Umowa Nr PN/9/19/GDYP

zawarta w dniu …………………….2019 r. w …………………., zwana dalej „Umową”, pomiędzy:
Skarbem Państwa – Centrum Informatyki Resortu Finansów, z siedzibą w Radomiu, 26-601 Radom, ul.
Samorządowa 1, posiadającym NIP 948-257-51-51, reprezentowanym przez ………………… –
………………….., zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………..z

siedzibą

w

…………………….

i

adresem

ul.

………………..;

………………… , posiadającym …………………………. wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS
pod numerem ……………….. posiadającym kapitał zakładowy w wysokości ………………….. zł.,
reprezentowanym przez …………………. – ……………………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi w dalszej części umowy łącznie „Stronami”,
została zawarta umowa następującej treści:

Definicje
Awaria/ Wada/Usterka

każde nieprawidłowe działanie Systemu, uszkodzenie Systemu lub
elementu Systemu.

Czas reakcji

czas, w którym wykonawca podejmie czynności w celu ustalenia przyczyny
i możliwość naprawy Awarii/Wady/Usterki.

Podwykonawca

każdy podmiot, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiejkolwiek
części Umowy

Ustawa PZP

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Dzień Roboczy

dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy są roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegające na
modernizacji oświetlenia w tym oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego, w budynkach Centrum
Informatyki Resortu Finansów w Radomiu ul. Samorządowa 1 zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą
Załącznik nr 1 do Umowy (dalej „Oferta"), programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym
Załącznik nr 2 do Umowy (dalej „PFU"), w tym:
1) Uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień odpowiednich organów i podmiotów, które są
wymagane zgodnie z obwiązującym prawem.
2) wykonanie projektu wykonawczego (dalej „Projekt wykonawczy"),
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3) wykonanie prac zgodnie z Projektem wykonawczym,
4) rozbudowa istniejącego systemu BMS,
5)

wykonanie pomiarów odbiorowych,

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej (dalej „Dokumentacja powykonawcza"). Spis treści
Dokumentacji powykonawczej zawiera Załącznik nr 3 do Umowy,
7) przeprowadzenie warsztatów na warunkach określonych w § 6
2. Szczegółowy zakres i opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu Umowy
obejmującej prace projektowe i budowlane określa PFU.
3. W zakres przedmiotu Umowy wchodzą również te usługi lub prace, których konieczność wykonania
ujawni się w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a które doświadczony Wykonawca powinien był
przewidzieć w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia Umowy.
4. W przypadku wystąpienia konieczności współpracy z innymi wykonawcami, Wykonawca zobowiązuje
się umożliwić im wykonanie ich prac oraz przestrzegać zaleceń koordynacyjnych Zamawiającego. W
razie zaistnienia kolizji realizacji przedmiotu Umowy z pracami realizowanymi przez innych
Wykonawców decyzje co do zasad współpracy podejmuje Zamawiający.
§2
Termin wykonania Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust 1 w
terminie 105 dni od dnia podpisania Umowy, przy czym:
1) w terminie do 25 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Projekt wykonawczy
zgodnie z § 4,

2) w terminie do 80 dni od dnia odbioru Projektu wykonawczego bez zastrzeżeń, Wykonawca
wykona wszelkie prace i pomiary opisane w Projekcie wykonawczym i PFU oraz:
a) przeprowadzi warsztaty zgodnie z § 6,
b) dostarczy Dokumentację powykonawczą zgodnie z § 5
2. Za datę wykonania Umowy przyjmuje się dzień podpisania przez Strony Protokołu Odbioru
Końcowego bez zastrzeżeń. Wzór Protokołu Odbioru Końcowego zawiera Załącznik Nr 4 do Umowy.

§3
Podwykonawstwo
1. Wykaz Podwykonawców lub innych podmiotów, na których zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału

w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy, stanowi Załącznik Nr 12 do Umowy.
2. Zgodnie z treścią art. 36b ust. 2 Ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji,
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Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 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.
3. W celu dokonania zmiany Wykonawca złoży wniosek o zmianę Podwykonawcy przed przystąpieniem
nowego Podwykonawcy do realizacji części Umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie
umożliwiającym jego ocenę zgodnie z ust. 2.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie tego
postępowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę Podwykonawcom części zamówienia wskazanych w
Formularzu Oferty, Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie prac powierzonych
Podwykonawcy, za które będzie odpowiadał przed Zamawiającym jak za działania własne.
6. Wykonawca wykona roboty budowlane siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców w zakresie
prac wskazanym w ofercie Wykonawcy.
7. Umowy z podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiającego.
9. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o roboty budowlane Wykonawcy z
podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z
podwykonawcą a także projektu jej zmiany, o ile jej przedmiotem są roboty budowlane oraz
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, oraz ich zmian,
o ile ich przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi wraz z częścią dokumentacji
projektowej dotyczącą wykonania robót określonych w umowie z podwykonawcą.
10. Wykonawca zapewni w umowach z podwykonawcami terminy płatności nie dłuższe, niż 30 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy:
dostawy, usługi lub roboty budowlanej..
11. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z
podwykonawcą w zakresie robót budowlanych lub projektu jej zmiany, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu,
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub jej zmianę.
12. Zmiany ww. umów oraz zmiany podwykonawcy są skuteczne wobec Zamawiającego wyłącznie jeśli
zostaną wprowadzone za jego zgodą, w trybie opisanym w ust. 6-11.
13. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego może stanowić podstawę
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz wyłącza solidarną
odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawcę.
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§ 4.
Opracowanie i uzgodnienie Projektu wykonawczego

1. Najpóźniej na 6 dni przed upływem terminu, o którym mowa w§ 2 ust 1 pkt 1) Umowy Wykonawca
opracuje i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Projekt wykonawczy, Minimalna zawartość
Projektu wykonawczego powinna być zgodna z PFU oraz obowiązującym prawem w tym zakresie.

2. Projekt wykonawczy zostanie przekazany Zamawiającemu w formie pisemnej (3 egz.) oraz w formie
elektronicznej umożliwiającej edycję dokumentacji na płytach DVD (w 3 kopiach) z wykorzystaniem
jednego lub kilku z następujących formatów zapisu plików:

1) MS Word i PDF,
2) MS Excel (w przypadku dużych zestawień tabelarycznych),
3) DWG
oraz innych za zgodą Zamawiającego.

3. Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy Projektu wykonawczego
zaakceptuje ten projekt lub zgłosi do niego uwagi.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego uwag uwzględni je i przedstawi
ponownie Zamawiającemu Projekt wykonawczy do zatwierdzenia.

5. Odbiór Projektu wykonawczego będzie polegał na sprawdzeniu zawartości oraz kompletności Projektu
wykonawczego w stosunku do wymagań określonych w PFU.

6. Wzór Protokołu odbioru Projektu wykonawczego określa Załącznik Nr 5 do Umowy.
§ 5.
Opracowanie i uzgodnienie Dokumentacji powykonawczej

1.

Najpóźniej na 6 dni przed upływem terminu, o którym mowa w§ 2 ust 1 pkt 2) Umowy Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Dokumentację powykonawczą. Spis treści
Dokumentacji powykonawczej określa Załącznik Nr 3 do Umowy.

2.

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej (3 egz.) oraz
w formie elektronicznej umożliwiającej edycję dokumentacji na płytach DVD (w 3 kopiach) z
wykorzystaniem jednego lub kilku z następujących formatów zapisu plików:

1)

MS Word i PDF,

2)

MS Excel (w przypadku dużych zestawień tabelarycznych),

3)

DWG

oraz innych za zgodą Zamawiającego.

3. Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy Dokumentacji powykonawczej
zaakceptuje ją lub zgłosi do niej uwagi.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego uwag uwzględni je i przedstawi
ponownie Zamawiającemu Dokumentację powykonawczą do zatwierdzenia.
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5. Odbiór Dokumentacji powykonawczej będzie polegał na sprawdzeniu zawartości oraz kompletności
Dokumentacji powykonawczej i sprawdzeniu różnic pomiędzy dokumentacją posiadaną przez
Zamawiającego a wprowadzonymi zmianami.

6. Wzór Protokołu odbioru Dokumentacji powykonawczej określa Załącznik Nr 6 do Umowy.
§6

Warsztaty
1. Wykonawca w terminie do 45 dni od dnia odbioru Projektu wykonawczego przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram warsztatów. Warsztaty muszą odbyć się w terminie po
wykonaniu wszystkich prac określonych w § 1 ust. 1 pkt 1)-5), jednak nie później niż przed upływem
terminu określonego w § 2 ust. 1.
2. Warsztaty muszą być zrealizowane dla 6 osób w wymiarze 1 Dnia roboczego. Opis wymagań i zakres
warsztatów zawiera PFU.
3. Warsztaty odbędą się w siedzibie Zamawiającego w Radomiu pod adresem 26-601 Radom, ul.
Samorządowa 1.
4. Odbiór Warsztatów obejmuje potwierdzenie wykonania warsztatów zgodnie z Umową. Wzór
Protokołu odbioru warsztatów określa Załącznik Nr 7 do Umowy.

§ 7.
Czynności odbioru

1. Po wykonaniu całości przedmiotu Umowy Zamawiający dokona odbioru końcowego, polegającego
na:

1) sprawdzeniu poprawności połączeń zmodernizowanego oświetlenia
2) sprawdzeniu poprawności wykonania i jakości wykonanych prac w odniesieniu do Projektu
wykonawczego ,

3) wykonaniu testów sprawdzających między innymi sterowania oświetleniem, zaniku zasilania,
pracy na baterii,

4) sprawdzeniu Protokołu odbioru warsztatu,
5) sprawdzeniu Protokołu odbioru Dokumentacji powykonawczej
6) sprawdzeniu Protokołu odbioru Projektu wykonawczego
co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego. Wzór Protokołu Odbioru Końcowego
określa Załącznik nr 4 do Umowy.
2. Każdy protokół, dla swej ważności musi zostać podpisany przez obie Strony Umowy.
§8
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.

Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma łączne maksymalne
wynagrodzenie w wysokości ................. zł brutto (słownie:............. ) obejmujące wszelkie obciążenia
Strona 5 z 32

związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów prawa, w tym wynagrodzenie z tytułu
przeniesienia praw autorskich określonych w § 9, wszystkie koszty, opłaty, a także podatki, w tym
podatek od towarów i usług (VAT), jeśli jest należny.
2.

Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1

będzie realizowana przez Zamawiającego

jednorazowo po wykonaniu przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 w terminie do 30 dni od
dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Podstawą do wystawienia
faktury jest podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół odbioru
końcowego bez zastrzeżeń.
3.

Za dzień wypłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.

Zapłata całości należności za wykonane roboty będzie następowała w całości na rzecz Wykonawcy.

5.

W przypadku wykonywania części robót budowlanych przez podwykonawcę, Wykonawca na 8 dni
przed upływem terminu płatności faktury przedłoży Zamawiającemu kserokopię potwierdzonego
przez bank przelewu dokonanego na rachunek podwykonawcy albo przedłoży oświadczenie
podwykonawcy, że należności za wykonane roboty zostały przez Wykonawcę uregulowane. Jeżeli
podwykonawca nie oświadczy, że nie ma dalszych podwykonawców, zapłata na rzecz Wykonawcy
przez Zamawiającego uwarunkowana jest przedstawieniem dowodów potwierdzających zapłatę przez
podwykonawcę na rzecz dalszego podwykonawcy.

6.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę kserokopii potwierdzonego przez bank przelewu albo
oświadczenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zatrzymania wynagrodzenia należnego podwykonawcy do momentu spełnienia warunku podanego w
ust. 5.

7.

Wstrzymanie płatności w trybie ust. 6 z powodu niewykonania przez Wykonawcę warunków
określonych w ust. 5, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej
zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z
nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.

8.

Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z
Umowy na osoby trzecie.

9.

Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu wskazując jako nabywcę „Centrum Informatyki
Resortu Finansów".
§9
Prawa autorskie

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 8
ust. 1 z chwilą podpisania Protokołu odbioru Projektu wykonawczego, przenosi na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do przekazanych Zamawiającemu i objętych Protokołem odbioru Projektu
wykonawczego, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym artykule.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 8
ust. 1 z chwilą podpisania Protokołu odbioru Dokumentacji powykonawczej, przenosi na
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Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przekazanej Zamawiającemu Dokumentacji
powykonawczej , na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym artykule.
3. Wykonawca oświadcza, że w dniu wydania Projektu wykonawczego o którym mowa w ust. 1 oraz
Dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 2, Zamawiającemu przysługiwać będą
majątkowe prawa autorskie do tych utworów w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej
Umowy. Wykonawca zapewnia ponadto, że posiadane przez niego prawa nie naruszają jakichkolwiek
praw osób trzecich oraz, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie
roszczeń do praw własności intelektualnej.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu wykonawczego o których mowa w ust. 1 oraz
Dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust. 2 obejmuje nieograniczone w czasie oraz
nieograniczone terytorialnie korzystanie i rozporządzanie utworami na następujących polach
eksploatacji:
1)

wykorzystywanie w działalności prowadzonej przez Zamawiającego bez jakichkolwiek
ograniczeń,

2)

utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub części, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie utworu,

3)

tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze,

4)

wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa oryginału lub egzemplarzy, na których
utwór utrwalono, upoważnianie innych osób do wykorzystywania w całości lub części utworu
lub jego kopii,

5)

rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnienie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

5. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe samodzielnie lub może upoważnić do tego
osoby trzecie.
6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, z chwilą podpisania
Protokołu odbioru końcowego, przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do wykonywania
zależnych praw autorskich oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do
utworów, o których mowa w ust. 2, w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany
układu oraz wprowadzania innych zmian lub modyfikacji i nie będzie domagał się z tego tytułu
dodatkowego wynagrodzenia.
7. Wykonawca zapewni, by posiadacze autorskich praw osobistych do utworów nie wykonywali ich w
stosunku do Zamawiającego.
8. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu na Zamawiającego przechodzi prawo
własności nośnika na którym dany utwór został utrwalony i przekazany Zamawiającemu.
9. Z chwilą rozwiązania (wygaśnięcia) Umowy Wykonawca uprawniony jest do zatrzymania jednej kopii
aktualnej wersji dostarczonych utworów wyłącznie w celu archiwizacyjnym i audytu. Pozostałe kopie
utworów (w tym kopie elektroniczne) pozostające w posiadaniu Wykonawcy, Wykonawca
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zobowiązany jest zniszczyć oraz przedstawić Zamawiającemu oświadczenie o ich zniszczeniu w
terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
10. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z praw autorskich i praw pokrewnych,
przenoszonych na podstawie Umowy i w sposób przez nią przewidziany nie będzie naruszało żadnych
praw osób trzecich.
11. W odniesieniu do dostarczanego w ramach realizacji przedmiotu Umowy dokumentacji, do których
Wykonawcy nie przysługują autorskie prawa majątkowe, Wykonawca zobowiązany jest w ramach
wynagrodzenia z tytułu Umowy udzielić lub zapewnić udzielenie licencji lub sublicencji na
korzystanie z tych programów komputerowych i dokumentacji w zakresie wystarczającym na
korzystanie z przedmiotu Umowy, w tym w szczególności w zakresie:
1) wykorzystania w pełnej funkcjonalności koniecznej dla prawidłowej realizacji przedmiotu
Umowy,
2) trwałego lub czasowego zwielokrotniania programu komputerowego lub dokumentacji w całości
lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
3) wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, odtwarzania, utrwalania, przekazywania,
przechowywania, wyświetlania i stosowania,
4) dokonywania, zmian, adaptacji, tłumaczenia programów komputerowych i dokumentacji,
dostosowywania

programów

komputerowych

do

platform

sprzętowo-

systemowych,

modyfikowania kodów źródłowych oprogramowania oraz udostępniania kodu źródłowego do
modyfikacji osobom trzecim,
5) publikacji i wyświetlania w całości lub w części w Internecie i innych mediach bez ograniczeń,
W przypadku jeśli z dostarczeniem elementu/wyposażenia związana jest usługa odpłatnego wsparcia
producenta programu, o ile Strony nie postanowią inaczej, wynagrodzenie z tytułu Umowy pokrywa
koszt tej usługi w okresie gwarancji.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z naruszeniem
autorskich praw majątkowych utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy i
zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tym związanych, na następujących zasadach:
1) W zakresie dopuszczonym prawem Wykonawca podejmie obronę Zamawiającego (przystąpi do
postępowania po jego stronie) w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią przeciwko
Zamawiającemu roszczenia z tytułu naruszenia przez utwory dostarczone na podstawie Umowy
chronionego know-how, patentów, praw ochronnych do wzoru użytkowego, wzoru
przemysłowego, topografii układów scalonych, znaku towarowego lub praw autorskich;
2) Jeżeli dostarczone utwory wytworzone przez Wykonawcę faktycznie naruszać będą prawa osób
trzecich, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do ich modyfikacji w sposób pozwalający na ich
dalsze wykorzystywanie przez Zamawiającego bez naruszania prawa osób trzecich lub uzyska dla
Zamawiającego na swój koszt odpowiednią licencję na produkty dotknięte naruszeniem a także w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym pokryje odszkodowania, które w związku z powyższymi
roszczeniami osób trzecich zostały zasądzone od Zamawiającego prawomocnym wyrokiem.

Strona 8 z 32

§ 10
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres ........... (zgodnie z terminem podanym
w ofercie ale minimum 24 miesiące ) na zakres robót określonych w § 1 ust. 1 w tym na użyte materiały
i wyposażenie. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez obie Strony
Protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.
2. W zakresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego diagnozowania i usuwania
Awarii, Usterek, Wad, świadczenia gwarancji w miejscu użytkowania przedmiotu Umowy z
możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa.
Wzór Protokołu z Naprawy określa Załącznik nr 8 do Umowy.
3. Czas reakcji Wykonawcy wynosi .............. godziny (zgodnie z czasem podanym w ofercie, ale nie dłużej
niż

24

godziny)

od

momentu

wysłania

przez

Zamawiającego

Protokołu

Zgłoszenia

Awarii/Wady/Usterki, którego wzór stanowi Załącznik Nr 9 do Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia Awarii/Wady/Usterki Sprzętu w terminie nie dłuższym niż
48 godzin (nie wyłączając świąt, sobót i niedziel) od dnia wysłania przez Zamawiającego do
Wykonawcy zgłoszenia Awarii/Wady/Usterki pocztą elektroniczną na adres e-mail:………………… ,
zawierającego informację o uszkodzeniach lub niesprawności przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust.
9.
5. Wykonawca jest zobowiązany w dniu wykonania Naprawy do sporządzenia w 2 egzemplarzach
dokumentu Protokołu z Naprawy, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Umowy, potwierdzającego
wykonanie naprawy.
6. W przypadku braku możliwości technicznych wykonania naprawy przedmiotu Umowy (np. brak części
zamiennych) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w termie określonym w ust.
6) kompatybilnego wyposażenia/części wolnych od wad, o parametrach wydajnościowych i
funkcjonalnych takich samych lub wyższych od uszkodzonego oraz przywrócenia funkcjonalności
sprzed Zgłoszenia Wady. Zamawiający zostanie o takim sposobie naprawy poinformowany z
zachowaniem formy pisemnej i w formie pisemnej zaakceptuje bądź odrzuci zaproponowane
rozwiązanie naprawy.
7. W przypadku wystąpienia Wady tego samego elementu/wyposażenia po wykonaniu 2 napraw,
Wykonawca zobowiązuje się na wezwanie Zamawiającego do wymiany tego elementu/wyposażenia na
nowy, wolny od wad o parametrach wydajnościowych i funkcjonalnych takich samych lub wyższych w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do wymiany. Do nowego elementu/wyposażenia
Wykonawca zobowiązany jest załączyć jego dokumentację w języku polskim lub angielskim.
8. W przypadku dokonania naprawy poprzez wymianę elementów zostaną zainstalowane elementy o
parametrach wydajnościowych i funkcjonalnych takich samych lub wyższych jak elementy
wymieniane.
9. W wypadku dostarczenia elementu/wyposażenia zastępczego, Strony uzgadniają, że termin usunięcia
Awarii/Wady/Usterki nie może być dłuższy niż 30 dni od ww. zgłoszenia.
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z ust. 4-9 niniejszego paragrafu:
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1) Zamawiający ma prawo wypożyczyć na koszt Wykonawcy w dowolnej formie sprzęt zastępczy,
zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania,
2) Zamawiający ma prawo zlecić dowolnemu podmiotowi naprawę Systemu, a kosztami naprawy
obciążyć Wykonawcę, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania, nie
tracąc gwarancji Wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu gwarancji jakości o czas, w którym Zamawiający
nie mógł korzystać z przedmiotu Umowy z powodu naprawy.

§ 11.
Kary umowne
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 2 ust 1 pkt 1 i 2, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000 zł brutto (słownie : pięć tysięcy) za każdy
dzień opóźnienia.
2. W przypadku niedotrzymania terminu opracowania i uzgodnienia Projektu wykonawczego określonego
w § 4 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące
złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. W przypadku opóźnienia czasu reakcji, o którym mowa w § 10 ust. 3, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00zł (dwieście złotych) za każdą rozpoczętą godzinę
opóźnienia.
4. W przypadku opóźnienia czasu naprawy, o którym mowa w § 10 ust. 4, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych) za każdą rozpoczętą godzinę
opóźnienia.
5. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy lub niezgodnego z Umową wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez
Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20%
maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1.
6. W przypadku nieprzedłożenia projektu umowy z podwykonawcą lub poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia od dnia rozpoczęcia robót przez podwykonawcę bez przedłożenia powyższych dokumentów.
7. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za
każdy rozpoczęty dzień od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o niezgodności terminu zapłaty
dla podwykonawcy z terminem określonym w §3 ust. 10.
8. W przypadku niedostarczenia odpowiedniego dokumentu gwarancyjnego/poręczeniowego tytułem
zabezpieczenia w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1.
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9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, z tytułu niewykonania obowiązków zatrudnienia
na umowę o pracę osób wskazanych na liście o której mowa w § 15 ust. 3 w następujących przypadkach:
a)

opóźnienia w złożeniu dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 2 lit. a) - w wysokości 200 zł za
każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

b)

gdy okazane lub przedłożone dokumenty, o których mowa w § 15 ust. 2 lit. a), będą niekompletne
lub nie będą potwierdzały w sposób jednoznaczny wymaganego zatrudnienia osób na umowę o
pracę – w wysokości 300 zł za każdy dzień do dnia dostarczenia lub okazania Zamawiającemu
kompletnych lub jednoznacznie potwierdzających fakt zatrudnia osób na umowę o pracę
dokumentów, ale nie więcej niż 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

c)

nieutrzymania ciągłości zatrudnienia pracownika na umowę o pracę - 200 zł za każdy dzień
przerwy w zatrudnieniu pracownika wykonującego pracę.

10. W przypadku naruszenia zobowiązania określonego § 13 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w
wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.
11. W przypadku przekroczenia terminu dostarczenia harmonogramu warsztatów, o którym mowa w § 6
ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień
opóźnienia.
12. W przypadku przekroczenia terminu zakończenia warsztatów, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca
zapłaci zamawiającemu karę umowna w wysokości 200 zł. za każdy dzień opóźnienia.
13. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie naliczane są niezależnie od siebie.
14. Kary umowne mogą być w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskiwania
pisemnego potwierdzenia.
15. Łączna wysokość kar umownych naliczonych z tytułów wskazanych w Umowie nie może przekroczyć
100% wysokości maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1.
16. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej
kary umowne na zasadach ogólnych.
§ 12
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1.

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy wniósł skutecznie na rzecz
Zamawiającego

zabezpieczenie

należytego

wykonania

Umowy,

zwane

dalej

w Umowie

Zabezpieczeniem, w wysokości 5 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia umownego, określonego
w § 8 ust. 1, czyli kwotę: ………… złotych, (słownie: ) wpłacone/zdeponowane w formie…………..
2.

Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy.

3.

Zamawiający zwolni Zabezpieczenie według następujących zasad:
1) 70 % wartości całości zabezpieczenia zostanie zwrócona przez Zamawiającego w ciągu 30 dni
od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego;
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2) 30 % wartości całości zabezpieczenia, zostanie zwrócona przez Zamawiającego w ciągu 15 dni,
od upływu okresu rękojmi za wady
4.

Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wniesienia Zabezpieczenia w gwarancjach
bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna,
bezwarunkowa, płatna na każde pierwsze żądanie Zamawiającego.

5.

Jeżeli z uwagi na przedłużenie Terminu realizacji Umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia,
Zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub w poręczeniach
wygasłoby przed upływem przedłużonego Terminu realizacji Umowy, Wykonawca na 7 dni roboczych
przed wygaśnięciem takiego Zabezpieczenia przedstawia Zamawiającemu stosowny aneks lub nową
gwarancję/poręczenie lub wpłaca odpowiednie Zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli Wykonawca nie
wykona powyższego obowiązku Zamawiający może zażądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty
z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet Zabezpieczenia. Powyższe
uprawnienie powinno wynikać z treści gwarancji lub poręczenia.

6.

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącanie przez Zamawiającego z
Zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy.

7.

W przypadku gdy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający zobowiązuje się do
zwrotu Zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 13.
Zachowanie poufności
1.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących
infrastruktury, informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących
systemów i sieci informatycznych / teleinformatycznych Zamawiającego oraz danych osobowych jego
pracowników uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy niezależnie od
formy przekazania tych informacji i ich źródła. Ujawnienie może nastąpić na rzecz osób, którymi
Wykonawca posługuje się do wykonania Umowy, ale tylko w zakresie w jakim osoba taka musi mieć
dostęp do informacji dla należytego wykonania Umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań dla zapewnienia, że żaden
pracownik Wykonawcy i inna osoba, którą będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy,
otrzymująca informacje, o których mowa w ust. 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno
w całości, jak i w części bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od
Zamawiającego.

3.

Wykonawca zobowiązuje się zachować poufność informacji w czasie obowiązywania Umowy, a także
po odstąpieniu od niej, jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu.
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4.

Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień
zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także
z ochroną informacji niejawnych.

5.

Jeżeli podczas realizacji Umowy zaistnieją przypadki wymagające przetwarzania przez Wykonawcę
danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z danymi osobowymi zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), zwane dalej „RODO” ). W takim przypadku Strony podpiszą umowę o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.

6.

Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania
informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na
żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych. Nie będą uważane za
poufne informacje, które:
6.1. wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu
bezprawnego lub naruszającego Umowę;
6.2. były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego;

7.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez swoich pracowników,
podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy
oraz zobowiąże je do złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności według wzoru obowiązującego u
Zamawiającego, którego aktualną treść zawiera Załącznik nr 10 do Umowy.

8.

Wykonawca zobowiązuje się do nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek inny sposób nie
rozpowszechniania jakichkolwiek informacji z ust. 1 z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów
związanych z realizacją Umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.

9.

Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew
postanowieniom umowy.

§ 14.
Przedstawiciele Stron
1. Do bieżącej współpracy, w tym akceptacji Raportów, Protokołów upoważnione są następujące osoby:
1.1. Po stronie Zamawiającego:
1.1.1. …………………….. mail: …………………..@mf.gov.pl ;tel.: ……………….
1.1.2. …………………….. mail: …………………..@mf.gov.pl ;tel.: ……………….
lub inne wskazane przez Zamawiającego.
1.2. Po stronie Wykonawcy:
1.2.1. …………………….; mail: ……………..@…………… ; tel.: ………………..

Strona 13 z 32

1.2.2. …………………….; mail: ……………..@…………… ; tel.: ………………..
lub inne wskazane przez Wykonawcę.
2. Wyżej wymienione osoby są upoważnione do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności
określonych w niniejszej Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, jej rozwiązania
lub wypowiedzenia.
3. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem niniejszej
Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją Zamawiający upoważnia Zastępcę Dyrektora CIRF ds.
Infrastruktury Teleinformatycznej.
4. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga
poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy.
5. Strony zobowiązują się do kierowania wszelkiej korespondencji wymagającej formy pisemnej na
adresy stron wymienione w komparycji Umowy, a w przypadku zmiany adresu do niezwłocznego,
pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony.
6. W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu doręczenie
korespondencji na adres, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, wywiera przewidziane
prawem skutki doręczenia.

§ 15.
Dokumentowanie zatrudnienia osób na umowy o pracę

1. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące wszelkie prace ogólnobudowlane, niezarezerwowane dla
pracowników wykonujących samodzielne techniczne funkcje w budownictwie, w szczególności:
rozbiórkowe, elektryczne, elektrotechniczne malarskie, związane z montowaniem urządzeń były
zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

2. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji Umowy, prawo do kontroli spełniania przez
Wykonawcę wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie wskazanym w SIWZ przy
realizacji niniejszego zamówienia w następujący sposób:
a) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego obowiązany jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania
pisemnego wezwania przedstawić raport o stanie zatrudnienia zawierający wykaz osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz oświadczenie pracownika o zatrudnieniu przez
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli na miejscu
wykonywania przedmiotu Umowy w celu zweryfikowania czy osoba wykonująca czynności przy
realizacji Umowy wskazana przez Wykonawcę w liście, o której mowa w ust. 3 jest osobą faktycznie
uczestniczącą w realizacji przedmiotu Umowy we wskazanym w SIWZ zakresie. Wykonawca
zapewnia, że osoba ta oraz inne osoby przebywające w pomieszczeniach Centrum Informatyki
Resortu Finansów, zobowiązane są podać przedstawicielom Zamawiającego wykonującym
czynności kontrolne imię i nazwisko, zakres wykonywanych czynności oraz formę zatrudnienia,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli poprzez weryfikację przez
pracowników, o których mowa w lit a) prawdziwości podpisów.
Strona 14 z 32

3. Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji niniejszej Umowy stanowi Załącznik nr 11
do Umowy.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby wskazanej na liście, o której mowa w ust. 3 pod
warunkiem zachowania ciągłości zatrudnienia osób przy realizacji przedmiotu Umowy we wskazanym
w SIWZ zakresie. Wykonawca obowiązany jest w trakcie trwania Umowy niezwłocznie informować
Zamawiającego o zmianach osób wskazanych na liście poprzez dostarczenie listy zaktualizowanej
opatrzonej datą oraz okazując oświadczenia potwierdzające zatrudnienie tych osób na podstawie umowy
o pracę w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany.
Zamawiający może w każdym czasie zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli
stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności
lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawienia dodatkowych dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
§ 16
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
szczególności, gdy:
1) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części osobie
trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy
udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający mógł wymagać wykonania Umowy wyłącznie przez Wykonawcę;
2) Wykonawca przekroczy którykolwiek z terminów realizacji Umowy określonych w § 2 ust. 1
pkt 1) - 5) o więcej niż 10 dni.
3) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie
stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza postanowienia Umowy i w przypadku, gdy
po upływie 7 dni od wezwania, sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności przez
Zamawiającego, do realizacji uwag lub zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień
Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do
wezwania.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy.
4. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie.
5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga
uzasadnienia.
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6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust.
2, 3 niniejszego paragrafu, Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia lub
odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji
przedmiotu Umowy do dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy.
7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie
stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń do dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy, o ile wykonany
zakres przedmiotu Umowy będzie miał znaczenie dla Zamawiającego.
8. Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych dostaw lub usług do dnia wypowiedzenia
Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur,
terminów płatności.
9. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę wszystkich osób, co do których
przewidziany jest taki obowiązek i udokumentowania tego faktu w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający
będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.
§ 17
Zmiany Umowy
1.

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

2.

Zmiany Umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów
kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu Umowy ze strony
Wykonawcy objętych Wykazem osób stanowiącym Załącznik nr 11. do Umowy oraz przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiającego.

3.

Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy –
Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
b.

niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna
dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;

c. niezbędna jest zmiana Terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności
lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które
Strony nie miały wpływu;
4.

Wszelkie zmiany Umowy będą dokumentowane. Każda zmiana poprzedzona musi być zgłoszeniem
drugiej Stronie wniosku o dokonanie zmiany. Wniosek o dokonanie zmiany zostanie przygotowany
w formie pisemnej.

5.

W przypadku złożenia przez Stronę wniosku o dokonanie zmiany druga Strona w terminie 3 dni od
dnia otrzymania wniosku przygotuje swoje stanowisko w zakresie proponowanej zmiany.
Strona 16 z 32

6.

Wniosek o zmianę powinien zawierać opis proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem jej
celowości.

7.

W przypadku zgłoszenia kilku wniosków należy określić ich priorytet.

8.

Zaakceptowany przez Przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego wniosek o dokonanie zmiany
stanowi podstawę do dokonania zmiany Umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy w
formie pisemnej pod rygorem nieważności przez upoważnionych reprezentantów Stron.

9.

Złożenie i zaakceptowanie wniosku o dokonanie zmiany Umowy nie kreuje roszczenia Wykonawcy
o zmianę Umowy.

10. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających
konieczność dokonania zmiany Umowy.
§ 18.
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia
przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy
przedsiębiorstwa osoby trzeciej.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy
o ochronie danych osobowych.
3. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią
Załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez
Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
4. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na
interpretację postanowień Umowy.
5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.
6. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych
pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej interpretacją. O ile
rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
9. Załączniki stanowiące integralna część Umowy:
Załącznik nr 1 – kopia oferty Wykonawcy
Załącznik nr 2 – PFU
Załącznik nr 3 – Spis treści Dokumentacji powykonawczej
Załącznik nr 4 - Protokół Odbioru Końcowego
Załącznik nr 5 – Protokół Odbioru Projektu wykonawczego
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Załącznik nr 6 - Protokół odbioru Dokumentacji powykonawczej
Załącznik nr 7 – Wzór Protokołu odbioru Warsztatów
Załącznik nr 8 – Wzór Protokołu z Naprawy
Załącznik nr 9 - Wzór Protokołu Zgłoszenia Awarii/Wady/Usterki
Załącznik nr 10 – Oświadczenie o zachowaniu poufności
Załącznik nr 11 – Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę
Załącznik nr 12 - Wykaz podwykonawców

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik Nr 1
do Umowy nr PN /9/19/GDYP z dn. … …….2019 r.

Kopia oferty Wykonawcy
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Załącznik Nr 2
do Umowy nr PN /9/19/GDYP z dn. … 2019 r.
Program Funkcjonalno-użytkowy
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Załącznik Nr 3
do Umowy PN/9/19/GDYP z dnia ........r.
Spis treści Dokumentacji powykonawczej
ROZDZIAŁ 1
ROZDZIAŁ 2
ROZDZIAŁ 3
ROZDZIAŁ 4

ROZDZIAŁ 5

DANE MATERIAŁOWE I CERTYFIKATY
CZĘŚĆ OPISOWA
LISTA PODWYKONAWCÓW I
DOSTAWCÓW
WYNIKI TESTÓW, POMIARÓW I INNE
DANE DOT. PRAC
RUTYNOWA OBSŁUGA,
KONSERWACJA, DEMONTAŻ,
PONOWNY MONTAŻ, MODYFIKACJA I
NAPRAWA
RYSUNKI, SCHEMATY
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Załącznik Nr 4
do Umowy PN/9/19/GDYP z dnia ........r.
Protokół Odbioru Końcowego
Radom, dnia............................................
W dniu .............................................dokonano odbioru końcowego:

1.
2.
3.
4.
5.

Modernizacji oświetlenia zgodnie z opisem w PFU oraz z projektem wykonawczym
Dokumentacja – oryginał protokołu odbioru Projektu wykonawczego
Warsztaty - oryginał protokołu odbioru warsztatów
Dokumentacja - oryginał protokołu odbiorów Dokumentacji powykonawczej
Protokół Odbioru Ilościowego

* Zamawiający:
- odbiera przedmiot Umowy bez zastrzeżeń / z uwagami *
- odrzuca przedmiot Umowy w całości.*
Powód odrzucenia.............................................................................................................................
Uwagi dotyczące odbioru: ............................................................................................................
Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie / nie został
wykonany w terminie*.
Zgodnie z Umową wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno
nastąpić do dnia ..................................................................
Faktyczne wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w
dniu.....................................
Za Zamawiającego:
...........................................

Za Wykonawcę:
..................................................

* - niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 5
do Umowy PN/9/19/GDYP z dnia ........r

Protokół Odbioru Projektu wykonawczego

Radom, dnia ……. / ……… / ……………

W dniu …………. 20…. r. dokonano odbioru Projektu wykonawczego w związku
z realizacja przedmiotowej inwestycji

UWAGI:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Data i podpis Przedstawiciela Zamawiającego*
…………………………………………..

*Data podpisania niniejszego dokumentu jest datą odbioru Dokumentacji
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Załącznik Nr 6
do Umowy PN/9/19/GDYP z dnia ........r.
Protokół Odbioru Dokumentacji powykonawczej
Odbiór został dokonany w dniu .................................
Strony potwierdzają dokonanie odbioru Dokumentacji powykonawczej
wykonanego w ramach Umowy nr ................................................................. z dnia ........................
Zamawiający:
- odbiera Dokument bez zastrzeżeń / z uwagami,*
- odrzuca Dokument w całości.*

Powód odrzucenia Dokumentu: .....................................................................................................
Uwagi dotyczące odbioru: ...........................................................................................................
Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie / nie został
wykonany w terminie*.
Zgodnie z Umową wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno
nastąpić do dnia...................................................................
Faktyczne wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w
dniu.........................................................
Za Zamawiającego:
..............................................

Za Wykonawcę:
.............................................

* - niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 7
do Umowy nr PN/9/19/GDYP z dn. …………………2019 r.
Protokół Odbioru Warsztatów
Odbiór został dokonany w dniu:..........................................
Strony potwierdzają dokonanie odbioru Warsztatów:
1. Nazwa warsztatu:

.............................................................................

2. Termin warsztatu:
3. Ilość godzin:

......................................................................................
.............................................................................

4. Liczba uczestników warsztatu: ...................................................................................
5. Prowadzący warsztat: .........................................................................................

przeprowadzonego w ramach Umowy nr ....................................... z dnia ....................................
Uwagi dotyczące odbioru: ............................................................................................................
Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie / nie został
wykonany w terminie*
Zgodnie z Umową wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno
nastąpić do dnia............................................................
Faktyczne wykonanie przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w
dniu......................
Załączniki:
1. Lista osób uczestniczących w warsztacie wraz z podpisami uczestników
Za Zamawiającego:
...................................................

Za Wykonawcę:
.................................................* - niewłaściwe skreślić
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Załącznik Nr 8
do Umowy nr PN/9/19/GDYP z dn. ……………..2019 r.

Protokół wykonania naprawy
DATA PROTOKOŁU:
OSOBA SERWISUJACA:
NAZWA OBIEKTU:
ADRES OBIEKTU:
TEL.KONTAKTOWY
SERWISANTA:
ADRES e-mail
SERWISANTA:
DATA WYKONANIA
NAPRAWY
GODZINA WYKONANIA
NAPRAWY

CIRF RADOM
SAMORZĄDOWA 1, 26-601 RADOM

Wybór systemu:
System oświetlenia
budynek IT

System oświetlenia budynek
ochrony

Zakres wykonanych prac:……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………
Zamawiający:
……………………………………….

Wykonawca:
………………………………
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Załącznik Nr 9
do Umowy nr PN/9/19/GDYP z dn. ……………….2019 r.
Zgłoszenie Awarii/Wady/Usterki

DATA ZGŁOSZENIA:
OSOBA
ZGŁASZAJĄCA:
NAZWA OBIEKTU:
CIRF RADOM
ADRES OBIEKTU:
SAMORZĄDOWA 1, 26-601 RADOM
TEL.KONTAKTOWY:
@mf.gov.pl
ADRES e-mail:

Wybór systemu:
System oświetlenia
budynek IT

System oświetlenia budynek
ochrony

Opis usterki:

………………………………………………………..
Czytelny podpis
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Załącznik Nr 10
do Umowy nr PN/9/19/GDYP z dn. ……………..2019 r.
Centrum Informatyki
Resortu Finansów
ul. Samorządowa 1,
26-601 Radom

……………….., dnia ......./......./20..... r.
………………………………….
Imię i nazwisko

………………………………….
………………………………….
………………………………….
Nazwa instytucji/firmy

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI
Oświadczam, że zobowiązuję się do:
1)

nieujawniania jakichkolwiek informacji technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych,
budowlano-architektonicznych i planistycznych dotyczących systemów i sieci informatycznych oraz
teleinformatycznych, a także danych w nich zawartych, z którymi zapoznałam/zapoznałem się w
trakcie obecności w Centrum Informatyki Resortu Finansów, niezależnie od formy przekazania tych
informacji i ich źródła,

2)

wykorzystania w/w informacji jedynie w celach i w zakresie niezbędnym do nadzoru lub współpracy.

Ujawnienie informacji określonych w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
Zostałem pouczony o treści przepisów :
1.

Art. 306 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

§ 1. Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje objęte tą tajemnicą
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
2.

Art. 266 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)
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§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje
informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością
publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli
"zastrzeżone" lub "poufne" lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności
służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
3.

Art. 267 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)

§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte
pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne,
magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenia, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu
informatycznego.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub
posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub
oprogramowaniem.
§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.
4.

Art. 268 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)

§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji
albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
5.

Art. 268a Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)

§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do danych
informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie,
gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
6.

Art. 269 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.)

§ 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczególnym znaczeniu dla
obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rządowej, innego
organu państwowego lub instytucji państwowej albo samorządu terytorialnego albo zakłóca lub
uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc albo wymieniając
informatyczny nośnik danych lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie służące do automatycznego
przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych informatycznych.
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czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Strona 30 z 32

Załącznik Nr 11 do Umowy PN/9/19/GDYP z dnia ...........................r.
Lista osób zatrudnionych na umowę o pracę
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Załącznik Nr 12 do Umowy PN/9/19/GDYP z dnia ...........................r.

Wykaz podwykonawców
Niniejszy Załącznik zostanie wypełniony w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy, powoływał się na zasoby podmiotu
trzeciego na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.
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