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 Załącznik nr 6 do SWZ  

RGR.VI.271.2.2022 

Projekt umowy 

 

Umowa Nr ………..… 

 

zawarta w dniu ………... w Laszkach pomiędzy:  

Gminą Laszki z siedzibą w Laszkach, 37-543 Laszki 36, NIP: 792-20-31-521, REGON: 650900460 

reprezentowaną przez:  

Pana Stanisława Gonciarza–Wójta Gminy Laszki 

przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Buras-Bawor –Skarbnika Gminy Laszki, 

 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a podmiotem 

…………………………………………………………………..………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez 

…………………………………………………………………………………,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści: 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, 

zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust 1 pkt 4, 5, 

7-10 ustawy, o której mowa w ust. 1. 

§1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pn.:  Dostawa sprzętu 

IT w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”” 

Zakres zamówienia:  

1.1. Macierz Dyskowa – 1 szt.  

1.2.  Autoloader LTO7 – 1 szt. 

1.3.  Serwer – 1 szt. 

1.4.  Szafa RACK – 1 szt. 
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Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z ofertą wykonawcy oraz z Szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia .  

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 

na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności  na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującej dostawy/usługi zgodnie z Ofertą oraz  ze 

Specyfikacją Warunków Zamówienia i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1A, które stanowią integralną część niniejszej umowy.  

4. W  przypadku  zaprzestania  produkcji  zatwierdzonego sprzętu  w  trakcie  trwania umowy, 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na dostarczanie 

produktu równoważnego. Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczanie go, jeśli nie będzie 

odbiegał jakościowo od zaproponowanego pierwotnie. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie deklarowanych warunków realizacji  

przedmiotu Umowy przedstawionych w ofercie. 

§2 

Warunki odbioru oraz warunki techniczne 

1. Wykonanie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikający z niniejszej Umowy nastąpi  

z zachowaniem należytej staranności określonej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 

działalności prowadzonej przez Wykonawcę na warunkach określonych w Ofercie i Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ). 

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Urzędu Gminy Laszki, 37-543 Laszki 36. 

Dostawa odbędzie się w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie, że dostarczony sprzęt i licencje 

na oprogramowanie pochodzą z legalnego kanału dystrybucji producenta na rynek polski. 

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe (nie mogą pochodzić z wystaw, ekspozycji prezentacji), 

wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021r. 

4. Do dostarczonego sprzętu Wykonawca dołączy wymagane świadectwa dopuszczenia do obrotu, 

atesty i certyfikaty, Wszystkie wskazane dokumenty sporządzone będą w języku polskim. 

5. Wykonawca dostarczy do każdego urządzenia wydrukowaną kartę gwarancyjną oraz instrukcje, 

użytkowania i obsługi (zwane dalej –„dokumentacją użytkownika”). Wszystkie wskazane 

dokumenty sporządzone będą w języku polskim. 

6. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru podpisany przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

7. O konkretnym dniu dostawy Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiającego z co najmniej 

dwudniowym wyprzedzeniem. 

8. Zamawiający w momencie odbioru przedmiotu Umowy dokonywać będzie jego oceny 

jakościowej i ilościowej zgodnie ze „Opisem przedmiotu zamówienia” załączonym do oferty. 

9. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający  

odmówi przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę. 
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10. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w przedmiocie umowy Zamawiający 

reklamuje w ciągu 5 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na  własny 

koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 

5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania. 

 

 

 

§3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Wykonania przedmiotu Umowy ze starannością przyjętą w obrocie profesjonalnym, oraz 

aktualną wiedzą i kwalifikacjami; 

2) Wyznaczenia personelu o liczebności i kompetencjach zapewniających terminową i zgodną  

z wymaganiami jakościowymi realizację dostawy w umownym terminie; 

3) Współdziałania z Zamawiającym przy wykonywaniu przedmiotu Umowy w celu jej należytej 

realizacji; 

4) Podporządkowania się wskazówkom Zamawiającego dotyczącym sposobu realizacji przedmiotu 

Umowy, przy czym wskazówki nie mogą być sprzeczne z Umową, mogą jednak doprecyzowywać 

jej postanowienia; 

5) Niezwłocznego udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji o przebiegu wykonywania 

przedmiotu Umowy, oraz informowania o wszelkich okolicznościach mogących utrudnić realizację 

przedmiotu Umowy lub mogących mieć wpływ na jego realizację; 

6) Prowadzenia szczegółowej i rzetelnej ewidencji oraz dokumentacji wykonywania Umowy. 

7) Niezwłocznego udostępniania Zamawiającemu na każde jego żądanie wszelkich informacji  

i dokumentów dotyczących wykonywania Umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem Umowy. 

§4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą, co Strony rozumieją w szczególności jako: 

1) Terminowe realizowanie przez Zamawiającego zadań, za które jest odpowiedzialny. 

2) Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznościach, które w ocenie 

Zamawiającego mogą mieć wpływ na realizację Umowy. 

3) Udostępnianie Wykonawcy posiadanych informacji i danych dotyczących wykonania Umowy 

w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Wykonawcę. 

§5 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy określony w §1 zostanie zrealizowany w terminie …… dni 

tj. do …….2022 r. 
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§6 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w kwocie.................zł netto,  plus należny podatek VAT w wysokości ……………………..zł.  

Łączne wynagrodzenie brutto wynosi …………………….. zł (słownie: 

……………………………………….). 

2. Wykonawca oświadcza, że jest ( nie jest)  podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 
wystawienia faktur VAT 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega 

zmianie i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności 

koszty zakupu, transportu, dostawy, rozładunku, wyposażenia dodatkowego, wywozu i utylizacji 

opakowań i wszelkich innych materiałów po dostarczonym Wyposażeniu oraz realizacji obowiązków 

spoczywających na Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

§7 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane będzie na podstawie faktury końcowej 

w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

2. Podstawą wystawienie faktury końcowej będzie: 

2.1. Protokół odbioru zrealizowania dostawy bez uwag, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli stron Umowy,  

2.2. Dostarczony komplet dokumentów , określonych w §2 

2.3. oraz w przypadku wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez 

podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której 

Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z postanowieniami art. 6471 §2 k.c. złożenie przez 

Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających 

uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań finansowych 

względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich wykonanych przez nich robót będących 

przedmiotem zamówienia 

3. Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnościami, w przypadku braku udokumentowania 

dokonania płatności na rzecz podwykonawców , którzy wykonywali elementy robót przy 

realizacji zamówienia 

4. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności podwykonawców względem 

Wykonawcy z tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń 

gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi 

przeszkody do złożenia przez podwykonawców oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 5 b) 

niniejszej umowy. W takim przypadku w oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać 

każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego 

roszczeń.  

5. Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie do 
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14 dni od dnia jej otrzymania , na konto bankowe  Wykonawcy 

:……………………………………………  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy za 

pośrednictwem metody MPP (Split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od 

towarów i usług.  

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności;  

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych  od 1 

września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o 

podatku od towarów i usług”. 

8. Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów 

i usług. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty faktury niezgodnej z zapisami niniejszej 

umowy lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany 

faktury. 

11. Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 5, będzie liczony od 

dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.  

12. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. 

§8 

Dane kontaktowe 

1. W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy Zamawiający i Wykonawca, wyznaczają, jako  

swoich przedstawicieli odpowiednio: 

1) ze Strony Zamawiającego –……………………………………………………. 

2) ze Strony Wykonawcy –………………………………………………………… 

2. Zmiana przedstawiciela ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga pisemnego 

powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez adresata pisma z 

danymi nowego przedstawiciela. 

 

§9 

Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu 

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.  

2. Na wyroby dostarczone na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres 

……..miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i 

przedstawicieli Zamawiającego. 

3. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, 

ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, 
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jeżeli dostarczone wyroby: 

1) Stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, 

2) Mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają 

właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie 

niekompletnym. 

4. O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu Umowy Zamawiający informuje Wykonawcę jak 

najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych wyrobów lub do 

dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. 

6. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast 

wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin gwarancji biegnie na 

nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, 

nawet gdyby ceny na takie wyroby uległy zmianie. 

7. Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. 

8. Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje w systemie door to door, przy czym Zamawiający 

nie poniesie żadnych kosztów związanych z transportem. 

9. Wykonawca gwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad 

fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji  

technicznej. 

10. Zamawiający jest upoważniony do samodzielnego (prawidłowego) demontażu i montażu  

informatycznych nośników danych pracujących w sprzęcie informatyki (dyski twarde) bez utraty 

gwarancji na cały sprzęt. 

11. Zamawiający jest upoważniony do samodzielnego (prawidłowego) demontażu i montażu kart 

rozszerzeń w sprzęcie informatyki bez utraty gwarancji na cały sprzęt. 

12. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu 

gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił. 

13. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych i prawnych w dostarczonych 

wyrobach Wykonawca: 

1) rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni licząc od daty jej otrzymania, 

2) usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji: 

a) usunie wady w dostarczonych wyrobach w siedzibie zamawiającego lub na własny koszt 

dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia, 

b) wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do siedziby Zamawiającego w terminie 

określonym w pkt.2). 

3) przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad wyrobu objętego gwarancją 

uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać, 

4) dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw 

oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji, 

5) poniesie odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od 

przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi w miejscu 

ujawnienia wady, 
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14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego listę wszystkich punktów 

serwisowych wraz z danymi teleadresowymi (adres, nr telefonu, nr faxu, e-mail), w których ma 

być realizowana naprawa. 

15. Wykonawca, po zakończeniu okresu gwarancyjnego, przedstawi Zamawiającemu pisemną 

informację o wszelkich wadach, ich przyczynach i sposobie usunięcia. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy zdalnej diagnostyki sprzętu poprzez sieć 

Internet. Wszystkie wymagane czynności diagnostyczne powinny być w takim przypadku 

realizowane przez Wykonawcę lub serwis Producenta w miejscu zamontowania sprzętu. 

17. W ramach udzielonej gwarancji jakości, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do 

pokrycia kosztów wykonywania przeglądów serwisowych urządzeń. 

§10 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących 

tytułów: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

a) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

Umowy; 

b) w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 

5, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za 

każdy dzień zwłoki; 

c) w przypadku zwłoki w wykonaniu świadczenia gwarancyjnego w stosunku do terminu 

określonego  

§ 9 ust. 12 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy 

dzień zwłoki; 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy  

w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 

10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 456 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, 

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w 

wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 456 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 

20 % całkowitego wynagrodzenia. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu zamówienia lub 
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jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

§11 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy. Zmiana Umowy jest istotna, jeżeli 

powoduje, że charakter Umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej Umowy, w 

szczególności gdy zachodzą przesłanki wymienione w art. 454 ust. 2 Ustawy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiana nie ma charakteru istotnego w 

rozumieniu ust.2, w następujących przypadkach: 

1) Strony ustalają, możliwość zmiany modelu lub typu przedmiotu zamówienia po podpisaniu Umowy, 

pod warunkiem wycofania z produkcji objętego Umową modelu lub typu i zastąpienie ich 

nowocześniejszymi modelami o nie gorszych parametrach technicznych lub korzystniejszych dla 

Zamawiającego,  

z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do Umowy. 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług 

VAT (w tym przypadku kwota wynagrodzenia netto nie zmieni się, a zmianie ulegnie kwota brutto); 

3) zmiany sposobu i zakresu świadczenia usług gwarancyjnych wynikających z aktualnych potrzeb 

Zamawiającego; 

4) w przypadku konieczności zmiany zakresu przedmiotu umowy, jeżeli rezygnacja z danego 

wymagania lub zastąpienie go innym spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu umowy 

do potrzeb Zamawiającego; 

5) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom 

6) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

7) Siły wyższej, o której mowa w § 13; 

8) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

9) Zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 Ustawy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Strona Umowy zainteresowana 

wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej Stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze 

wskazaniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku 

Strony podejmą decyzję w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym 

w ust.1. 

5. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 3 oraz wystąpienie 

Strony powołującej się na warunek z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4. 

6. Strony w każdym przypadku dopuszczają  możliwość  wprowadzenia do Umowy zmiany wynikającej  
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z zastosowania art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze.zm.). 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy, gdy: 

1) nastąpi rozwiązanie lub otwarcie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

2) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) Wykonawca dostarczy produkt nie odpowiadający właściwym dla niego Normom oraz cechom 

technicznym określonym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”. 

5) zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 5 

– w terminie 30 dni od przekroczenia 30 dnia zwłoki; 

6) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z Umową, w szczególności gdy dostarczony przez 

niego przedmiot umowy jest niezgodny z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do Umowy, a także, gdy Wykonawca w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów 

Umowy i nie zmienia sposobu wykonania Umowy lub nie usunie stwierdzonych przez 

Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym 

w tym wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu określonego w wezwaniu; 

7) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem Umowy w trakcie 

jej wykonywania – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn; 

8) Jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy lub 

bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych 

podwykonawców niż określone w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania 

przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 

dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie 

od Umowy z tych przyczyn; 

9) zaistniały okoliczności wskazane w art. 456 ustawy – w terminie i na zasadach określonych tym 

przepisem; 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz  

z uzasadnieniem. 

3. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar 

umownych zastrzeżonych w Umowie. 

§ 13 

Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. 

Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły 

one przewidzieć ani im zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy w 
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szczególności: zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna, strajki uniemożliwiające w 

bezpośredni sposób realizację przedmiotu Umowy, kataklizm, klęska żywiołowa uniemożliwiające 

realizację przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność  uniemożliwia lub utrudnia 

prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 5 dni, 

powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. 

3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze 

wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, 

oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług (z uwzględnieniem zapisów ust. 5). 

4. Okres występowania następstw Siły Wyższej nie powoduje przesunięcia terminów realizacji dostaw 

określonych w Umowie. 

5. W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega jedynie faktycznie 

zrealizowana część przedmiotu umowy. Wykaz w jakim zakresie zrealizowano zadanie, zamieszczony 

zostanie w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron. 

§ 14 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych 

do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 

Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 

dotyczą, 

b) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

c) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

e) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 

realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak 

i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 
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5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 

administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 

minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w 

zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 

przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w 

jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej 

(„dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 

wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z 

obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz Rozporządzenia. 

§ 15 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający nie  zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
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3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy/usługi,  

w trakcie realizacji zamówienia ,Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany  dołączyć do projektu 

umowy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 

lub usług. 

-  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału            w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się  w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać w szczególności: 

4.1. zakres robót powierzony Podwykonawcy; 

4.2. kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót należna 

Wykonawcy; wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy 

(wynagrodzenie ryczałtowe); 

4.3. informację zgodną z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iż granicą solidarnej odpowiedzialności 

Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za roboty budowlane; 

4.4. termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy; 

4.5. terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co terminy 

odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

4.6. termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 

4.7. termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub 

rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy 

lub usługi; 

4.8. obowiązek, o którym mowa w § 16  niniejszej umowy. 

5. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania podwykonawców jak za własne 

§ 16 

Cesja 

1. Przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy jest dopuszczalny tylko za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 

§17 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w 

związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji 

dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z 

obowiązujących przepisów prawa. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922) i nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do 

których uzyska dostęp w wyniku realizacji współpracy, dla celów innych niż realizacja umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa,  

w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.  

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może 

zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

8. Strony zgodnie oświadczają, iż informacje zawarte w niniejszej umowie zostaną wprowadzone do 

rejestru umów prowadzonego przez Ministra Finansów, zgodnie z wymogiem przewidzianym  

w art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z 

późn. zm.), wprowadzonym ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy Kodeks Karny 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2054). 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający    Wykonawca 
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 Załącznik nr 6 do SWZ  

RGR.VI.271.2.2022 

Projekt umowy 

 

Umowa Nr ………..… 

 

zawarta w dniu ………... w Laszkach pomiędzy:  

Gminą Laszki z siedzibą w Laszkach, 37-543 Laszki 36, NIP: 792-20-31-521, REGON: 650900460 

reprezentowaną przez:  

Pana Stanisława Gonciarza–Wójta Gminy Laszki 

przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Buras-Bawor –Skarbnika Gminy Laszki, 

 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a podmiotem 

…………………………………………………………………..………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez 

…………………………………………………………………………………,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści: 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, zgodnie 

z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 ze zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust 1 pkt 4, 5, 

7-10 ustawy, o której mowa w ust. 1. 

§1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pn.:  Przebudowa strony 

www i BIP w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – projekt grantowy „Cyfrowa 

Gmina”” 

Przedmiot zamówienia obejmuje : Zaprojektowanie i uruchomienie na wskazanym przez 

Zamawiającego hostingu 2 stron internetowych (Strony głównej Urzędu oraz Biuletynu Informacji 

Publicznej) opartych na systemie CMS z zachowaniem dotychczasowej domeny laszki.pl (obecnie 
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strony funkcjonują pod adresami: www.laszki.pl, www.laszki.pl/bip), dostosowanych do standardu 

WCAG 2.1 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.) 

oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z ofertą wykonawcy oraz z Szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia .  

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 

na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności  na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującej dostawy/usługi zgodnie z Ofertą oraz  ze 

Specyfikacją Warunków Zamówienia i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1A, które stanowią integralną część niniejszej umowy.  

4. W  przypadku  zaprzestania  produkcji  zatwierdzonego sprzętu  w  trakcie  trwania umowy, Wykonawca 

może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na dostarczanie produktu 

równoważnego. Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczanie go, jeśli nie będzie odbiegał 

jakościowo od zaproponowanego pierwotnie. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie deklarowanych warunków realizacji 

przedmiotu Umowy przedstawionych w ofercie. 

§2 

Warunki odbioru oraz warunki techniczne 

1. Wykonanie przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikający z niniejszej Umowy nastąpi  

z zachowaniem należytej staranności określonej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 

działalności prowadzonej przez Wykonawcę na warunkach określonych w Ofercie, Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.   

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Urzędu Gminy Laszki, 37-543 Laszki 36. 

Dostawa odbędzie się w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

3. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru podpisany przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. O konkretnym dniu przekazania Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiającego z co 

najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 

5. Zamawiający w momencie odbioru przedmiotu Umowy dokonywać będzie jego oceny 

jakościowej zgodnie ze „Opisem przedmiotu zamówienia” załączonym do oferty.  

6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, Zamawiający 

odmówi przyjęcia przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę.  

7. Braki lub wady jakościowe stwierdzone w przedmiocie umowy Zamawiający reklamuje w ciągu 

5 dni roboczych od ich stwierdzenia. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do 

uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni 

roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania. 
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§3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania projektu/wizualizacji dla każdej ze stron (BIP i 

Portal). Zobowiązany jest do stosowania się do uwag Zamawiającego, aż do momentu wyboru 

finalnej wersji projektu graficznego strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykazania legalności kodu źródłowego strony i prawa do jego 

używania na podstawie złożonego oświadczenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wsparcia szkoleniowego z obsługi witryny. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania pełnego opisu technicznego zbudowanego serwisu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania utworzonego serwisu na nośniku danych, który będzie 

zawierał 

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania utworzonego serwisu na nośniku danych, który będzie 

zawierał komplet zbiorów danych pozwalających na uruchomienie od zera całego serwisu w oparciu o 

dane z tego nośnika. 

7. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Zamawiający nabywa od Wykonawcy autorskie prawa 

majątkowe do strony internetowej, bezterminowo, na zasadzie wyłączności. 

8. Zamawiający dokona testowania strony pod kątem dostępności oraz uruchomienia strony 

internetowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca będzie zobowiązany do 

wniesienia poprawek. Zamawiający zastrzega sobie dokonanie czynności sprawdzających i testowych 

w okresie do 5 dni roboczych. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem Umowy. 

§4 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą, co Strony rozumieją w szczególności jako: 

1) Terminowe realizowanie przez Zamawiającego zadań, za które jest odpowiedzialny. 

2) Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznościach, które w ocenie 

Zamawiającego mogą mieć wpływ na realizację Umowy. 

3) Udostępnianie Wykonawcy posiadanych informacji i danych dotyczących wykonania Umowy 

w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Wykonawcę. 

§5 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.  

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy określony w §1 zostanie zrealizowany w terminie …… dni 

tj. do …….2022 r. 

§6 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w kwocie.................zł netto,  plus należny podatek VAT w wysokości ……………………..zł.  

Łączne wynagrodzenie brutto wynosi …………………….. zł (słownie: 

……………………………………….). 
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2. Wykonawca oświadcza, że jest ( nie jest)  podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 
wystawienia faktur VAT 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie podlega 

zmianie i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności 

realizacji obowiązków spoczywających na Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

 

§7 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane będzie na podstawie faktury końcowej 

w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

2. Podstawą wystawienie faktury końcowej będzie: 

2.1. Protokół odbioru zrealizowania dostawy bez uwag, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli stron Umowy,  

2.2. Dostarczony komplet dokumentów , określonych w §2 

2.3. oraz w przypadku wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez 

podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której 

Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z postanowieniami art. 6471 §2 k.c. złożenie przez 

Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających 

uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań finansowych 

względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich wykonanych przez nich robót będących 

przedmiotem zamówienia 

3. Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnościami, w przypadku braku udokumentowania 

dokonania płatności na rzecz podwykonawców , którzy wykonywali elementy robót przy 

realizacji zamówienia 

4. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności podwykonawców względem 

Wykonawcy z tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń 

gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi 

przeszkody do złożenia przez podwykonawców oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 5 b) 

niniejszej umowy. W takim przypadku w oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać 

każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego 

roszczeń.  

5. Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie do 

14 dni od dnia jej otrzymania , na konto bankowe  Wykonawcy 

:……………………………………………  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy za 

pośrednictwem metody MPP (Split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od 

towarów i usług.  

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności;  

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych  od 1 
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września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o 

podatku od towarów i usług”. 

8. Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów 

i usług. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty faktury niezgodnej z zapisami niniejszej 

umowy lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany 

faktury. 

11. Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 5, będzie liczony od 

dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.  

12. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. 

§8 

Dane kontaktowe 

1. W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy Zamawiający i Wykonawca, wyznaczają, jako 

swoich przedstawicieli odpowiednio: 

1) ze Strony Zamawiającego –……………………………………………………. 

2) ze Strony Wykonawcy –………………………………………………………… 

2. Zmiana przedstawiciela ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga pisemnego 

powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez adresata pisma z 

danymi nowego przedstawiciela. 

 

§9 

Warunki gwarancji, rękojmi i serwisu 

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.  

2. Na wyroby dostarczone na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udzieli gwarancji na okres 

…….. miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i 

przedstawicieli Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się udzielać wsparcia technicznego dla administratora portalu w okresie 

gwarancyjnym, polegająca na udzieleniu administratorowi pomocy w zakresie konfiguracji i 

poprawnej pracy z systemami CMS. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania powstałych w okresie gwarancyjnym usterek 

w terminie 24 godzin roboczych od chwili przekazania informacji o usterce przez Zamawiającego, 

natomiast w przypadku jeżeli usunięcie błędu wymaga uzasadnionego nakładu pracy przekraczającego 

24 godziny Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie 

usunięcia usterki. 

5. Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. 
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§10 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących 

tytułów: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

d) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

Umowy; 

e) w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 

5, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za 

każdy dzień zwłoki; 

f) w przypadku zwłoki w wykonaniu świadczenia gwarancyjnego w stosunku do terminu 

określonego  

§ 9 ust. 12 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy 

dzień zwłoki; 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy  

w następujących przypadkach i wysokościach: 

3) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 

10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 456 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, 

4) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w 

wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 456 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 

20 % całkowitego wynagrodzenia. 

4. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu zamówienia lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

§11 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy. Zmiana Umowy jest istotna, jeżeli 

powoduje, że charakter Umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej Umowy, w 

szczególności gdy zachodzą przesłanki wymienione w art. 454 ust. 2 Ustawy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiana nie ma charakteru istotnego w 
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rozumieniu ust.2, w następujących przypadkach: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług 

VAT (w tym przypadku kwota wynagrodzenia netto nie zmieni się, a zmianie ulegnie kwota brutto); 

2) zmiany sposobu i zakresu świadczenia usług gwarancyjnych wynikających z aktualnych potrzeb 

Zamawiającego; 

3) w przypadku konieczności zmiany zakresu przedmiotu umowy, jeżeli rezygnacja z danego 

wymagania lub zastąpienie go innym spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu umowy 

do potrzeb Zamawiającego; 

4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom 

5) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

6) Siły wyższej, o której mowa w § 13; 

7) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

8) Zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 Ustawy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Strona Umowy zainteresowana 

wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej Stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze 

wskazaniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku 

Strony podejmą decyzję w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym 

w ust.1. 

5. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 3 oraz wystąpienie 

Strony powołującej się na warunek z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4. 

6. Strony w każdym przypadku dopuszczają  możliwość  wprowadzenia do Umowy zmiany wynikającej  

z zastosowania art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze.zm.). 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy, gdy: 

1) nastąpi rozwiązanie lub otwarcie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

2) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) Wykonawca dostarczy produkt nie odpowiadający właściwym dla niego Normom oraz cechom 

technicznym określonym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”. 

5) zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 5 

– w terminie 30 dni od przekroczenia 30 dnia zwłoki; 

6) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z Umową, w szczególności gdy dostarczony przez 

niego przedmiot umowy jest niezgodny z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik 
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nr 1 do Umowy, a także, gdy Wykonawca w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów 

Umowy i nie zmienia sposobu wykonania Umowy lub nie usunie stwierdzonych przez 

Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym 

w tym wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu określonego w wezwaniu; 

7) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem Umowy w trakcie 

jej wykonywania – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn; 

8) Jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy lub 

bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych 

podwykonawców niż określone w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania 

przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 

dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie 

od Umowy z tych przyczyn; 

9) zaistniały okoliczności wskazane w art. 456 ustawy – w terminie i na zasadach określonych tym 

przepisem; 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz  

z uzasadnieniem. 

3. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar 

umownych zastrzeżonych w Umowie. 

§ 13 

Majątkowe prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, z chwilą podpisania odpowiedniego protokołu 

odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca: 

1.1. przenosi na Zamawiającego, majątkowe prawa autorskie do wszelkich analiz, opinii prawnych 

oraz innych opracowań (dalej: "Utwór" lub "Utwory") powstałych w wyniku wykonania 

przedmiotu umowy, 

1.2. przenosi na Zamawiającego własność wszystkich przekazanych mu egzemplarzy, na których 

Utwór został utrwalony. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje bez ograniczeń 

co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji: 

2.1. utrwalanie, powielanie dowolną techniką, 

2.2. wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 

wprowadzanie do sieci komputerowej 

2.3. wykorzystywanie w materiałach informacyjnych i szkoleniowych, 

2.4. korzystanie z Utworów w całości lub w części w celu, dla którego sporządzono Utwór. 

3. Wykonawca oświadcza, że: 

3.1. przysługują mu ww. autorskie prawa majątkowe do Utworów i są one wolne od obciążeń i 

roszczeń osób trzecich; 
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3.2. autorzy Utworów zobowiązali się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Utworów. 

 

§ 14 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych 

do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 

Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 

dotyczą, 

b) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

c) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

e) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 

realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak 

i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 

administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 

minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni  
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10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w 

zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 

przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w 

jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej 

(„dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 

wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z 

obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

§ 15 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są usługi,  

w trakcie realizacji zamówienia ,Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany  dołączyć do projektu 

umowy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 

lub usług. 

-  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału            w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
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podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się  w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać w szczególności: 

4.1. zakres robót powierzony Podwykonawcy; 

4.2. kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót należna 

Wykonawcy; wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy 

(wynagrodzenie ryczałtowe); 

4.3. informację zgodną z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iż granicą solidarnej odpowiedzialności 

Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za roboty budowlane; 

4.4. termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy; 

4.5. terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co terminy 

odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

4.6. termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 

4.7. termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub 

rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy 

lub usługi; 

4.8. obowiązek, o którym mowa w § 16  niniejszej umowy. 

5. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania podwykonawców jak za własne 

§ 16 

Cesja 

1. Przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy jest dopuszczalny tylko za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 

 

§17 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku 

z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących 

zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów 

prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922) i nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do 

których uzyska dostęp w wyniku realizacji współpracy, dla celów innych niż realizacja umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa,  

w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.  

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może 
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zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

8. Strony zgodnie oświadczają, iż informacje zawarte w niniejszej umowie zostaną wprowadzone do 

rejestru umów prowadzonego przez Ministra Finansów, zgodnie z wymogiem przewidzianym  

w art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z 

późn. zm.), wprowadzonym ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy Kodeks Karny 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2054). 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający    Wykonawca 
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Załącznik nr 6 do SWZ  

RGR.VI.271.2.2022 

Projekt umowy 

 

Umowa Nr ………..… 

 

zawarta w dniu ………... w Laszkach pomiędzy:  

Gminą Laszki z siedzibą w Laszkach, 37-543 Laszki 36, NIP: 792-20-31-521, REGON: 650900460 

reprezentowaną przez:  

Pana Stanisława Gonciarza–Wójta Gminy Laszki 

przy kontrasygnacie Pani Elżbiety Buras-Bawor –Skarbnika Gminy Laszki, 

 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a podmiotem 

…………………………………………………………………..………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez 

…………………………………………………………………………………,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści: 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, zgodnie 

z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129 ze zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust 1 pkt 4, 5, 

7-10 ustawy, o której mowa w ust. 1. 

§1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pn.:  Wykonanie audytu 

cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Laszki w ramach „Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa – projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”” 

Przedmiot zamówienia obejmuje : przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu 

„Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy Laszki (w dokumentacji projektu określana jako „diagnoza 

cyberbezpieczeństwa”). Diagnoza musi być przeprowadzona w zakresie określonym w Regulaminie 

Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, opublikowanego na stronie Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina , 

Szczegółowy zakres zamówienia zgodnie z ofertą wykonawcy oraz z Szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia .  
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2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 

na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności  na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującej dostawy/usługi zgodnie z Ofertą oraz  ze 

Specyfikacją Warunków Zamówienia i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 

załącznik nr 1A, które stanowią integralną część niniejszej umowy.  

4. Diagnoza cyberbezpieczeństwa musi być przeprowadzona w zakresie określonym w Regulaminie 

Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, opublikowanego na stronie Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina (dalej konkurs). 

5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do przedmiotowego Regulaminu 

„Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa”. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania diagnozy cyberbezpieczeństwa spełniającej wszystkie 

wymogi zapytania, w tym: 

6.1. diagnoza musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia określone w 

Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu 

certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu, 

6.2. Wykonawca dostarczy wyniki diagnozy cyberbezpieczeństwa w postaci elektronicznej 

(opatrzonym podpisem elektronicznym), wypełnionego „Formularza informacji związanych z 

przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa” stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu. 

Dostarczony plik winien być podpisany przez osobę wykonującą diagnozę, posiadającą 

uprawnienia wymagane w regulaminie konkursu. 

§2 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje i dokumenty do prawidłowego 

wykonania niniejszej umowy. 

2. W ramach wykonywania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

2.1. współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy, w tym przekazywania w odpowiednim 

czasie posiadanych informacji, materiałów i dokumentów oraz dokonywania innych czynności 

faktycznych i prawnych (np. udzielania odpowiednich pełnomocnictw), niezbędnych do 

należytego wykonania przedmiotu Umowy, 

2.2. udostępnienia Wykonawcy odpowiednich pomieszczeń w lokalach będących w dyspozycji 

Zamawiającego, o ile okaże się to niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 

2.3. zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zgodnie z § 5 

 

§3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy w szczególności do: 

1.1. należytego wykonania przedmiotu umowy, 

1.2. bieżącej współpracy z Zamawiającym,  

1.3. współpracy z pracownikami Zamawiającego bądź innymi osobami działającymi na zlecenie 

Zamawiającego, 



 

28  

1.4. wykonywania konsultacji na wezwanie Zamawiającego, osobiście lub za pośrednictwem środków 

porozumiewania się na odległość. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia audytów spełnienia 

wymagań ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa we współpracy z Zamawiającym oraz 

zgodnie z wymogami Zamawiającego i wzajemnymi ustaleniami, w tym przestrzegania ustalonych 

terminów oraz wewnętrznych regulacji Zamawiającego (w tym w zakresie ochrony informacji oraz 

danych osobowych). 

3. Opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa wykonane w ramach niniejszej umowy przez 

Wykonawcę, muszą być zgodne z dokumentacją konkursu, w tym umową o powierzenie grantu. 

4. Prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy (m. in. z pozyskaniem informacji, dokumentów i 

innych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz audytu) będą 

wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji usługi za 

pomocą środków zdalnej komunikacji. 

5. Wykonawca przekaże wynik przeprowadzonej diagnozy cyberbezpieczeństwa w postaci pliku 

wypełnionego arkusza kalkulacyjnego formularza stanowiącego załącznik nr 8 do regulaminu 

konkursu, podpisanego przez osobę wykonującą diagnozę, posiadającą uprawnienia wymagane w 

regulaminie konkursu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

przeszkodach w należytym (terminowym) wykonaniu przedmiotu Umowy wraz z przedstawieniem 

środków służących zapobieżeniu nienależytemu wykonaniu Umowy. 

7. Wykonawca odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, przy 

pomocy których wykonuje Umowę. 

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w sprawozdaniu, po otrzymaniu informacji o 

tych błędach Wykonawca dokona stosownych poprawek w ciągu trzech dni roboczych i niezwłocznie 

przekaże poprawiony raport Zamawiającemu. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020 poz.1062 

ze zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w trakcie realizacji umowy pod 

względem spełnienia minimalnych wymagań w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

§4 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy określony w §1 zostanie zrealizowany w terminie …… dni 

tj. do …….2022 r. 

§5 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w kwocie.................zł netto,  plus należny podatek VAT w wysokości ……………………..zł.  

Łączne wynagrodzenie brutto wynosi …………………….. zł (słownie: 

……………………………………….). 

2. Wykonawca oświadcza, że jest ( nie jest)  podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do 
wystawienia faktur VAT 
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3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 

konieczne do pełnego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materiałów, dostawy wszystkie 

należne podatki, opłaty i zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu zrealizowania 

zamówienia, jest ostateczne i nie podlega zmianom. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

§6 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane będzie na podstawie faktury końcowej 

w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

2. Podstawą wystawienie faktury końcowej będzie: 

2.1. Protokół odbioru zrealizowania dostawy bez uwag, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli stron Umowy,  

2.2. Dostarczony komplet dokumentów , określonych w §2 

2.3. oraz w przypadku wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy przez 

podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie której 

Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z postanowieniami art. 6471 §2 k.c. złożenie przez 

Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających 

uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań finansowych 

względem podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich wykonanych przez nich robót będących 

przedmiotem zamówienia 

3. Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnościami, w przypadku braku udokumentowania 

dokonania płatności na rzecz podwykonawców , którzy wykonywali elementy robót przy 

realizacji zamówienia 

4. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności podwykonawców względem 

Wykonawcy z tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń 

gwarancyjnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi 

przeszkody do złożenia przez podwykonawców oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 5 b) 

niniejszej umowy. W takim przypadku w oświadczeniu podwykonawcy/ów należy wskazać 

każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem zabezpieczenia jego 

roszczeń.  

5. Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie do 

14 dni od dnia jej otrzymania , na konto bankowe  Wykonawcy 

:……………………………………………  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy za 

pośrednictwem metody MPP (Split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od 

towarów i usług.  

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności; 

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych  od 1 

września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o 

podatku od towarów i usług”. 

8. Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów 
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i usług. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty faktury niezgodnej z zapisami niniejszej 

umowy lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany 

faktury. 

11. Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 5, będzie liczony od 

dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.  

12. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. 

§7 

Przedstawiciele stron 

1. W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy Zamawiający i Wykonawca, wyznaczają, jako 

swoich przedstawicieli odpowiednio: 

1) ze Strony Zamawiającego –……………………………………………………. 

2) ze Strony Wykonawcy –………………………………………………………… 

2. Zmiana przedstawiciela ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga pisemnego 

powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez adresata pisma z 

danymi nowego przedstawiciela. 

 

§8 

Zachowanie poufności i informacje poufne  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich danych i informacji, niezależnie 

od formy w jakiej zostaną przekazane, dotyczących Zamawiającego, których ujawnienie stanowiłoby 

naruszenie przepisów prawa lub mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, pod rygorem poniesienia 

odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej. Powyższe zobowiązanie nie jest ograniczone w czasie 

W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji objętych 

tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, to jest nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, 

technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość 

gospodarczą, co do których Zamawiający podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

2. W dniu podpisania przez Zamawiającego Raportu końcowego, Wykonawca zaprzestanie 

przetwarzania danych osobowych oraz niezwłocznie zwróci Zamawiającemu wszelkie dokumenty i 

inne nośniki zawierające dane osobowe, których administratorem jest Zamawiający. 

3. W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy danych osobowych przez Zamawiającego 

wymagane jest wcześniejsze podpisanie umowy powierzenia danych osobowych.  
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4. Zamawiający potwierdza, że działając jako administrator danych osobowych, jest uprawniony do 

przetwarzania oraz udostępnienia Wykonawcy danych osobowych w zakresie niezbędnym do 

wykonania niniejszej Umowy i realizacji prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez 

Strony, a Wykonawca potwierdza, że w wyniku udostępnienia ww. danych osobowych staje się ich 

administratorem i jest zobowiązany do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 10.05.2019 r. o ochronie danych osobowych oraz 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 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 (ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych). 

§ 9 

Majątkowe prawa autorskie 

4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, z chwilą podpisania odpowiedniego protokołu 

odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca: 

4.1. przenosi na Zamawiającego, majątkowe prawa autorskie do wszelkich analiz, opinii prawnych 

oraz innych opracowań (dalej: "Utwór" lub "Utwory") powstałych w wyniku wykonania 

przedmiotu umowy, 

4.2. przenosi na Zamawiającego własność wszystkich przekazanych mu egzemplarzy, na których 

Utwór został utrwalony. 

5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje bez ograniczeń 

co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji: 

5.1. utrwalanie, powielanie dowolną techniką, 

5.2. wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 

wprowadzanie do sieci komputerowej 

5.3. wykorzystywanie w materiałach informacyjnych i szkoleniowych, 

5.4. korzystanie z Utworów w całości lub w części w celu, dla którego sporządzono Utwór. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

6.1. przysługują mu ww. autorskie prawa majątkowe do Utworów i są one wolne od obciążeń i 

roszczeń osób trzecich; 

6.2. autorzy Utworów zobowiązali się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Utworów. 

§10 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących 

tytułów: 
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1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach: 

a) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

Umowy; 

b) w przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w 

§ 5, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, 

za każdy dzień zwłoki; 

c) w przypadku zwłoki w wykonaniu świadczenia gwarancyjnego w stosunku do terminu 

określonego  

§ 9 ust. 12 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień zwłoki; 

3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy  

w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w 

wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 456 

ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

2) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w 

wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 456 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 

20 % całkowitego wynagrodzenia. 

8. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

9. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 

10. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu zamówienia lub 

jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

§11 

Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy. Zmiana Umowy jest istotna, jeżeli 

powoduje, że charakter Umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej Umowy, w 

szczególności gdy zachodzą przesłanki wymienione w art. 454 ust. 2 Ustawy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile zmiana nie ma charakteru istotnego w 

rozumieniu ust.2, w następujących przypadkach: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług 

VAT (w tym przypadku kwota wynagrodzenia netto nie zmieni się, a zmianie ulegnie kwota brutto); 
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2) zmiany sposobu i zakresu świadczenia usług gwarancyjnych wynikających z aktualnych potrzeb 

Zamawiającego; 

3) w przypadku konieczności zmiany zakresu przedmiotu umowy, jeżeli rezygnacja z danego 

wymagania lub zastąpienie go innym spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu umowy 

do potrzeb Zamawiającego; 

4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom 

5) jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 

6) Siły wyższej,  w tym:  

a) Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek 

działania siły wyższej. 

b) Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, 

którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy w 

całości lub części, na stale lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani 

przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

c) W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie 

poinformuje pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu. W takiej sytuacji Strony 

niezwłocznie uzgodnią tryb dalszego postępowania. 

7) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

8) Zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 Ustawy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Strona Umowy zainteresowana 

wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej Stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze 

wskazaniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku 

Strony podejmą decyzję w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym 

w ust.1. 

5. Warunkiem wprowadzenia zmian jest zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 3 oraz wystąpienie 

Strony powołującej się na warunek z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4. 

6. Strony w każdym przypadku dopuszczają  możliwość  wprowadzenia do Umowy zmiany wynikającej  

z zastosowania art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze.zm.). 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy, gdy: 

1) nastąpi rozwiązanie lub otwarcie likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

2) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
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4) Wykonawca dostarczy produkt nie odpowiadający właściwym dla niego Normom oraz cechom 

technicznym określonym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”. 

5) zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu określonego w § 5 

– w terminie 30 dni od przekroczenia 30 dnia zwłoki; 

6) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z Umową, w szczególności gdy dostarczony przez 

niego przedmiot umowy jest niezgodny z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik 

nr 1 do Umowy, a także, gdy Wykonawca w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów 

Umowy i nie zmienia sposobu wykonania Umowy lub nie usunie stwierdzonych przez 

Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym 

w tym wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu określonego w wezwaniu; 

7) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem Umowy w trakcie 

jej wykonywania – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn; 

8) Jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy lub 

bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych 

podwykonawców niż określone w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania 

przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 

dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie 

od Umowy z tych przyczyn; 

9) zaistniały okoliczności wskazane w art. 456 ustawy – w terminie i na zasadach określonych tym 

przepisem; 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz  

z uzasadnieniem. 

3. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar 

umownych zastrzeżonych w Umowie. 

§ 13 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych 

do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 

Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 

„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z 

innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 

dotyczą, 

b) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

c) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
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d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

e) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu 

realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak 

i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa/zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 

administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 

osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 

minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w 

zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 

przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w 

jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej 

(„dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 



 

36  

wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z 

obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz Rozporządzenia. 

 

§ 14 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są usługi,  

w trakcie realizacji zamówienia ,Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany  dołączyć do projektu 

umowy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych 

lub usług. 

-  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału            w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany 

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się  w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać w szczególności: 

4.1. zakres robót powierzony Podwykonawcy; 

4.2. kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu robót należna 

Wykonawcy; wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy 

(wynagrodzenie ryczałtowe); 

4.3. informację zgodną z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iż granicą solidarnej odpowiedzialności 

Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest wysokość wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za roboty budowlane; 

4.4. termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy; 

4.5. terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień, co terminy 

odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

4.6. termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 3 dni od dnia odbioru robót; 

4.7. termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub 

rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy 

lub usługi; 

4.8. obowiązek, o którym mowa w § 16  niniejszej umowy. 

5. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca odpowiada za 

działania i zaniechania podwykonawców jak za własne 
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§ 15 

Cesja 

1. Przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy jest dopuszczalny tylko za zgodą 

Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 

 

§16 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku 

z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących 

zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów 

prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 922) i nie wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do 

których uzyska dostęp w wyniku realizacji współpracy, dla celów innych niż realizacja umowy.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa,  

w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.  

4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może 

zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

8. Strony zgodnie oświadczają, iż informacje zawarte w niniejszej umowie zostaną wprowadzone do 

rejestru umów prowadzonego przez Ministra Finansów, zgodnie z wymogiem przewidzianym  

w art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z 

późn. zm.), wprowadzonym ustawą z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy Kodeks Karny 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2054). 

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający    Wykonawca 

 

 


