Załącznik nr 7 do SIWZ
WZÓR
UMOWA nr ……
awarta w dniu ……………. roku w Warszawie pomiędzy:
zawarta
Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem
Zakład
Higieny
(NIZP-PZH)
) z siedzibą w Warszawie, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, wpisanym
do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem

KRS:

000006
69210,

NIP:

525-000-97-32,
32,

REGON:

000288461,

reprezentowanym przez:
………………………..
Zamawiającym”
zwanym dalej „Zamawiającym
a
…………………………………………………….
…………………………………………………..
reprezentowanym przez:
………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą
Wykonawcą”

zwanymi w treści niniejszej umowy
u
łącznie „Stronami”,, a każda z nich z osobna „Stroną”.

W

wyniku

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

na

digitalizację

indywidualnych wywiadów epidemiologicznych z formularzy dedykowanych
dostępnych w formie papierowej poprzez wprowadzenie do elektronicznych
elektronic
formularzy

dostępnych

w

systemie

zamawiającego
zamawiającego,

przeprowadzonego

na

podstawie ustawy
stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwana dalej ustawą
stawą Pzp, została zawarta umowa, zwana dalej
Umową, o następującej treści:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiot Umowy stanowi skanowanie Raportów z dochodzeń epidemiologicznych w
ogniskach chorób przenoszonych drogą pokarmową z lat 1989- 2013 (ok. 200.000
stron Raportów)) oraz digitalizację (przeniesienie danych z postaci papierowej do
elektronicznej) formularzy PSSE wchodzących w skład tych Raportów (ok. 19 200
sztuk formularzy, dalej: „Raporty” i „Formularze”) w ramach projektu EpiBaza
zgodnie ze
e Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Prz
Zamówienia
amówienia stanowiącym Załącznik nr
1 do Umowy, (dalej: „Usługa
Usługa”).
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2.

Usługa obejmuje:
1) digitalizację

ok.

19200

Formularzy

PSSE

poprzez

wprowadzenie

do

elektronicznych formularzy wytworzonych przez Wykonawcę;
W
2) zeskanowanie ok. 200.000 stron Raportów;
Raportów
3) odbiór Raportów i Formularzy
ormularzy z siedziby Zamawiającego do miejsca świadczenia
Usługi oraz transport zwrotny.
zwrotny
3. Ilości Raportów i Formularzy
ormularzy,, wskazane w ust. 2 pkt 1 i 2 podane zostały
orientacyjnie i Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia podanych ilości o nie
więcej niż 2%.
4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przy użyciu narzędzi, urządzeń i sprzętu
Wykonawcy,
wcy, zgodnie ze złożoną ofertą, poza siedzibą Zamawiającego.
Zamawiającego
5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru Raportów z siedziby Zamawiającego
niezwłocznie po zawarciu Umowy, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia
zawarcia Umowy. Przekazanie i zwrot Raportów potwierdzony zostanie podpisaniem
przez Strony Protokołu zdawczo-odbiorczego,
zdawczo
którego wzór stanowi Załącznik
Załączn nr 2 do
Umowy
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie przekazanych mu
Raportów, a także innych materiałów, o ile były mu przekazane do dnia ich zwrotu
Zamawiającemu.
§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością przy
zachowaniu zasad współczesnej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, zgodnie z najlepszą praktyką

i

wiedzą zawodową, uwzględniając

profesjonalny charakter swojej
swoj działalności .
2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie ze
złożoną Ofertą Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 3 do Umowy i utrzymania
zadeklarowanego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (z uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy) przez cały okres realizacji Umowy.
Umowy
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji obowiązków
bowiązków określonych w
ust.

2,,

w

miejscu

wykonywania

Umowy,

lub

poprzez

żądani
żądanie

dowodów

potwierdzających zatrudnienie osób niepełnosprawnych. W odpowiedzi
owiedzi na żądanie
Wykonawca przedstawi dowody w terminie 2 dni od dnia przekazania takiego żądania
przez Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych w ust. 2,, przy czym zmiana taka
może

nastąpić

po

pisemnym

poinformowaniu

o

zmianie

Zamawia
Zamawiającego

pod

warunkiem utrzymania zadeklarowanego w ofercie poziomu zatrudnienia osób o
wymaganym stopniu niepełnosprawności.
niepełnosprawności
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5. W przypadku zadeklarowania w ofercie Wykonawcy udostępnienia za pośrednictwem
szyfrowanej

elektronicznej

platformy

zdigitalizowanych

F
Formularzy

oraz

udostępnienie platformy do zgłaszania
zgłaszania błędów / uwag / komentarzy odnośnie
procesów digitalizacyjnych,
digitalizacyjnych Wykonawca udostępni
ostępni te platformy w ciągu 3 miesięcy od
dnia zawarcia Umowy.
§3
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą na każdym etapie
realizacji Umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Raportów Wykonawcy, zgodnie z §1
ust. 5 Umowy a także do zapewnienia Wykonawcy dostępu do infrastruktury sieciowej
i informatycznej
atycznej Zamawiającego, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji
Umowy.
§4
Termin realizacji Umowy
1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Usługi w 5 transzach w terminach
wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,, przy czym zakończenie
digitalizacji i skanowania wszystkich Formularzy musi nastąpić nie później niż do dnia
30 listopada 2018 r.
3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji Usługi nie później niż z dniem
odbioru Raportów,, zgodnie z §1 ust. 5 Umowy i zrealizować pierwszą transzę w
terminie 6 miesięcy a każdą następną w terminie 2 miesięcy po oddaniu transzy
poprzedzającej.
§5
Odbiór przedmiotu Umowy
1.

Wykonawca, po wykonaniu Usługi w ramach każdej z transz, o których mowa w §4
ust. 2 Umowy, poinformuje Zamawiającego o terminie przekazania danej transzy do
odbioru.

2.

W

ramach

odbioru

transzy

Zamawiający

dokona

odbior
odbioru

przekazanych

zdigitalizowanych i zeskanowanych Formularzy i Raportów w terminie 2 miesięcy od
dnia dostarczenia danej transzy,
tra
, z tym że ostatnia transza zostanie odebrana do dnia
28 lutego 2019 r. W celu ułatwienia i przyspieszenia procedury odbioru błędy
stwierdzone w trakcie procedury odbioru będą zgłaszane Wykonawcy na bieżąco w
miarę postępu czynności odbiorowych i w całości
całości po zakończeniu procedury odbioru.
odbioru
3.

Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo do usunięcia błędów w terminie 14 dni
od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.
Zamawiającego

4.

Odbiór danej transzy będzie możliwy po usunięciu wszystkich zgłoszonych błędów.
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5.

Odbiór transzy zostanie stwierdzony każdorazowo Protokołem Odbioru
O
Transzy,
którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.
Umowy

6.

Po dokonaniu odbioru wszystkich transz Strony podpiszą Protokół Odbioru Usługi,
który potwierdza wykonanie Usługi w całości dla wszystkich Raportów,
Raportów zgodnie z
Umową. Wzór Protokołu Odbioru Usługi stanowi Załącznik nr 5 do Umowy.
Umowy

7.

Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków
Projektu EpiBaza współfinansowanego ze środków UE w ramach POPC.
POPC W związku z
powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy
U
w terminie
30 dni od dnia stwierdzenia naruszenia któregokolwiek z terminów dostarczenia
poszczególnych transz wskazanych w §4 ust. 2 Umowy, w tym naruszenia terminu
wykonania Umowy wskazanego w §4 ust. 1 Umowy.
Umowy W przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od Umowy Wykonawcy należeć się będzie wynagrodzenie jedynie za
odebrane transze z zastrzeżeniem §13 ust. 3 Umowy.
Umowy
§6
Gwarancja jakości

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu Umowy od
dnia podpisania każdego z Protokołów
P
Odbioru Transzy, o którym mowa w §5 ust. 5
Umowy do upływu 65 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Usługi, o którym
mowa w §5 ust. 6 Umowy.
Umowy
2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad, usterek technicznych lub
niezgodności

z przyjętymi standardami digitalizacji, w tym skanowania, obróbki

graficznej lub wprowadzenia danych,
danych Wykonawca ma obowiązek usunąć ww. wady,
usterki i niezgodności na własny koszt i ryzyko, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia
żądania usunięcia wady przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego.
Zamawiającego
3. Zgłoszenia wad, o których mowa w ust. 2 Zamawiający przekazywać będzie na adres
email wskazany przez Wykonawcę, tj. …………………..
4. Zamawiający dopuszcza usunięcie wad, o których mowa w ust. 2 poprzez dokonanie
przez Wykonawcę ponownej digitalizacji Formularza w siedzibie Zamawiającego,
Zamawiającego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawcy
§7
Podwykonawstwo
1. Ustalony w Umowie
mowie zakres przedmiotu Umowy realizowany będzie
b
z udziałem
następujących podwykonawców:
odwykonawców:
1) …………………………………………… - zakres: ………………………………………………
2) …………………………………………… - zakres: ………………………………………………
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
wskazanych podwykonawców
wców,, w takim samym stopniu jak za własne,
własne także w części
dotyczącej ochrony poufności i zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę,
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zgodnie z §2 ust. 2 Umowy .
3. Do powierzenia części realizacji Umowy innym
i
podwykonawcom niż wymienieni w ust.
1 wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.
Zamawiającego
4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii umowy z
podwykonawcą
odwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
§8
Autorskie prawa majątkowe
1. Wykonawca oświadcza,
a, że przenosi mocą Umowy na Zamawiającego, w ramach
wynagrodzenia wskazanego w §9
§ ust. 1 Umowy, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów wytworzonych
wy
w
ramach Umowy, na następujących polach eksploatacji w zakresie:
1) utrwalania utworów lub jego fragmentów na dowolnych nośnikach, a w
szczególności nośnikach właściwych dla technik komputerowych,
2) zwielokrotniania utworów lub jego fragmentów na dowolnych nośnikach, a w
szczególności nośnikach właściwych dla technik komputerowych,
3) wprowadzania utworów lub jego fragmentów
fragmentów do pamięci komputera,
4) wykorzystania

zaproponowanych

w

utworach

pomysłów,

koncepcji,

wskazanych w utworach celów i sposobów ich osiągania w ramach działalności
Zamawiającego,
5) włączenia utworu lub jego fragmentów do innych dzieł powstałych w ramach
działalności
ziałalności Zamawiającego;
6) wprowadzania utworów do sieci komputerowych i sieci multimedialnych (w
tym do Internetu);
7) obrót utworami;
8) udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w
wybranym przez siebie miejscu i czasie;
9) tworzenia dzieł
zieł zależnych (opracowań utworów) i korzystanie z nich oraz
ora
rozporządzanie nimi w takim zakresie jak utworem;
10) publikacji utworów w całości lub fragmentach, a także wszelkich informacji
dotyczących
wytworzenia,
rzenia,

tworzenia
za

utworów,

pomocą

ich

dowolnej

treści

formy

lub

formy

publikacyjnej

oraz

sposobu

(medium)

bez

ograniczenia co do wysokości nakładu i ilości wydań.
2. Zamawiającemu

przysługuje

prawo

do

wyłącznego

korzystania

z

utworu

na

wskazanych w ust. 1 polach eksploatacji.
3. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia
przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1, na
inny podmiot z prawem dalszego przeniesienia tych praw przez ten podmiot na
dowolnego następcę prawnego.
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4. W ramach wynagrodzenia
ynagrodzenia, wskazanego w §9 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego prawo zezwalania
zezwalan na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do
wszelkich opracowań, analiz i innych materiałów wykonanych w ramach Umowy.
Umowy
Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez
Zamawiającego dowolnych zmian w rezultatach Umowy,, do których
który
Zamawiający
nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie Umowy.
5. Zamawiający jest uprawniony do zezwalania na wykorzystywanie zależnego prawa
autorskiego przez inne podmioty.
6. Przejście autorskich praw majątkowych następuje z chwilą podpisania przez
Zamawiającego każdego z Protokołów Odbioru Transzy,
y, o którym mowa w §5 ust. 5
Umowy.
Umowy przenosi na Zamawiającego
cego własność egzemplarzy
7. Wykonawca, w ramach Umowy,
utworów.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że świadcząc Usługę,, nie naruszy praw majątkowych
osób trzecich i przekaże Zamawiającemu przedmiot Umowy w stanie wolnym od
obciążeń prawami osób trzecich.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
przedmiotu Umowy,, a w szczególności za ewentualne
ntualne roszczenia osób trzecich
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej.
10. W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego
Zamawiaj
potrzeby
otrzeby nabycia praw do
któregokolwiek z utworów
ów na innych polach eksploatacji niż określone
okre
w Umowie,
Zamawiający zgłosi taką
ą potrzebę Wykonawcy a Wykonawca zobowiązuje się, że
dołoży wszelkich starań, aby uzgodnić warunki takiego nabycia i podpisać stosowną
umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych w odniesieniu do wskazanego
pola eksploatacji.

§9
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie łączne za należyte wykonanie Umowy nie przekroczy kwoty …. zł
netto (słownie: ….) (zgodnie
zgodnie z ceną oferty) powiększonego o należny podatek VAT,
VAT z
zastrzeżeniem §1 ust. 3 oraz zmian umowy dokonanych zgodnie z niniejsza umową.
umową
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie każdorazowo po odbiorze
transzy, zgodnie z §5 ust. 5 Umowy, w wysokości stanowiącej iloczyn liczby stron
Raportów i liczby Formularzy,
ormularzy, które były przedmiotem Usługi w ramach danej transzy
oraz cen jednostkowych wynikających z załącznika nr 3 do niniejszej Umowy.
Umowy
3. Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia każdorazowo na podstawie prawidłowo
wystawionej, pod względem rachunkowym i formalnym,
formaln
faktury VAT dostarczonej do
siedziby Zamawiającego wraz z kserokopią podpisanego przez obie Strony Protokołu
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Odbioru Transzy,, o którym mowa w §5 ust. 5 Umowy, w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania.
4. W wynagrodzeniu zawarte są wszystkie koszty wykonania Umowy, w tym z tytułu
przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz transportu Raportów z i do siedziby
Zamawiającego.
5. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§10
Zmiany Umowy
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w
okolicznościach określonych w ustawie Pzp. oraz wskazanych poniżej:
poniżej
1) w

przypadku

zmiany

danych

podmiotowych

Wykonawcy
ykonawcy

(np.

w

wyniku

przekształcenia, przejęcia itp.);
2) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen proporcjonalnie do
zmiany stawki
tawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana cen wymaga
udokumentowania przez Wykonawcę
ykonawcę i każdorazowo wyrażonej zgody przez
Zamawiającego
amawiającego w formie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
Wartość Umowy zmienia się odpowiednio;
odpowiednio
3. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia
w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust.
5 ustawy pzp,, tj. zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
po
art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4. Zmiana wysokości
ści wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian,
o których mowa w ust. 3, zgodnie z załączoną uprzednio przez Wykonawcę kalkulacją
kosztów celem wykazania Zamawiającemu, że zmiana ma wpływ na koszty realizacji
Umowy.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 3 pkt 1,, wynagrodzenie
wynagrodz
Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości
zmienionego minimalnego wynagrodzenia,
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
6. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 3 pkt 2,, wynagrodzenie
wynagrodz
Wykonawcy
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie
będ
on
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zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej

kwoty

netto

wynagrodzenia

osób

bezpośrednio

wykonujących

zamówienie na rzecz Zamawiającego.
7. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia
z
przez
Wykonawcę

oświadczenia

o

wysokości

dodatkowych

kosztów

wynikających

z

wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 3 pkt. 1 i 2.. W przypadku ust. 3 pkt 1
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy realizują Umowę i
dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikających z
przedmiotowej zmiany. Wykaz powinien zawierać zestawienia ile godzin miesięcznie
każdy z pracowników faktycznie realizuje Umowę. W przypadku ust. 3 pkt 2
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje Umowę i
dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z
przedmiotowej zmiany.
8. Wykonawca, zamiar zmiany w zakresie wynagrodzenia wraz z kalkulacją, o której
mowa w ust. 4 i 8, powinien zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 1 miesiąca
od zdarzenia uzasadniającego wprowadzenie zmiany pod rygorem pominięcia.
9. Zmiana listy osób niepełnosprawnych oraz osób zatrudnionych na umowę o pracę nie
stanowi zmiany umowy i wymaga pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji
Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji Umowy w następujących
sytuacjach:
1) jeżeli będzie to uzasadnione sytuacją finansową Zamawiającego;
2) w
wyniku
zaistnienia
okoliczności
technicznych
lub
organizacyjnych
niewynikających z winy Wykonawcy,
Wykonawcy które zmianę terminu będą uzasadniały;
3) możliwość zmiany terminów pośrednich na wykonanie poszczególnych transz przy
zachowaniu terminu końcowego wykonania Usługi.
4) jeżeli zmiana terminu
erminu będzie wynikała z wprowadzenia innych zmian
przewidzianych w tym paragrafie bądź w ustawie Pzp., w tym w zakresie sposobu
realizacji umowy.
11. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Umowy w
przypadku gdy wystąpi co najmniej jedna
jed
z poniższych sytuacji:
1) konieczność zrealizowania Usługi przy zastosowaniu innych rozwiązań niż
wskazane w Umowie, w tym Załączniku nr 1 do Umowy w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Umowy;
2) konieczność zrealizowania Usługi przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu
na zmiany obowiązującego prawa lub zmiany organizacyjne lub techniczne po
stronie Zamawiającego.
Zamawiającego
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12. Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Umowy zgodnie z Umową, w
tym Załącznikiem nr 1 do Umowy;
Umowy
2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu
rzedmiotu Umowy. W takim
przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za odebrane transze zgodnie z §5
ust. 5 Umowy oraz wynagrodzenie za Formularze / strony Raportów,
Raportów które zostały
zdigitalizowane / zeskanowane do dnia rezygnacji przez Zamawiającego.;
Zamawiającego
3) konieczności zastąpienia osób skierowanych do realizacji Umowy
mowy pod warunkiem,
że osoby zastępujące będą spełniały warunki udziału w postępowaniu oraz będą
posiadały kwalifikacje, doświadczenie oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności
umożliwiające Wykonawcy uzyskanie co najmniej takiej samej liczby punktów w
kryteriach
eriach oceny ofert jak osoba zastępowana;
zastępowana
4) konieczności

zmiany

sposobu

płatności

wynikającego

z

innych

zmian

dokonywanych w Umowie.
mowie.
13. Zmiany podmiotowe:
1) kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą
wobec

niego

przesłanki

wykl
wykluczenia,

które

Zamawiający
amawiający

wskazał

wobec

Wykonawcy;
2) zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy
ykonawcy innym podmiotem, który przejmując
wszelkie obowiązki dotychczasowego Wykonawcy
ykonawcy wykona Umowę na warunkach
nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki
przesłan wykluczenia z
postępowania i spełnia tak jak dotychczasowy wykonawca warunki udziału w
postępowaniu;
3) zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy
ykonawcy innym podmiotem, który przejmie
szczegółowo wskazane obowiązki dotychczasowego Wykonawcy
ykonawcy i wykona Umowę
na warunkach
ch nie gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki
wykluczenia z postępowania, jeśli dotychczasowy Wykonawca
ykonawca zgodzi się na
potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych, a także na ponoszenie
odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego
iającego i innych podmiotów,
które poniosły szkodę wskutek niewykonania lub nieprawidłowego wykonania
obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki Wykonawcy.
ykonawcy.
14. Dopuszczalne są również nieistotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie
wie której wyłoniono Wykonawcę.
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15. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie nie
stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
zmiany

§11
Poufność i ochrona danych osobowych
1. Wszelkie informacje poufne,
oufne, które uzyskał bądź uzyska Wykonawca lub Zamawiający
przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy, od drugiej Strony, jest zobowiązany
zachować w tajemnicy. Strony zobowiązują się nie ujawniać ich osobom trzecim bez
zgody drugiej Strony, wyjąwszy przypadki przewidziane prawem i Umową.
2. Zobowiązanie do zachowania poufności nie odnosi się do informacji dotyczących
każdej ze Stron, które:
1) są lub staną się znane publicznie bez naruszania zobowiązania do
zachowania poufności przez Stronę je otrzymującą lub
2) ujawnionych za uprzednią pisemną zgodą Strony, której dotyczą (w formie
pisemnej pod rygorem nieważności).
3. Każda ze Stron może, na żądanie
żądanie właściwego sądu, organu administracyjnego lub
innych upoważnionych
nionych organów, udostępnić im informacje poufne
poufne dotyczące drugiej
Strony w zakresie wskazanym w takim żądaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy oraz w przypadku wypowiedzenia
lub odstąpienia od Umowy Strony zobowiązane są do wzajemnego zwrotu lub do
zniszczenia wszelkich
lkich materiałów zawierających informacje poufne,
poufne, jakie otrzymały
od drugiej Strony w związku z wykonywaniem Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje
obowiązuje się ponadto do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób
trzecich w stosunku do Zamawiającego, wynikających z wykorzystania przez
Wykonawcę danych uzyskanych w czasie wykonywania Umowy w sposób naruszający
jej postanowienia;
6. Określone w niniejszym
jszym paragrafie zobowiązanie
zobowiązanie do zachowania w poufności
informacji
nformacji wrażliwych obowiązywać będzie w czasie trwania Umowy oraz w terminie 5
lat

od

dnia

wygaśnięcia

Umowy

na

jakiejkolwiek

podstawie,

o

ile

przepisy

powszechnie obowiązujące nie przewidują dłuższych
dłuższych okresów ich ochrony.
7. Wykonawca nie jest upoważniony do modyfikacji i usuwania powierzonych danych
osobowych.
8. Wykonawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych po spełnieniu
wymogów określonych w § 3, § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
W
i Administracji „w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych” (Dz.U. 2004, nr
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100,

poz..

1024),

w

szczególności

przekazania

Zamawiającemu

polityki

bezpieczeństwa w zakresie określonym w ww. rozporządzeniu oraz instrukcji
zarządzania

systemem

informatycznym

służącym

do

przetwarzania

danych

osobowych.
przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego
9. Strony zgodnie postanawiają, ze przekazywane
materiały

w

ramach

realizacji

Umowy

stanowią

własność

Zamawiającego

i

Wykonawca nie może ich kopiować ani udostępniać osobom trzecim bez zgody
Zamawiającego, chyba że udostępnienie jest konieczne do wykonania Umowy, zaś
Wykonawca
onawca

poinformuje

Zamawiającego

o

wystąpieniu

potrzeby

wykonania

wskazanych działań. Odmowa udzielenia zgody przez Zamawiającego ma charakter
wiążący i nie wymaga uzasadnienia.
10. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe przy użyciu urządzeń, infrastruktury i
systemów informatycznych zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa, o którym
mowa w rozporządzeniu wskazanym w ust. 8.
11. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania Umowy
mowy z uwzględnieniem obowiązków
wynikających z art. 36 – 39a ustawy o ochronie danych osobowych, a Zamawiający
zastrzega prawo do kontrolowania sposobu wykonywania Umowy przez Wykonawcę.
12. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia zasad ochrony
chrony danych osobowych lub o
niewłaściwym ich przetwarzaniu;
2) kontrolach inspektorów GIODO dotyczących powierzonych do przetwarzania
danych osobowych oraz przekazać kopię protokołu kontroli GIODO.
GIODO
13. Wykonawca

zapewni

Zamawiającego
ego
osobowych.

w

możliwość

każdym

Zamawiający

z

przeprowadzenia
obszarów

powiadomi

o

czynności

przetwarzania
kontroli

kontrolnych

powierzonych

Wykonawcę

z

3

przez
danych

dniowym

wyprzedzeniem.
14. W razie stwierdzenia uchybień w zakresie przetwarzania danych osobowych,
Wykonawca

zobowiązuje

się

do

ich

usunięcia

w

terminie

uzgodnionym

z

Zamawiającym.
15. Naruszenie

postanowień

niniejszego

paragrafu

stanowi

podstawę

do

natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy
win Wykonawcy. Zastosowanie ma § 13
ust. 1 pkt 6 Umowy.
16. W związku z przewidywaną zmianą przepisów prawa w zakresie przetwarzania
danych osobowych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przestrzegał przepisów
prawa dotyczących powierzenia i przetwarzania danych osobowych aktualnych na
dzień przetwarzania a w przypadku,
przypadku, gdy zmiana przepisów wymagała będzie
dokonania zmian postanowień niniejszego
niniejszego paragrafu Wykonawca nie może odmówić
uznania takiej zmiany.
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§12
Odstąpienie od Umowy/rozwiązanie Umowy
1. Zamawiającemu

przysługuje

prawo

rozwiązania

Umowy

ze

skutkiem

natychmiastowym w przypadkach:
1) rażącego
ażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę;
2) gdy Wykonawca
ykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania Umowy
rozumianej

jako

brak

odbioru

Raportów

od

Zamawiającego

lub

brak

sukcesywnego dostarczania
dostarcz
wyników Usługi,
3) gdy Wykonawca zapłaci dwukrotnie kary umowne, o których mowa w § 13
Umowy;
4) gdy zostanie zgłoszona likwidacja Wykonawcy,
5) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy,, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa

państwa
wa

lub

bezpieczeństwu

publicznemu,

Zamawiający
amawiający

może

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2,, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

4. Zamawiający z ważnych przyczyn może wypowiedzieć Umowę
mowę w każdym czasie z
jedno miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca.
Wykonawca zrzeka
rzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu,
tytułu
przy czym Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania Umowy do dnia wypowiedzenia.
wypowiedzenia
5. Odstąpienie od Umowy jak i jej wypowiedzenie następuje w formie pisemnej
pisemne pod
rygorem nieważności.
6. Zamawiający

może

rozwiązać

umowę,

jeżeli

zachodzi

co

najmniej

jedna

z

następujących okoliczności:
1) zmiana Umowy
mowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b,
1
1d i 1e
ustawy Pzp;
2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo
polskie uchybiło zobowiązaniom, które
które ciążą na nim na mocy Traktatów,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający
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udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
7. W przypadku,
padku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca
ykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia
zenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

§13
Kary umowne
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych
w następujących przypadkach i wysokościach:
1) w przypadku odstąpienia od Umowy bądź jej wypowiedzenia przez Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca
ykonawca zapłaci karę w
wysokości 20% wynagrodzenia łącznego brutto,
brutto, o którym mowa w §9 ust. 1
Umowy za cały okres realizacji Umowy;
2) w przypadku opóźnienia w realizacji którejkolwiek z transz w stosunku do terminu
określonego w § 4 ust. 3 Umowy – Wykonawca
ykonawca zapłaci karę w wysokości 0,02%
wynagrodzenia łącznego brutto,
brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy

za każdy

rozpoczęty dzień opóźnienia;
opóźnienia
3) w przypadku opóźnienia w usunięciu błędów, w stosunku do terminu określonego
w § 5 ust. 5 lub §6 ust. 2 Umowy – Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,02%
wynagrodzenia łącznego brutto,
brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy

za każdy

rozpoczęty dzień opóźnienia;
opóźnienia
4) w przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Raportu lub jego fragmentu –
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,02% wynagrodzenia łącznego brutto,
brutto o
którym mowa w §9 ust. 1 Umowy za każdą
ą utraconą, uszkodzoną lub zniszczoną
stronę Raportu;
5) w przypadku naruszenia obowiązku zatrudniania
z
przez Wykonawcę
ykonawcę lub dowolnego
podwykonawcę odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych - Wykonawca zapłaci
karę w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy stwierdzony
przypadek naruszenia. Kara przysługuje także w przypadku braku przedstawienia
przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie odpowiedniej liczby
osób niepełnosprawnych w terminie wskazanym w §2 ust. 3 Umowy;
Umowy
6) w przypadku ujawnienia przez Wykonawcę informacji wrażliwej lub naruszenia
przez Wykonawcę zasad przetwarzania danych osobowych przekazanych w
ramach realizacji Umowy
mowy - Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5000 zł (słownie:
pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek ujawnienia lub naruszenia.
naruszenia
7) w przypadku braku udostępnienia
udostępnienia platformy elektronicznej, o której mowa w §2
ust. 7 Umowy we wskazanym terminie w wysokości 15.000 zł;
8) w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania platformy elektronicznej, o której
mowa w §2 ust. 7 Umowy w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony i zgłoszony
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Wykonawcy

przypadek

nieprawidłowego

funkcjonowania

platformy

uniemożliwiający korzystanie
korzystan z niej.
2. Kary umowne mogą być potrącone z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający przed potrąceniem poinformuje na piśmie
Wykonawcę o nałożonej karze i jej wysokości.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający ma prawo dochodzić zapłaty
kosztów i kar umownych naliczonych zgodnie z Umową do dnia odstąpienia.
odstąpienia
4. W

przypadku

kiedy

wysokość

szkody

przewyższa

wysokość

kar

umownych

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ……….. w
wysokości ……. zł,
ł, co stanowi 10%
% wynagrodzenia łącznego brutto).
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w wysokości 70% w terminie 30 dni od daty
wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną w trybie
i na zasadach określonych w ustawie Pzp.
3. Kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na zabezpieczenie
zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi i zostanie zwrócona po upływie okresu rękojmi, który wynosi 2 lata od dnia
odbioru bez zastrzeżeń Usługi.
Usługi
4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania
niewy
lub
nienależytego wykonania
onania Umowy, w tym z tytułu kar umownych.
§ 15
Osoby upoważnione do kontaktu/Dane
kontaktu/Dane kontaktowe
1. Przedstawicielami upoważnionymi przez Strony do kontaktu w celu uzgadniania na
bieżąco spraw związanych z realizacją Umowy, w tym podpisywania protokołów
odbioru, przy zachowaniu określonych w niej warunków są:
Ze strony Zamawiającego: ……………………………….
Tel:..............................
e-mail:………………………

Ze strony Wykonawcy:
…………………………………….
Tel: …………………….
e-mail…………………….
2. Strony oświadczają,
wiadczają, iż osoby wymienione w ust. 1,
1 są upoważnione przez Strony do
dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie są natomiast
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uprawnione do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie osób do kontaktów nie
stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonej Stronie.
3. Faktury VAT i wszelkie pisma będą doręczane przez Strony na następujący adres:
a) Zamawiający:
….............................................................................................................
…...................................................................................................................
b) Wykonawca:…………
4.

Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o zmianie danych wskazanych
w ust. 1 i 3. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia Stronie, do
której jest adresowane.

5.

Niedopełnienie obowiązku poinformowania o zmianie adresu powoduje, iż pismo lub
faktura wysłane na adres wskazany w ust. 3 uznaje się za doręczone.

§16
Cesja wierzytelności/Przeniesienie
wierzytelności/Przeniesienie praw i obowiązków
1. Wykonawca, pod rygorem nieważności,
nieważności nie może dokonać cesji wierzytelności
wynikających z Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z
Umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, którego
prawa i obowiązki dotyczą. Zgoda w każdym przypadku winna być udzielona na
piśmie pod rygorem nieważności.
§17
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
3. Niniejsze załączniki stanowią integralną część Umowy:
1) Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ);
2) Załącznik nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego;
3) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy wraz z wykazem personelu;
4) Załącznik nr 4 - Wzór Protokołu Odbioru Transzy;
5) Załącznik nr 5 – Wzór Protokołu Odbioru Usługi.
4. Umowa

została

sporządzona

w

….

jednobrzmiących

egzemplarzach,

…

Zamawiającego i … dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Data:

Data:
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dla

