Załącznik Nr 4 do SIWZ

UMOWA NR A/ZP/SZP.251-37/17 (wzór)

zawarta w dniu ........................ 2017 r. pomiędzy:
ZAMAWIAJĄCYM:
Instytutem Matki i Dziecka
01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego – Nr KRS: 0000050095
NIP 525-00-08-471, Regon 000288395
reprezentowanym przez

1. Tomasza Mikołaja Maciejewskiego – Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka
2. Agnieszkę Graczyk – Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych, działającą na
podstawie udzielonego pełnomocnictwa
a WYKONAWCĄ:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
zarejestrowanym w ...................................................................................................
................................................................................................................................
NIP ……………………………, Regon ……………………….
reprezentowanym przez:

..............................................................................................................
na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
zgodnie
z
Ustawą
z
dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.
zm.) w ramach projektu na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, pt.: „Ocena skuteczności
interwencyjnego - profilaktycznego
programu
poprawy
zachowań
zdrowotnych 15 - letnich
dziewcząt
z
wykorzystaniem
techniki
telemonitoringu”.
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa telemonitoringu, zawierająca
elementy: zakup sprzętu - 1200 indywidualnych noszonych urządzeń pomiarowych,
zapewnienie dedykowanego oprogramowania umożliwiającego pracę w systemie
telemonitoringu, w tym licencję na system oraz zapewnienie ciągłości dedykowanego
oprogramowania i licencji umożliwiających pracę w systemie telemonitoringu
w czasie trwania projektu, konfirgurację, wdrożenie i utrzymanie systemu,
aktywizację telecentrum konsultacyjnego dla uczestniczek i podtrzymanie jego
działania w czasie trwania projektu, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową na
podstawie, której dokonano wyboru usługi (zał. nr 2 – formularzem cenowym, zał. nr
6 – zestawienie parametrów wymaganych, stanowiące załączniki do niniejszej
umowy).
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2. Wykonawca oświadcza, że urządzenia pomiarowe dostarczone do szkół wskazanych
przez Zamawiającego oraz oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie zapewnionym
przez Wykonawcę, w pełni posiadają parametry techniczne i użytkowe zgodne
z opisem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
1.
2.
3.

4.

5.

4.

§2
Wykonawca wykona z należytą starannością i w ustalonych terminach czynności
związane z wdrożeniem przedmiotu umowy dla potrzeb Zamawiającego zgodnie ze
złożoną ofertą.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z SIWZ i jej
załącznikami wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego oraz
obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do dostarczenia urządzeń
pomiarowych oraz wdrożenia sytemu telemonitoringu do 30.11.2017 r. od daty
zawarcia umowy oraz utrzymanie systemu telemonitoringu do 31.12.2018 r.,
zgodnie z wymaganiami w etapach obejmujących:
1) Etap I – którego realizacja trwać będzie maksymalnie, polegający na:
a) wyposażeniu uczestniczek wskazanych przez Zamawiającego w urządzenia
pomiarowe i przeprowadzeniu szkoleń do 30.11.2017 r. od dnia zawarcia
umowy;
b) zapewnienie dedykowanego oprogramowania umożliwiającego pracę
w systemie telemonitoringu, w tym licencji na system do 30.11.2017 r. od
dnia zawarcia umowy;
c) konfiguracji, wdrożeniu i utrzymaniu sytemu, aktywizacja telecentrum
konsultacyjnego dla uczestniczek do 31.12.2017 r. od dnia zawarcia
umowy.
2) Etap II – którego realizacja trwać będzie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku,
polegający na:
a) zapewnieniu ciągłości dedykowanego oprogramowania i licencji
umożliwiającego pracę w systemie telemonitoringu.
b) konfiguracji, wdrożeniu i utrzymaniu systemu, podtrzymaniu telecentrum
konsultacyjnego dla uczestniczek.
Realizacja przedmiotu umowy podzielona będzie na etapy, o których mowa w ust. 3.
Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia
2018 r.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z urządzeniami pomiarowymi wszystkie
dokumenty związane z wyżej wymienionym w tym m. in.:
1) instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim w formie drukowanej po 1 szt. do
każdego urządzenia;
2) instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim na nośniku elektronicznym – 1
komplet;
3) oryginalnej instrukcji w języku angielskim w formie drukowanej lub na nośniku
elektronicznym (jeżeli jest dostępna).
Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla administratorów i koordynatorów systemu
na co najmniej 7 dni przed uruchomieniem systemu, co zostanie potwierdzone
protokołem.
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5.

6.

7.
8.

9.
•

Szkolenia dla administratorów i koordynatorów, którzy będą szkolić Użytkowników
końcowych będą odbywać się w grupach liczących od 15 do 20 osób oraz będą się
odbywać w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Polski.
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy urządzeń pomiarowych własnym
transportem lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej/kurierskiej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Odpowiedzialność za nieterminową dostawę przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca.
Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny
z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiada wymagane
prawem deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty i oznaczenie CE, ISO 13485.
Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o zakończeniu realizacji niniejszej
umowy oraz o gotowości do podpisania końcowego protokołu i nieodpłatnym
przekazaniu urządzeń pomiarowych uczestniczkom projektu.
Wykonawca oświadcza, że:
1) w okresie obowiązywania niniejszej umowy i po jej zakończeniu zachowa
tajemnicę, co do wszystkich danych pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej
umowy, w tym także innych informacji mogących mieć charakter poufny, ze
szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych;
2) posiada prawo do udzielania licencji na oprogramowanie oraz oświadcza, że
wdrożone oprogramowanie spełnia wymagania w zakresie obowiązującego
prawa;
3) wdrożone
oprogramowanie
nie
posiada
żadnych
ukrytych,
nieudokumentowanych mechanizmów mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
danych przechowywanych w systemach teleinformatycznych Zamawiającego;
4) na podstawie niniejszej umowy przyjmuje przekazane od Zamawiającego dane
chronione prawem celem przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania
niniejszej umowy;
5) zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji pozyskanych
w trakcie realizacji niniejszej umowy, które stanowią o zastosowanych
technologiach i środkach technicznych mających za zadanie ochronę zasobów
Zamawiającego.
Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej
umowy są:
………………………………………..tel. ……………………. e-mail........................................
………………………………………..tel. ……………………. e-mail........................................

§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za realizację przedmiotu umowy zgodnie
z § 4.
2. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu i miejsca do dostawy
urządzeń.
3. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu i miejsca przeprowadzenia
szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu umowy.
4. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację
niniejszej umowy są:
• ………………………………………..tel. ……………………. e-mail........................................
• ………………….…………..…….…. tel. ……………………. e-mail........................................
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1.

2.

3.
4.

5.
6.

§4
Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Umowy wynosi:
netto: …………….…….. zł (słownie: ………………………. złotych 00/100)
brutto: ………………… zł (słownie: ……………………………………00/100)
wartość podatku VAT:……………………………………………………………….zł
Wynagrodzenie będzie płatne w następujących w Etapach, o których mowa w § 2
ust. 3, po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich prac składających się na dany
Etap, w kwotach:
a) za wykonanie Etapu I - ………… zł brutto, słownie:………………………………………
b) za wykonanie Etapu II - ………… zł brutto, słownie……………………………………..
Podstawą każdej płatności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od prawidłowo wystawionej i dostarczonej
Zamawiającemu faktury, ale nie wcześniej niż po otrzymaniu środków z Ministerstwa
Zdrowia.
Za datę płatności Strony uważać będą dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Wykonawca pod rygorem nieważności nie może przenieść wierzytelności wynikającej
z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§5
1. Wykonawca oświadcza, że on, jak również podwykonawcy ewentualnie
dedykowani
do wykonania części przedmiotu umowy, posiadają prawo do
oferowania na rynku polskim produktów oraz świadczenia usług objętych
niniejszą umową. Zobowiązania w stosunku do właściciela praw autorskich
precyzuje odrębne porozumienie pomiędzy Wykonawcą a właścicielem praw
autorskich.
2. Wykonawca
gwarantuje
Zamawiającemu,
że
udzielając
licencji
na
oprogramowania nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz nie zachodzą
jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw.
Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego w zakresie zakupionych przez niego licencji
przed roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój
koszt ryzyka – wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę
przed roszczeniami osób trzecich oraz do pokrycia wszelkich kosztów i strat
z tym związanych, jak również z naruszeniem przepisów o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
3. Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń danych
i zestawień wygenerowanych z sytemu telemonitoringu.
4. Zamawiający
nie
może
wykonywać
samowolnie
żadnych
zmian
w
oprogramowaniu, jak również zobowiązany jest do ich ochrony przed
nieuprawnionym rozpowszechnianiem.
5. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, Wykonawca udziela
Zamawiającemu
niezbywalnej
i
niewyłącznej
licencji
na
korzystanie
z oprogramowania oraz zobowiązuje się do wdrażania oprogramowania zgodnie
z założeniami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
6. Licencja zostaje udzielona na czas trwania umowy.
7. Na oprogramowanie (inne niż wytworzone przez Wykonawcę) Wykonawca udziela
Zamawiającemu licencji, tj. prawa do korzystania z oprogramowania.
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1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

§6
Zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy Prawa zamówień publicznych umowa jest
jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej zapisanych w Ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2014r. poz. 782 z późn. zm.).
Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji
pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, co do których mogą
powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami handlowymi lub, że jako takie
traktowane są przez drugą stronę umowy. W szczególności za dane prawnie
chronione uznaje się: dane osobowe oraz medyczne uczestniczek projektu. Brak
wymienienia w powyższych zapisach innych danych lub informacji nie zwalania
strony z obowiązku uzyskania informacji od Zamawiającego o statusie poufności
informacji lub danych oraz jednoczesnego zachowania w stosunku do nich zasad
poufności i ochrony.
Dane osobowe przetwarzane będą przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji
przedmiotu umowy.
W szczególnych przypadkach, jeżeli zachodzi uzasadniona konieczność,
dopuszczalne jest przetwarzanie danych pochodzących z Systemu także przez
pracowników Wykonawcy, przy czym każdorazowo, jeżeli taka konieczność
wystąpi, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, przed
przydzieleniem dostępu do danych.
Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania powierzonych
Wykonawcy danych osobowych, a w szczególności realizacji obowiązku
zabezpieczenia tych danych. Zamawiający ma prawo realizacji obowiązku kontroli
poprzez żądanie od Wykonawcy udzielenia pisemnych wyjaśnień lub jeżeli okażą
się one niewystarczające, poprzez inspekcję lokalizacji, w których przetwarzane
są powierzone dane osobowe.
Wykonawca ma obowiązek zastosować się do wskazań Zamawiającego mających na
celu usunięcie stwierdzonych uchybień lub poprawę stanu bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych.
Każdorazowo przekazanie danych osobowych zostaje potwierdzane w formie
pisemnej, protokołem sporządzonym w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
Rozwiązanie, wypowiedzenie umowy czy też odstąpienie od umowy nie zwalnia
Wykonawcy
od
obowiązku
zachowania poufności zgodnie z powyższymi
ustaleniami.

§7
1. Za nieterminową realizację z każdego z etapów przedmiotu umowy Zamawiający
może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,3% wartości brutto umowy,
za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od dnia następnego przypadającego
po dniu, w którym miała nastąpić realizacja etapu, do dnia zakończenia realizacji
etapu.
2. Za nieterminową realizację obowiązków z tytułu gwarancji i serwisu (§ 9 niniejszej
umowy) Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,05%
wartości brutto umowy, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od dnia
następnego przypadającego po dniu, w którym miała nastąpić realizacja obowiązku,
do dnia realizacji.
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3. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia umowy albo odstąpienia od umowy,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 30 % wartości umowy brutto.
4. W przypadku ujawnienia przez Wykonawcę jakiejkolwiek Informacji Poufnej
z naruszeniem postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć
tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.
5. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej Zamawiającemu szkody przekracza kwotę
naliczonych kar umownych, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot kar umownych bezpośrednio
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zobowiązuje się zapłacić kary umowne w terminie
14 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty.
1.
2.
3.
4.

§8
Wykonawca udziela gwarancji na czas trwania umowy na dostarczony przedmiot
umowy, zarówno dla urządzeń pomiarowych jak i dla całego systemu.
Bieg terminu gwarancji dostarczonego przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu
zakupu urządzeń i oprogramowania.
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisowych w zakresie
działania dostarczonych urządzeń pomiarowych i oprogramowania przez cały okres
udzielonej gwarancji.
W zakres usług serwisowych wchodzą:
1) Usuwanie awarii i/lub usterek:
a) W przypadku awarii uniemożliwiającego korzystanie z funkcji
Systemu/
urządzenia pomiarowego uniemożliwiające prowadzenie działalności z użyciem
Systemu/ urządzenia pomiarowego a w szczególności nieprawidłowe działanie
Systemu/ urządzenia pomiarowego, które
prowadzi
do
konieczności
zatrzymania jego eksploatacji w całości lub w części, utraty danych lub
naruszenia ich spójności:
• Przyjęcie zgłoszenia awarii i/lub usterek przez Wykonawcę nie może być dłuższy
niż 24 godziny w dni robocze (poniedziałek – piątek), licząc od chwili przekazania
zgłoszenia o awarii przez Zamawiającego;
• Czas reakcji – podjęcie działań serwisu w celu usunięcia awarii i/lub usterek, nie
może być dłuższy niż 4 godziny.
• czas usunięcia awarii i/lub usterek przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 48
godzin w dni robocze, licząc od dnia przekazania zgłoszenia o usterce przez
Zamawiającego. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii/lub usterki
Wykonawca dokona w ramach niniejszej umowy na swój koszt wymiany
urządzenia na fabrycznie nowe urządzenie.
b) Po usunięciu przez Wykonawcę awarii i/lub usterki, Wykonawca zobowiązany
jest poinformować o tym Zamawiającego.
2) Wymiana urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę w ramach niniejszej
umowy na fabrycznie nowe urządzenie w przypadku kolejnej (czwartej) awarii
i/lub usterki jego elementu, części lub podzespołu, które to urządzenie pomimo
uprzednich 3 napraw lub wymian jego elementu, części lub podzespołu nadal
ulega awarii lub wykazuje wady – Wykonawca pokryje koszt wymiany urządzenia
dostarczonego w ramach niniejszej umowy;
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3) Zapewnienie możliwości
prowadzenia konsultacji
telefonicznych
ze
specjalistą.
Konsultacje mogą
się
odbywać
w
dni
robocze
w godzinach od 7:00 do 16:00 pod wskazanym numerem telefonu.
5. Adres e-mail Zamawiającego, na który Wykonawca będzie mógł przekazywać
informacje o usunięciu awarii i/lub usterki, a także wszelkie inne informacje
niezbędne do prawidłowej realizacji postanowień niniejszej umowy dotyczących
gwarancji i serwisu: ………………………...……….
6. Ze strony Wykonawcy osobą do kontaktów w sprawach związanych z prawidłową
realizację postanowień niniejszej umowy dotyczących gwarancji i serwisu jest:
1. ……………………………………………………………….………………………………….
7. Dane kontaktowe Wykonawcy za pomocą których będą przekazywane zgłoszenia
o awarii i/lub usterkach, zgłaszanie potrzeb wizyt serwisowych konsultantów oraz
wszelkie inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji postanowień niniejszej
umowy dotyczących gwarancji i serwisu:
nr telefonu
…………………………………………… nr fax……………………………….....
adres e-mail
………………………………………………………………………………………..
8. Jeśli zajdzie konieczność zmiany osoby do kontaktów w sprawach związanych
z prawidłową realizacją postanowień niniejszej umowy dotyczących gwarancji
i serwisu, a także w przypadku zmiany danych kontaktowych Wykonawcy za pomocą
których będą przekazywane zgłoszenia o awarii i/lub usterkach, wszelkie inne
informacje niezbędne do prawidłowej realizacji postanowień niniejszej umowy
dotyczących gwarancji i serwisu Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić
pisemnie o tych zmianach Zamawiającego, co nie wymaga aneksu do umowy.
9. Wszelkie koszty w okresie gwarancji związane z prawidłowym wypełnieniem
obowiązków z jej tytułu ponosi Wykonawca.
10. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych
w niniejszym paragrafie umowy, Zamawiający ma prawo do zlecenia działań
zaniechanych przez Wykonawcę osobom trzecim. Wykonawca wyrażą zgodę, by
został obciążony wszelkimi kosztami z tym związanymi.

1.

2.

§9
Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem zamówienia, zostaną
wykonane siłami własnymi lub Wykonawca oświadcza, że niżej wymienionym
podwykonawcom powierzy następujący zakres prac:
Nazwa podwykonawcy ............................. oraz dane kontaktowe podwykonawców
Zakres powierzonych prac…………………………………
Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury VAT:
1) w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców oświadczenie, iż Wykonawca dokonał stosownej zapłaty na rzecz Podwykonawców
za wykonaną przez nich część zamówienia wraz z oświadczeniami Podwykonawców,
że otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych
do Wykonawcy
2) w przypadku realizacji przedmiotu umowy bez udziału Podwykonawców oświadczenie, iż Wykonawca realizował przedmiot umowy bez udziału
Podwykonawców.
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5. Zamawiający nie dopuszcza zatrudniania dalszych podwykonawców przez
podwykonawców Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy
Podwykonawców, jak za działanie własne.
7. Każdorazowo, w przypadku zmiany podwykonawcy, Wykonawca winien o tym fakcie
na piśmie poinformować Zamawiającego.
8. Jeżeli zmiana, albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 10
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu,
pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany o której mowa w ust. 2 pkt 6).
Zwiększenie lub zmniejszenie asortymentu dokonywać się będzie na podstawie
zamówień przesyłanych przez Zamawiającego do Wykonawcy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy:
1) w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia
lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego a w szczególności, gdy
Wykonawca zaproponuje upusty;
2) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku
przekształcenia, przejęcia itp.);
3) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie
spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;
4) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn
niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego;
5) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt
wykonania zamówienia przez Wykonawcę z tym, że cena netto nie może ulec
podwyższeniu - na pisemny i umotywowany wniosek każda ze stron
w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może
zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
6) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania
zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia
w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny
i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy
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powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania
zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu
poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego
Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania
zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia
w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny
i umotywowany wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy
powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania
zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę. Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu
poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego
Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Zakazuje się innych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co
najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku rażącego naruszenia
postanowień umownych, w szczególności:
a) opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania niniejszej umowy, skutkującego
niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2
ust. 3 umowy,
b) wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie jego dokonania. Przed odstąpieniem
od Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia i wyznaczy
mu w tym celu dodatkowy odpowiedni termin. Odstąpienie od umowy uznaje się za
skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia.
§ 12
Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po
wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego.
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§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do tych ustaw.
Umowę sporządzono w dwóch
egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

§ 14
jednobrzmiących

egzemplarzach,

po

jednym

WYKONAWCA
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