Załącznik nr. 6 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1.
1. Przedmiotem Umowy jest dostawa subskrypcji oprogramowania standardowego
……………………….., dla maksymalnie 400 użytkowników z zastrzeżeniem ust.
2, zwanego dalej: „Oprogramowaniem”, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą
Załącznik nr 1 do Umowy i Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym
Załącznik nr 2 do Umowy.
2. Zamawiający

zastrzega

możliwość

zmniejszenia

lub

zwiększenia

ilości

zamawianego oprogramowania w cyklu miesięcznym, z zastrzeżeniem że nie
będzie zamawiał mniej niż 350 i nie więcej niż 400 sztuk oprogramowania na
miesiąc.
3. Licencje udzielone Zamawiającemu na podstawie Umowy są niewyłączne,
nieprzenoszalne i obowiązują (niezależnie od faktycznej daty dostawy) przez okres
12 miesięcy, liczony od dnia od dnia 10.12.2019 r. do 09.12.2020 r.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 380 szt. licencji w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 09.12.2019 r.
§2.
1. Wynagrodzenie za subskrypcje oprogramowania dla jednego użytkownika, o której
mowa w § 1 ust. 1, jest stałe w okresie trwania umowy i zgodnie z ofertą
Wykonawcy

wynosi

miesięcznie

…………………….

zł

brutto

(słownie:

……………………………./100),
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionych w
miesięcznych okresach rozliczeniowych faktur, wynagrodzenie „z dołu”, , które
będzie iloczynem faktycznie wykorzystanych przez Zamawiającego subskrypcji
oprogramowania (w sztukach) i wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.
3. Zmiany ilości zamawianych licencji w zakresie dopuszczonym w Umowie,
o których mowa w § 1 ust. 2, Zamawiający będzie zgłaszał z minimum 3 dniowym
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem kolejnego cyklu rozliczeniowego.
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4. Kwota łączna środków pieniężnych przeznaczonych na realizację zamówienia
przez Zamawiającego w ramach Umowy nie może przekroczyć kwoty
………………… zł brutto (słownie: ……………………… ……………./100).
5. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niewykorzystania w całości kwoty
określonej w ust. 4 powyżej w okresie obowiązywania Umowy.
6. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacją
przedmiotu Umowy, w tym w szczególności cenę przedmiotu Umowy oraz koszty
dostawy oraz koszty udzielenia licencji na zasadach określonych w niniejszej
Umowie.
7. Odbiór

przedmiotu

Umowy

będzie

potwierdzony

przez

przedstawiciela

Zamawiającego wymienionego w § 7 ust. 2 Umowy, drogą elektroniczną, na adres
e-mail Wykonawcy wskazany § 7 ust. 1 Umowy, w którym przedstawiciel
Zamawiającego potwierdzi należyte wykonanie przedmiotu Umowy bez uwag.
8. Pierwsza faktura zostanie wystawiona za okres rozliczeniowy od 10.12.2019 r.
do 09.01.2020 r. i dostarczona Zamawiającemu do 14 stycznia 2020 r., kolejne
w cyklach miesięcznych, np. za okres rozliczeniowy od 10.01.2020 r. do
09.02.2020 r. Ostatnia faktura powinna zostać wystawiona za okres rozliczeniowy
od 10.11.2020 r. do 09.12.2020 r. i dostarczona Zamawiającemu do 14 grudnia
2020 r.
9. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do skutecznego dostarczenia faktury, pod
adres wskazany w ust. 11 poniżej, w terminie do 3 dni roboczych od daty
zakończenia miesięcznego okresu rozliczeniowego. Zamawiający zobowiązuje się do
zapłaty należności w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
10. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej
Umowy.
11. Faktura

nieprawidłowo

wystawiona

nie

zostanie

przez

Zamawiającego

zaakceptowana i będzie odesłana Wykonawcy bez księgowania.
12. Faktura będzie wystawiona dla: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, NIP: 525-10-08-674.
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13. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa
Wykonawca.
14. W przypadku gdy została zawarta umowa o podwykonawstwo, Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wypłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w
umowie o podwykonawstwo.
15. W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo.
16. Bezpośrednia zapłata, o której mowa
wynagrodzenie,

bez

odsetek

w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne

należnych

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy.
17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
18. Za niedotrzymanie terminu płatności faktury Wykonawca może naliczyć odsetki
w ustawowej wysokości.
§3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby dostarczone przez
niego Oprogramowanie funkcjonowało bezawaryjnie.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał techniczny, kadrowy
i ekonomiczny, oraz, że jest podmiotem uprawnionym do dostarczenia
Oprogramowania oraz, że dostarczone przez niego Oprogramowanie nie naruszy
jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności majątkowych praw autorskich.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie wady prawne
licencji, a w szczególności będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie roszczenia
osób trzecich związane z ich wykorzystaniem przez Zamawiającego. W przypadku
skierowania roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do
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ich

całkowitego

zaspokojenia

oraz

zwolnienia

Zamawiającego

od

odpowiedzialności i obowiązku świadczeń z tego tytułu.
3. Wykonawca oświadcza, że oferowane Oprogramowanie spełnia wymagania
określone w Ofercie Wykonawcy, oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
4. Strony zgodnie oświadczają, że wypełniły wobec osób upoważnionych
do reprezentowania Stron i osób upoważnionych przez Strony do kontaktów
związanych z realizacją Umowy obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L
z dn. 4 maja 2016 r. str. 1.), dalej jako RODO.
5. Zamawiający zastrzega sobie, że przetwarzanie przez Wykonawcę danych
osobowych, odbywać

się będzie wyłącznie na podstawie udokumentowanego

polecenia Zamawiającego, tj. na podstawie umowy lub innego instrumentu
prawnego, które podlegają prawu Unii Europejskiej lub prawu państwa
członkowskiego, ponadto Strony zobowiązują się do zawarcia wszelkich innych
niezbędnych umów i dokumentów związanych z Umową, które staną się integralną
częścią Umowy.
§4.
1. Zamawiający, bez obowiązku zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń finansowych ze
strony Wykonawcy, może odmówić przyjęcia Oprogramowania, jeżeli dostarczony
przedmiot Umowy będzie inny niż w ofercie Wykonawcy i Opisie Przedmiotu
Zamówienia.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone Oprogramowanie
nie spełnia wymogów jakości lub jego pobranie nie jest możliwe, Wykonawca
obowiązany jest do:
1) wymiany przedmiotu Umowy na zgodny z Ofertą Wykonawcy i Opisem
Przedmiotu Zamówienia, w terminie do 09.12.2019 r., lub do:
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2) umożliwienia pobrania Oprogramowania przez Zamawiającego, w terminie do
09.12.2019 r.
§5.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości bądź
w części, w przypadkach określonych Kodeksem Cywilnym oraz niezależnie od
tych przypadków:
1) jeżeli Wykonawca opóźnia się z udostępnieniem Oprogramowania, a okres
opóźnienia przekracza 5 (pięć) dni;
2) jeżeli Wykonawca utracił właściwości, uprawnienia lub możliwości techniczne
niezbędne do wykonywania niniejszej Umowy - w terminie do 30 dni od
powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tej okoliczności;
3) 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 lub bezpieczeństwu publicznemu w terminie 30 dni od stwierdzenia przez Zamawiającego takiej okoliczności.
2. W przypadku przekroczenia limitu kary umownej, o której mowa w § 6 ust.
1,

Zamawiający

będzie

uprawniony

do

odstąpienia

od

Umowy

w terminie 3 dni roboczych. W takim przypadku Wykonawcy nie należy się
wynagrodzenie.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie
i zawierać uzasadnienie.
§6.
1. W przypadku opóźnienia w realizacji Umowy w stosunku do terminu, o którym
mowa w § 1 ust. 4 lub § 4 ust. 2, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5% (pięć dziesiątych procenta)
wartości brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 2,5% wartości brutto Umowy określonej w § 2
ust. 2.
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2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 %
kwoty brutto określonej w § 2 ust. 4 Umowy.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w
zakresie innym niż określonym w ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do
zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa
w § 2 ust. 4
4. Przez niewykonanie przedmiotu Umowy Strony rozumieją zaistnienie okoliczności
powodujących, że świadczenie na rzecz Zamawiającego nie zostało spełnione
w całości lub w części, w szczególności wynikających z odmowy wykonania lub
nieprzystąpienia

przez

Wykonawcę

do

jego

realizacji

bez

obiektywnie

uzasadnionych przyczyn.
5. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Strony rozumieją zaistnienie
sytuacji związanych z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności,
powodujących wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy
w sposób nie w pełni odpowiadający warunkom Umowy, w szczególności
w zakresie terminowości, sposobu i jakości świadczonych usług oraz zasad
współpracy z Zamawiającym.
6. Kary naliczane są niezależnie od siebie.
7. Zamawiający ma prawo potrącenia wymagalnych kar umownych naliczonych
w związku z realizacją Umowy z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża nieodwołalną zgodę.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
9. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczone klucze licencyjne
pozwolą na instalację oraz możliwość pełnego korzystania z wszystkich funkcji
dostarczonego Oprogramowania.
10. Strony ustalają, że niezależnie od kar umownych, Zamawiający będzie mógł
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy
wielkość szkody przekracza kwotę zastrzeżonej kary umownej.
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§7.
1. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną i upoważnioną do kontaktów
z

Zamawiającym

w

sprawach

nadzoru

nad

realizacją

Umowy

jest:

p…………………, e-mail:……………., tel. stacj.:………….., tel. kom.: ………….
2. Ze strony Zamawiającego osobami wyznaczonymi i upoważnionymi do kontaktów
z Wykonawcą są:
1) w

sprawach

nadzoru

e-mail:………….,

tel.

nad

realizacją

Umowy:

stacj.:……………………....,

p………………….,
p……………………..,

e-mail:……………., tel. stacj.:…………………………;
2) w sprawach technicznych i odbioru przedmiotu Umowy są : p………………….,
e-mail:…………………,
kom.:……………………,

tel.

stacj………………….,

p………………..,

tel.

e-mail:………………..,

tel.

stacj.:…………………………….,. tel. kom.:………………………….
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 oraz ich numerów telefonów
i adresów e-mail nie wymaga zmiany Umowy. W takim przypadku skuteczne jest
poinformowanie drugiej Strony o zmianie, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
na adresy e-mail wskazane w § 7 ust. 1 lub § 7 ust.2 pkt 1.
§8.
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania
w poufności

wszelkich

dotyczących

Zamawiającego

danych

i

informacji

uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, w jakikolwiek sposób
(zamierzony lub przypadkowy), bez względu na sposób i formę ich przekazania,
nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
2. Z obowiązku zachowania poufności zwolnione są następujące dane i informacje:
1) dostępne publicznie;
2) otrzymane przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, od osoby trzeciej jako informacje niebędące Informacjami
Poufnymi (bez obowiązku zachowania poufności);
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3) znane Wykonawcy, w czasie ich przekazywania na potrzeby wykonywania
niniejszej umowy, jako informacje niebędące Informacjami Poufnymi (bez
obowiązku zachowania poufności);
4) objęte uprzednią zgodą Zamawiającego na ujawnienie, wyrażoną w formie
pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej
Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest
wymagane

na podstawie

przepisów

prawa

powszechnie

obowiązującego,

Wykonawca dołoży adekwatnych starań w celu poinformowania Zamawiającego
o przyczynach i zakresie Informacji Poufnych ujawnionych na tej podstawie
prawnej. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie
wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że
takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia informacji przed ich utratą,
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) wykorzystywania informacji wyłącznie w celu wykonania Umowy oraz
zabezpieczenia niewykorzystania Informacji Poufnych w celach innych niż
wykonanie Umowy;
3) nieujawniania Informacji Poufnych osobom trzecim - za wyjątkiem ujawnienia
pracownikom Wykonawcy i podwykonawcom w zakresie niezbędnym do
należytego wykonywania umowy, na warunkach opisanych poniżej w ust. 5.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy
których wykonuje Umowę które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o
wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do
skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie
zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby
trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu
nieupoważnionej

osoby

trzeciej

do
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Informacji

Poufnych,

Wykonawca

bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz
zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie
takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty
elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i
skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte
działania ochronne.
7. Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym
w szczególności przepisów związanych z ochroną informacji.
8. W razie wątpliwości czy określona informacja stanowi tajemnicę, Wykonawca
zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie
takiej wątpliwości.
§ 9.
1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca nie powierza /
powierza

podwykonawcy(om)

wykonanie

następującej

części

przedmiotu

Umowy: …………..…………………………………………………………..……
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy/om nie
wyłącza obowiązku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów
określonych

postanowieniami

Umowy,

w tym

dotyczących

personelu

odpowiedzialności

względem

Wykonawcy.
3. Wykonawca

nie

może

zwolnić

się

od

Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.
4.

W przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców,
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo.

5.

W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy, w miejscu podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed
przystąpieniem do wykonania
znane,

podał

nazwy

albo

przedmiotu Umowy Wykonawca, o ile są już
imiona

i

nazwiska

oraz

dane

kontaktowe

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi.
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Wykonawca zawiadamia Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
usług.
6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców na zasadzie
ryzyka.
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia, następuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub
dokumenty

potwierdzające

brak

podstaw

wykluczenia

wobec

tego

podwykonawcy.
9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy

wykluczenia,

Wykonawca

obowiązany

jest

zastąpić

tego

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
10. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
11. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu Umowy.
12. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 7 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy usługi.
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13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo.
14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę zamówienia.
15. Wynagrodzenie, przysługujące podwykonawcy, dotyczy wyłącznie należności
powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.
16. Wykonawca

obowiązany

jest

informować

Zamawiającego

o

wysokości

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz o
wysokości kwot im zapłaconych za wykonanie prac, objętych przedłożoną
Zamawiającemu umową o podwykonawstwo.
17. W przypadku gdy Wykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo.
18. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 17 obejmuje wyłącznie należne
wynagrodzenie,

bez

odsetek

należnych

podwykonawcy

lub

dalszemu

podwykonawcy.
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 19, lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w
sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od
Umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
21. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego,
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wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z
przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
22. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy danemu Podwykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za całość usług.
§ 10.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej
Umowy:
1) dopuszcza się zmiany których łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od
10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
2) dopuszcza się zmiany realizacji dodatkowych usług bądź dostaw od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile
stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych
lub

technicznych,

w

szczególności

dotyczących

zamienności

lub

interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach
zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w Umowie;
3) przewiduje się zmiany w sytuacji gdy zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w Umowie,
c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy
względem jego podwykonawców.
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4) Zamawiający dopuszcza za zgodą wyrażoną na piśmie zmianę oferowanego
Oprogramowania,

w przypadku, gdy oprogramowanie zostało wycofane z

rynku lub zaprzestano jego produkcji, a zaproponowane przez Wykonawcę
Oprogramowanie w wersji wyższej tego producenta posiada funkcjonalność,
cechy i parametry produktu niedostępnego. Zamawiający jednocześnie
podkreśla, że powyższa zmiana nie wpłynie na warunki realizacji Umowy a
wynagrodzenie nie ulegnie zwiększeniu.
2. Każda zmiana Umowy oraz załączników, w tym także ich uzupełnienie, wymaga
dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności, dokonanej w postaci
aneksu, podpisanego przez obie Strony.
3. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 Pzp w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów
między Stronami.
§ 11.
1. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na ujawnienie w publicznym rejestrze
umów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich publikowanym w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie http://bip.brpo.gov.pl/ danych dotyczących
niniejszej Umowy obejmujących: nazwę Wykonawcy, przedmiot Umowy, kwotę na
jaką została zawarta Umowa, datę zawarcia Umowy oraz okres obowiązywania
Umowy.
2. W związku z wykonywaniem Umowy Wykonawca zobowiązuje się do
niewykorzystywania nazw: „BRPO” oraz „Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich”
w jakiejkolwiek publicznej akcji promocyjnej lub reklamowej. Nie dotyczy to
przypadków, w których zobowiązanie do udzielenia informacji o uzyskanym
zamówieniu publicznym wynika z obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego o naruszenie praw strony trzeciej,
w związku z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca

13

podejmie na swój koszt wszelkie działania w celu rozwiązania takiego sporu łącznie
z prowadzeniem postępowania sądowego.
4. Nieważność jakiejkolwiek części niniejszej Umowy, pozostaje bez wpływu na
ważność jej pozostałej części, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Strony
zastąpią takie postanowienia, ważnymi postanowieniami wywołującymi taki sam
skutek gospodarczy.
5. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć w drodze
negocjacji. W przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia w terminie miesiąca od
zaistnienia sporu, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Użytkownika.
6. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu
przedmiotu Umowy lub z nim związane w przypadku braku możliwości ich
polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. W
przypadku sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami załączników
rozstrzygające znaczenie mają postanowienia Umowy.
8. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych,
ogłoszenia przez sąd upadłości lub postępowania układowego względem
Wykonawcy, wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi
zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, mających znaczenie dla
zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o nich Zamawiającego
pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu nie
powiadomienia.
9. Reprezentanci Wykonawcy podpisujący Umowy oświadczają, że są umocowani do
reprezentacji, a złożone dokumenty wymienione na wstępie i dołączone do Umowy
są zgodne ze stanem faktycznym firmy Wykonawcy w momencie podpisywania
Umowy.
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10. Umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, została
sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym w jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego.
Załączniki:
1) Oferta Wykonawcy – kopia,
2) Opis przedmiotu zamówienia – kopia.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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