznie na czas przeprowadzenia
audytu cyberbezpieczeństwa.
§2
Termin wykonania
1. Strony ustalają, że wykonanie wszystkich świadczeń Wykonawcy wchodzących w zakres
Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie: 45 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej uznawany będzie za dochowany tylko w przypadku
dostarczenia, wykonania we wskazanym terminie kompletnego Przedmiotu Umowy spełniającego
wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Umowie oraz załącznikach do niej, co zostanie
potwierdzone w protokole odbioru o którym mowa w § 3 ust. 8 Umowy.
3. Częściowe wykonanie przedmiotu umowy jak również dostarczenie Przedmiotu Umowy, który
nie spełnia wymagań Zamawiającego i musi zostać (częściowo lub całkowicie) wymieniony
lub poprawiony nie będzie traktowane jako wykonanie Umowy.
§3
Odbiór przedmiotu umowy
1.

Przedmiot umowy zostanie: dostarczony do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
po uprzednim uzgodnieniu przez Wykonawcę i Zamawiającego terminu dostawy, transportem
Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty wydania i rozładunku Przedmiotu Umowy
w miejscu dostawy, koszt ubezpieczenia Przedmiotu Umowy na czas transportu oraz koszt
zabrania/utylizacji opakowań spoczywają na Wykonawcy.

2.

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy/wykonania przedmiotu
umowy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

3.

Dostawa/wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dni robocze, w godz. od 08:00 do 15:00; dni
robocze: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.

Zamawiający dopuszcza dostawy za pośrednictwem kuriera lub poczty, z zastrzeżeniem
że potwierdzenie odbioru przesyłki od kuriera/pracownika poczty nie jest potwierdzeniem
ilościowego i jakościowego odbioru przez Zamawiającego towaru znajdującego się w przesyłce.
List przewozowy, przy dostawach realizowanych za pośrednictwem kuriera lub poczty, nie
potwierdza ilościowego i jakościowego odbioru elementów Przedmiotu Umowy znajdujących się w
przesyłce.

5.

Do czasu podpisania przez upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru
Przedmiotu Umowy ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem
lub utratą przedmiotu umowy (który ma zostać dostarczony) ponosi Wykonawca.

6.

Zamawiający uprawniony jest do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków Umowy.

7.

Zamawiający uprawniony jest do udzielenia Wykonawcy – w razie potrzeby - wskazówek oraz
zobowiązuje się do zbadania dostarczonego/wykonanego Przedmiotu Umowy, w ciągu 3 dni
roboczych od przyjęcia od Wykonawcy zgłoszenia o zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy.

8. Z czynności odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, stwierdzający
zgodne z wymogami Zamawiającego oraz załącznikami do Umowy dostarczenie i wykonanie
wszystkich elementów Przedmiotu Umowy. Załącznikami do protokołu odbioru będą:
1) raport końcowy z przeprowadzonego audytu cyberbezpieczeństwa,
2) wypełniony formularz diagnozy cyberbezpieczeństwa,
3) potwierdzenie dostarczenia formularza diagnozy do NASK (zgodnie z wymogami OPZ).
9.

Protokół odbioru stanowić będzie potwierdzenie należytego wykonania Umowy, w szczególności
w zakresie:
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1)
2)
3)

zgodności i kompletności dostarczonego/wykonanego Przedmiotu umowy z zamawianym,
terminowości dostawy/wykonania Przedmiotu Umowy,
dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów (w tym - jeśli dotyczy:
licencji, kart gwarancyjnych, jeśli dotyczy i są konieczne do dochodzenia roszczeń
gwarancyjnych).

10. W przypadku:
1)
2)
3)
4)

stwierdzenia, że przedmiot umowy nie odpowiada wymaganiom określonym w Umowie lub
załącznikach do niej, wyspecyfikowanych w § 1 ust 1 Umowy,
stwierdzenia niekompletności dostarczonego/wykonanego Przedmiotu Umowy,
stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy,
stwierdzenia wady/braków jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy,

Zamawiający w protokole odbioru wskaże i opisze niezgodności dostarczonego/wykonanego
Przedmiotu Umowy z Umową określając termin ich usunięcia przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru Przedmiotu Umowy w całości
albo w części w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego/wykonanego Przedmiotu
Umowy albo jego części z Umową oraz dokumentami o których mowa w § 1 ust. 1 pkt od 2) do
4).
W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin nie krótszy niż 5 dni.
9. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ustępie poprzednim Zamawiający będzie
uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
10. Do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępie poprzednim stosuje się odpowiednie
postanowienia § 8 Umowy.
§4
Wartość umowy i warunki płatności
1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
(dalej „Wynagrodzenie”) w kwocie: ...................... brutto (słownie:…);
w tym należny podatek VAT, zgodnie z Formularzem Oferty Wykonawcy.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 i ceny jednostkowe brutto wynikające z Formularza cenowotechnicznego, odpowiadają pełnemu zakresowi Przedmiotu Umowy. Zawierają one wszelkie
składowe koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego.
3. Ceny jednostkowe brutto, określone przez Wykonawcę w Formularzu Cenowo-technicznym (lub
wynikające z tego formularza) będą cenami obowiązującymi przez cały okres obowiązywania
Umowy i nie będą podlegały zmianom, chyba że zmiany te zostały przewidziane lub będą
korzystne dla Zamawiającego.
4. Płatność za Przedmiot Umowy nastąpi na podstawie faktury po zakończeniu realizacji Przedmiotu
Umowy.
5. Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy: BANK:
………………………………… (tylko numery kont wskazane na białej liście podatników VAT- jeśli
dotyczy) wskazane na fakturze, w terminie: 14 dni licząc od daty otrzymania przez
Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. W przypadku zmiany numeru konta
bankowego, Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Zamawiającego na piśmie,
podając nowy numer konta bankowego, na który należy dokonać płatności i który będzie
znajdował się na wystawionej fakturze.
6. Na fakturze muszą zostać wyszczególnione wszystkie ceny poszczególnych elementów Przedmiotu
Umowy stanowiących samodzielne urządzenia/oprogramowanie.
7. Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas
obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego
powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz wskazania rachunku rozliczeniowego, na który
ma wpłynąć wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.
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8. Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT oświadcza,
że wskazany w umowie rachunek jest rachunkiem bankowym należącym do Wykonawcy
służącym do dokonywania rozliczeń.
9. Podstawą do wystawiania przez Wykonawcę faktury (o której mowa w § 4 ust. 4) za wykonanie
przedmiotu umowy, będzie podpisany przez obie strony, bez zastrzeżeń, prawidłowo sporządzony
protokół odbioru Przedmiotu Umowy o którym mowa w § 3 ust. 8.
10. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Faktury elektroniczne można przesłać przez Platformę Elektronicznego Fakturowania
(https://efaktura.gov.pl/).
Dane identyfikacyjne skrzynki Gminy Gubin:
TYP numeru PEPPOL - ........,
Numer PEPPOL: ...........................,
skrócona nazwa skrzynki: .....................
12. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla niego urzędem skarbowym dla VAT jest ……………
…………………………………………………………..
13. Przeniesienie przez Wykonawcę jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy i dopuszczonej
przez ustawę Prawo zamówień publicznych, na osobę trzecią wymaga uprzedniej zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
14. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę (konsorcja) faktura VAT wystawiana
będzie przez oznaczonego w komparycji Umowy Lidera konsorcjum.
15. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie nie rodzi obowiązku zapłaty
po stronie Zamawiającego.
§5
Kontakt między stronami i osoby uczestniczące w realizacji umowy
1. Bieżące kontakty w ramach realizacji niniejszej umowy, obejmujące w szczególności dokonywanie
uzgodnień organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego wykonania
umowy, prowadzone będą telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
2. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach wykonywania niniejszej umowy, tj.
uprawnionymi do dokonywania uzgodnień organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczących
wykonywania umowy są:
1)

ze strony Wykonawcy: ………………………, tel. …………………, fax ……………………, e-mail
…………………….

2)

ze strony Zamawiającego …………………………, tel. ……………………, fax …………….. e-mail
……………………

3. Do podpisania w imieniu Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy upoważnieni są:
1) jest Pan/Pani ………..;
2) jest Pan/Pani ………..;
3) ………………………….. .
4. O każdej zmianie osób lub danych tele-adresowych wskazanych w ust. 2-3, Strony Umowy
zobowiązane są powiadomić druga stronę pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej (na
adres: …@...). Zmiany te nie powodują konieczności zmiany Umowy. W przypadku braku
powiadomienia wszelka korespondencja czy powiadomienia kierowane na ostatnio podane dane
uznawane będą za prawidłowo doręczone.
5. Wszelkie pisma i oświadczenia związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy będą sporządzone
na piśmie, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje dla jakiejś czynności inną
formę.
6. Zawiadomienia/korespondencja dla Zamawiającego będą przesyłane na adres:
.....................................
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.....................................
7. Zawiadomienia/korespondencja dla Wykonawcy będą przesyłane na adres:
.....................................
.....................................
8. O każdej zmianie adresu Wykonawca/Zamawiający zobowiązany jest poinformować
Zamawiającego/Wykonawcę, pod rygorem uznania za prawidłowo doręczone pism wysłanych
na ostatnio podany adres. Zmiana taka nie wymaga konieczności zmiany umowy.
§6
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowić będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku niewykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w terminie określonym w
§ 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień
zwłoki
w wysokości 0,2 % wartości brutto Przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1. Taka sama
kara będzie przysługiwać Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki w usunięciu zgłoszonych
wad/usterek w stosunku do ustalonych terminów ich usunięcia;
2) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy, z przyczyn
nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10 % wartości brutto Przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1;
3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, jeśli nastąpi ono z winy
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w
wysokości 10% wartości brutto Przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1;
4) za każdy przypadek nie przestrzegania tajemnicy służbowej o której mowa w § 1 ust. 6 pkt.
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 %
wartości brutto Przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) W przypadku odstąpienia od realizacji niniejszej umowy/rozwiązania umowy przez
Wykonawcę, jeśli nastąpi ono z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do
zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto Przedmiotu Umowy określonej w § 4
ust. 1.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wszelkie
zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy Wykonawca
może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia wierzytelności z tytułu naliczonych kar
umownych z należności Zamawiającego wobec Wykonawcy.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości całego
Wynagrodzenia Brutto określonego w § 4 ust. 1.
§7
Gwarancja i rękojmia
1.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na poszczególne
elementy Przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami OPZ, przy uwzględnieniu załącznika Formularz
Oferty będących integralnymi załącznikami do Umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2) i 3).
Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołu o którym mowa w § 3 ust. 8 Umowy.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

6

2.

Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi. Okres
rękojmi jest równy okresowi gwarancji, a pozostałe uprawnienia z tytułu rękojmi określają
przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania gwarancji/rękojmi do usunięcia wad/usterek
Przedmiotu Umowy (napraw Przedmiotu Umowy) lub do dostarczenia Przedmiotów Umowy
wolnych od wad/usterek (wymiany Przedmiotów Umowy na nowe).
4. W momencie, gdy Wykonawca naprawia Przedmiot Umowy w ramach gwarancji, okres gwarancji
ulega przedłużeniu o okre w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający
nie mógł z niej korzystać.
5. Wykonawca będzie dokonywał/realizował naprawy gwarancyjne na swój koszt. Wykonawca
będzie ponosił wszelkie koszty naprawy, w tym koszt materiałów, robocizny, dojazdów i
transportu, delegacji, noclegów, itd.
6. Zgłoszenie usterki/wady może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.
7. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym
związanych.
8. Zamawiający może usunąć wady w zastępstwie i na koszt Wykonawcy, jeżeli wady te nie zostały
usunięte w wyznaczonym terminie.
9. Usunięcie wady, usterki , naprawy lub wymiana urządzenia lub części urządzenia na nowe ,
Wykonawca zobowiązany jest dokonać w terminie np. 48 godzin od dnia zgłoszenia.
10. W uzasadnionych przypadkach strony umowy mogą uzgodnić inny termin wykonaia czynności, o
których mowa w ust. 9.
§8
Odstąpienie
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli wystąpi istotna zmiana
okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
Odstąpienie od Umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
informacji
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku odstąpienie od Umowy nie rodzi roszczeń
odszkodowawczych ani nie stanowi podstawy do naliczania kar umownych.
2.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy (poza przypadkami wynikającymi
z Kodeksu Cywilnego) w całości, bądź w części wg swojego wyboru w przypadku naruszenia
przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy, w tym w szczególności gdy:
1) Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy lub też nienależycie wykonuje swoje
zobowiązania umowne,
2) Dostarczony/wykonany przez Wykonawcę Przedmiot Umowy nie spełnia wymagań
szczegółowo określonych w OPZ,
3) termin wykonania został przekroczony o 30 lub więcej dni kalendarzowych w stosunku
do terminu realizacji określonego w Umowie;
4) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę innych zobowiązań wynikających z
Umowy;
5) w innych przypadkach oraz na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego.

3.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości bądź w części, wg swojego wyboru, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, z zachowaniem prawa do odszkodowań i kar określonych
Umową, jeżeli:
1) nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy;
2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania
egzekucyjnego;
3) wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające lub ograniczające swobodne wykonywanie przez
Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Umowy.
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4.

Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia informacji o wskazanych w tych ustępach okolicznościach. Odstąpienie to będzie
wywoływało skutki tylko na przyszłość.

5.

W razie stwierdzenia uchybień w realizacji Umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę
do zmiany sposobu wykonania Umowy w terminie 5 dni od dnia wezwania, a po bezskutecznym
upływie tego terminu odstąpić od Umowy, w całości bądź w części, wg swojego wyboru.

6.

W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca otrzyma zapłatę tylko za elementy
dostarczone/wykonane i odebrane przez Zamawiającego przed dniem odstąpienia od Umowy.

7.

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
Zlecanie robót podwykonawcom

1.
2.
3.
4.

Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców
i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, uchybienia
lub zaniedbania.
Wykonawca w załączniku nr 2 do niniejszej umowy wskazał podwykonawców którzy będą brali
udział w realizacji przedmiotu umowy, jeśli dotyczy.
Zmiana podwykonawców (jeśli dotyczy) wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszej mowy wymaga
zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu.
§ 10
Zmiany umowy

1.

Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

2.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy możliwe jest tylko w granicach
określonych w art. 455 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.

Zamawiający działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
przewiduje możliwość dokonania m. in. następujących zmian w Umowie:
1) dopuszcza się zmianę terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 2. Termin realizacji
Przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu:
a) w przypadku działania siły wyższej (katastrofalne działania przyrody - np. mrozy, śnieżyce,
powodzie; akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej - oraz niektóre zaburzenia życia
zbiorowego np. zamieszki uliczne, akty terroru, epidemie) mającej bezpośredni wpływ
na termin wykonania zamówienia; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły
wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, zmiana terminu
realizacji nie będzie powodowała zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy,
b) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji Umowy, do których
wykonania zobowiązany jest Zamawiający, termin realizacji będzie przesunięty o czas
niezbędny do wykonania przez Zamawiającego przedmiotowych prac, zmiana terminu
realizacji nie będzie powodowała zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy;
2) dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych
do realizacji Umowy; Wykonawca zobowiązany jest w tym celu złożyć pisemny wniosek
do Zamawiającego; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie spełnia wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia warunek
oraz jednocześnie dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie (tego podwykonawcy), o którym
mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp. i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
nowego podwykonawcy (takie jak obowiązywały w postępowaniu na podstawie którego
zawarta została Umowa); zmiana nie może spowodować zmiany terminu wykonania
Przedmiotu Umowy ani zwiększenia należnego Wykonawcy Wynagrodzenia;
3) dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia/zakresów
zamówienia dla których wcześniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawców (dotyczy
to również sytuacji gdy w Formularzu Oferty Wykonawca nie przewidział realizacji
jakichkolwiek części zamówienia przez podwykonawców); Wykonawca zobowiązany jest w tym
celu złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego; W przypadku wystąpienia z wnioskiem o
wprowadzenie realizacji przez podwykonawców nowych części zamówienia, Wykonawcę
obowiązują odpowiednie zapisy §9 Umowy; zmiana nie może spowodować zmiany terminu
wykonania Przedmiotu Umowy ani zwiększenia należnego Wykonawcy Wynagrodzenia;
4)

w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy – w takim przypadku dopuszcza się zmiany
umowy pozwalające na dostosowanie jej do nowych przepisów;

5)

w przypadku, gdy Przedmiot Umowy lub jego poszczególne elementy zaoferowane w ofercie
zostaną w międzyczasie wycofane/przewidziane do wycofania ze sprzedaży/produkcji albo
będą czasowo niedostępne na rynku albo zostaną uznane przez producenta za przestarzałe,
Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany elementów wchodzących w zakres Przedmiotu
Umowy na elementy o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych
niż wymagane w OPZ. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu
wynagrodzenia Wykonawcy, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia
zawartych w SWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż Przedmiot Umowy
opisany w § 1 Umowy został wycofany/przewidziany do wycofania ze sprzedaży/produkcji lub
jest czasowo niedostępny na rynku lub został uznany przez producenta za przestarzały,
jednocześnie proponując zmiany,

6)

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany umowy
o dofinansowanie projektu, zmian wytycznych, wymagań lub zaleceń instytucji, która
przyznała środki na sfinansowanie Umowy,

7)

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem opóźnień w realizacji
Umowy lub Projektu, w ramach którego jest realizowana Umowa, będących konsekwencją
zdarzeń, których nie dało się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności,

8)

w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z innych okoliczności niezależnych
od Stron, których nie dało się przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.

4.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę Umowy
nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może
stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

5.

Zmiany Umowy dokonane z naruszeniem przepisów art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień
publicznych podlegają unieważnieniu. W takim przypadku stosuje się postanowienia umowne
w brzmieniu obowiązującym przed ta zmianą.
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.
2.
3.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % jego
ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj. kwotę …………………………..zł /słownie
........................................../ w formie ................................................................
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy.
W przypadku należytego wykonania umowy 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie
30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie
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wykonany - po końcowym odbiorze całości Przedmiotu Umowy. Pozostała część, tj. 30% zostanie
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 12
Majątkowe prawa autorskie
1.

2.

3.

4.

5.
6.

W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie
na Zamawiającego całkowite majątkowe prawa autorskie do raportu z audytu
cyberbezpieczeństwa (wytworzonego w wyniku realizacji niniejszej umowy), którego Wykonawca
jest autorem oraz jego elementów składowych zgodnie z wymogami postawionymi w OPZ,
o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2), na następujących polach eksploatacji:
1) stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, wprowadzanie, wyświetlanie, przechowywanie
niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym: techniką magnetyczną
na dyskach audio, techniką cyfrową, zapisu magnetycznego i optycznego egzemplarzy
utworu, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), jak
i przesyłu pomiędzy sieciami komputerowymi,
3) wprowadzanie na własny użytek do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
4) prawo do obrotu w kraju i zagranicą,
5) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
6) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu
lub jakiekolwiek inne zmiany),
7) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie,
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne
udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
8) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
9) prawo do rozporządzania utworami składającymi się na raport i ich opracowaniami oraz
prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich,
na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że w razie pojawienia się nowych pól eksploatacji, które
nie są wymienione w ust. 1 powyżej, będzie mu przysługiwało prawo żądania od Wykonawcy
skutecznego przeniesienia na Zamawiającego praw do raportu którego Wykonawca jest
autorem, stanowiącego Przedmiot Umowy oraz jego elementów składowych na tychże polach
eksploatacji, w ramach Wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
Wraz z przeniesieniem praw, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca w ramach
otrzymanego Wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich do raportu, którego Wykonawca jest autorem,
stanowiącego Przedmiot Umowy oraz jego elementów składowych na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 1 powyżej.
W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo
do przeniesienia nabytych praw autorskich majątkowych na osoby trzecie bez zgody
Wykonawcy, wprowadzania zmian w utworze, udzielania zezwoleń na rozporządzanie i
korzystanie
z opracowań utworu oraz wykonywania wszelkich zależnych praw autorskich.
Rozporządzanie i korzystanie z praw nabytych przez Zamawiającego nie jest ograniczone
czasowo ani terytorialnie.
Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych następuje w chwili ustalenia utworu
(przedmiotu umowy) tj. raportu, którego Wykonawca jest autorem, przekazania
do Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru o którym mowa w § 3 ust. 8, a także
powoduje również przeniesienie na Zamawiającego prawa własności do egzemplarzy, na
których utwór został utrwalony.
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7.

Wykonawca oświadcza, że wykonany i dostarczony Przedmiot Umowy w zakresie raportu,
którego Wykonawca jest autorem, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, przysługują mu
całościowe wyłączne majątkowe prawa autorskie, konieczne do przeniesienia tych praw na
Zamawiającego oraz, że prawa te nie są w żaden sposób ograniczone. Wykonawca oświadcza
także,
że rozporządzenie prawami autorskimi do raportu którego jest autorem nie narusza żadnych
praw własności przemysłowej i intelektualnej, w szczególności praw patentowych, praw
autorskich
i praw do znaków towarowych. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie
roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich, w związku
z realizacją Przedmiotu Umowy a ponadto oświadcza, że zaspokoi wszelkie uzasadnione
roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci mu całość pokrytych
roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi
prawnej.

8.

Jeżeli raport którego Wykonawca jest autorem, bądź też jego elementy składowe będą miały
wady prawne, Wykonawca, zobowiązany będzie do dostarczenia w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie elementów wolnych od wad.

9.

Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw
osobistych do utworu – raportu mającego powstać w toku realizacji niniejszej umowy względem Zamawiającego i jego następców prawnych, na których zostaną przeniesione
autorskie prawa majątkowe do utworu, będącego przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca
upoważnia Zamawiającego do wykonywania tych praw, w szczególności do:
1) anonimowej publikacji utworu,
2) decydowania o rozpowszechnianiu utworu,
3) decydowania o sposobie, miejscu i terminie publikacji,
4) decydowania o podpisie pod utworem,
5) przeniesienia uprawnień (wszystkich lub niektórych) wynikających z niniejszej umowy
dla Zamawiającego, na ewentualnego nabywcę autorskich praw majątkowych do utworu
lub licencjobiorcę, w wypadku przeniesienia na niego tych praw przez Zamawiającego.
§ 13
Rozstrzyganie sporów

1.

Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

2.

Ewentualne spory mogące wyniknąć w przyszłości pomiędzy Stronami z niniejszej umowy
lub związane z niniejszą umową, Strony będą rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji.

3.

Jeżeli w terminie 30 dni od daty powstania sporu Strony nie podejmą negocjacji lub negocjacje
te nie zakończą się rozwiązaniem sporu, właściwy do rozpoznania sporu będzie Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy: ustawy Kodeks
cywilny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamówień publicznych,
inne obowiązujące przepisy prawne.
§14
Ochrona danych osobowych

1.

Umowy zobowiązane są do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
Strony

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących Zamawiającego przepisów prawnych.
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2.

Strony gwarantują przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

3.

Wszystkie dane osobowe przekazywane Zamawiającemu w trakcie wykonania Umowy
Wykonawca zobowiązany jest uzyskiwać zgodnie z przepisami RODO.

4.

Wykonawca, w zakresie danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu w trakcie
wykonania
Umowy, zobowiązany jest wykonać wszystkie obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13/
w art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskuje w czasie wykonania Umowy, w tym w szczególności w zakresie wszystkich
obowiązków informacyjnych i uzyskania zgód. Obowiązek ten dotyczy wszystkich dokumentów i
wszystkich osób (Wykonawcy, pracowników Wykonawcy, pracowników i członków uczestników
konsorcjów, podmiotów trzecich, itp.), w całym okresie wykonania Umowy.

5.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zamawiający………………………………………………;
2) wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować we wszystkich
sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych:
−
−

listownie na adres: …………………………………………………………………………………..
przez e-mail: ………………………………………………………………………………..

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach
związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa infrastruktury
sprzętowej
i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie
szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Gubin projektu ,,Cyfrowa Gmina” oraz w związku
z obowiązkami nałożonymi na Zamawiającego i wynikającymi z przepisów prawa;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp, a następnie (jeśli
dotyczy) przez okres wynikający z innych obowiązujących Zamawiającego przepisów
prawnych; obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
6) w odniesieniu do otrzymanych przez Zamawiającego danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) osoba, której dane przetwarza Zamawiający ma prawo do:
o

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych tej osoby
dotyczących, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust.
1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego/ zakończonego postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego;

o

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych tej osoby
dotyczących, z zastrzeżeniem, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia ani
zmianą postanowień Umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. oraz nie może
naruszać integralności sporządzonego protokołu oraz jego załączników,

o

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
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art. 18 ust. 2 RODO; prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego;
o

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy
RODO;

8) osobie, której dane przetwarza Zamawiający nie przysługuje:
o

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

o

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

o

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
§15
Pozostałe postanowienia

1.

Językiem obowiązującym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest język polski.

2.

Niewykonanie przez Zamawiającego przysługującego na podstawie niniejszej umowy
jakiegokolwiek uprawnienia lub kompetencji nie oznacza zrzeczenia się ani też ograniczenia
danego prawa lub innych przysługujących Zamawiającemu praw. Jednorazowe lub częściowe
tylko wykonanie danego prawa nie wyklucza jego ponownego lub dodatkowego wykonania.
Zrzeczenie się jednego prawa nie oznacza zrzeczenia się jakiegokolwiek innego prawa
przyznanego na podstawie Umowy.

3.

Strony Umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień
Umowy, Umowa pozostaje w mocy co do pozostałych postanowień, chyba że z ustawy Pzp.
lub okoliczności wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością Umowa nie zostałaby
zawarta, a Strony Umowy dążyć będą do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami
ważnymi, oddającymi zamiary Stron.

4.

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

5.

Załącznikiem do niniejszej umowy są:
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ), w tym Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy,
2) Formularz Oferty Wykonawcy - Załącznik nr 2 do Umowy,
3) Formularz Cenowo-techniczny Wykonawcy – Załącznik nr 3 do Umowy.
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