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nr sprawy: CRE.080.02.22    Załącznik nr 5 do SWZ – wzór istotnych postanowień 
umowy 

 
Wzór umowy 

zawarta w Łodzi, w dniu ………………2022 roku, pomiędzy: 
 

Województwem Łódzkim / Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi  
NIP:……………………, 91-029 Łódź, ul. Wielkopolska 70/72;  
reprezentowanym przez ……………………………………., 
zwaną dalej jako Zamawiającym 

a 
……….. 
………… 
……….. 
zwaną dalej Wykonawcą 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja projektu pn. „Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych wraz z 
modernizacją pracowni zawodowej i szkoleniami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020, XI Osi priorytetowej: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania: XI.3 
Kształcenie zawodowe, Poddziałania: XI.3.1 Kształcenie zawodowe. zwanego w dalszej części umowy 
Przedmiotem Umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 
2.1. Pakiet A - Wyposażenie pracowni Technik automatyk w pomoce dydaktyczne 
2.1.1. Stoły laboratoryjne         6 kompletów 
2.1.2. Sprężarka pneumatyczna         2 komplety 
2.1.3. Płyta montażowa pozioma rowkowana     6 kompletów 
2.1.4. Stojaki montażowe         4 komplety  
2.1.5. Stanowiska do montażu układów pneumatycznych     3 komplety 
2.1.6. Stanowiska do montażu układów elektropneumatycznych i sensorów  3 komplety 
2.1.7. Zestawy ze sterownikiem PLC Logo! 8 24 V DC     3 komplety 
2.1.8. Zestawy ze sterownikiem PLC S7 – 1200 24 V DC      3 komplety 
2.1.9. Dotykowy panel operatorski przystosowany do sterownika PLC S7 – 1200  2 komplety 
2.1.10. Laptopy do stanowisk PLC       6 kompletów 
2.1.11. Laptopy do symulacji        3 komplety 
2.1.12. Stanowisko do montażu układów hydraulicznych     1 komplet 
2.1.13. Zestaw rozdzielaczy hydraulicznych       1 komplet 
2.1.14. Zestaw elektrorozdzielaczy hydraulicznych      1 komplet 
2.1.15. Zestaw do regulacji temperatury z regulatorem przemysłowym   1 komplet 
2.1.16. Zestaw do regulacji poziomu cieczy w zbiorniku z regulatorem przemysłowym  1 komplet 
2.1.17. Zestaw do regulacji przepływu cieczy w rurociągu z regulatorem przemysłowym  1 komplet 
2.1.18. Stanowisko regulacji poziomu z PLC       1 komplet 
2.1.19. Stanowisko regulacji przepływu z PLC      1 komplet 
2.1.20. Stanowisko regulacji ciśnienia z PLC       1 komplet 
2.1.21. Stanowisko regulacji temperatury z PLC     1 komplet 
2.1.22. Stanowisko do transportu i sortowania detali     1 komplet 
2.1.23. Zestaw PLC do stanowiska transportu      1 komplet 
2.1.24. Stanowisko dydaktyczne pozycjonowania      2 komplety 
2.1.25. Modułowa linia produkcyjna z robotem przemysłowym    1 komplet 
2.1.26. Programator ręczny do robota przemysłowego     1 komplet 
2.1.27. Moduł magazynu grawitacyjnego - Miniaturowa linia produkcyjna   1 komplet 
2.1.28. Moduł transportu - Miniaturowa linia produkcyjna     1 komplet 
2.1.29. Moduł magazynu z manipulatorem Pick&Place i stacją rozdzielającą   1 komplet 
2.1.30. Zestaw sterownika LOGO 8! do miniaturowej linii produkcyjnej   3 komplety 
2.1.31. Stanowisko dydaktyczne z przetwornikiem wagowym    1 komplet 
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2.1.32. Serwomechanizm położenia       1 komplet 
2.1.33. Stanowisko dydaktyczne do badania manipulatora typu Pick & Place  1 komplet 
2.1.34. Model windy         1 komplet 
2.1.35. Stanowisko dydaktyczne - Moduł oświetlenia     1 komplet 
2.1.36. Stanowisko dydaktyczne - Moduł sterowania     1 komplet 
2.1.37. Stanowisko dydaktyczne - Moduł bezpieczeństwa    1 komplet 
2.1.38. Stanowisko dydaktyczne - Moduł ogrzewania    1 komplet 
2.1.39.  Skrzynki narzędziowe z wyposażeniem      4 komplety 

2.2. Pakiet B    Modernizacja pracowni Technik automatyk  
2.2.1. Dostawa i montaż instalacji elektrycznej w pracowni i na zapleczu   1 komplet 
2.2.2. Dostawa i montaż oświetlenia w pracowni i na zapleczu    1 komplet 
2.2.3. Dostawa i montaż instalacji sprężonego powietrza na stanowiskach w pracowni 1 komplet 
2.2.4. Dostawa i montaż sieci komputerowej      1 komplet 
2.2.5. Malowanie sali i zaplecza        1 komplet 
2.2.6. Dostawa i montaż mebli w sali laboratoryjnej i na zapleczu    1 komplet 

2.3. Pakiet C     Szkolenie dla nauczycieli w zakresie obsługi pomocy dydaktycznych 
szczegółowo opisanych w Załączniku 1 do niniejszej umowy. 

3. Przedmiot Umowy obejmuje świadczenie Serwisu gwarancyjnego na zasadach szczegółowo określonych 
w §7 oraz Wsparcia technicznego na zasadach szczegółowo określonych w  § 8 

§ 2 
Termin wykonania Umowy  

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy określony w §1 ust. 2 w terminie do 3 
miesięcy od daty zawarcia umowy, zaś przedmiot określony w §1 ust. 3 – zgodnie z postanowieniami §7 i 
§ 8. 

2. Za datę wykonania Umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 2, Strony przyjmują datę podpisania przez 
Strony Protokołu Odbioru Końcowego. 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że:  

1.1. dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i profesjonalnymi kwalifikacjami, a także potencjałem 
ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Umowy,  

1.2. dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe (tzn. przed ich dostarczeniem nie były używane),  

1.3. zaoferowane urządzenia nie są przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaży lub 
serwisowania, ani też nie zostały wcześniej zwrócone producentowi lub sprzedawcy z jakiegokolwiek 
powodu. 

1.4. Pomoce dydaktyczne są dostępne w regularnej produkcji, nie są prototypami. 

1.5. Wszystkie zaoferowane pomoce dydaktyczne posiadają deklarację zgodności CE. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, z zasadami sztuki i 
wiedzą zawodową wymaganą od profesjonalisty, a także obowiązującymi normami i przepisami prawa.  

3. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco współdziałać z Zamawiającym w celu sprawnej i należytej 
realizacji Umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach 
dla realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących zarówno terminów jak i zakresu 
rzeczowego Umowy.  

5. Wykonawca może zawrzeć umowę z Podwykonawcą o wykonanie części Przedmiotu Umowy.  

6. Za rozliczenia finansowe z Podwykonawcami odpowiada wyłącznie Wykonawca.  

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i 
ich pracowników (działania zawinione i niezawinione) jak za własne.  

8. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom w żaden sposób nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

§ 4 
Procedura odbioru Przedmiotu Umowy  

1. Potwierdzeniem wykonania Przedmiotu Umowy będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół 
Odbioru Końcowego. 
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2. Zamawiający może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy nie został on wykonany w 
sposób określony w umowie, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy zawodowej lub przepisami prawa 

§ 5 
Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje całkowite, wynagrodzenie 
ryczałtowe (dalej w Umowie jako Wynagrodzenie Umowne) w kwocie ………..………………………… (słownie: 
……………………..………. ) zł netto plus należny podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów 
obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego, w kwocie ………. zł, co stanowi kwotę brutto 
w wysokości:  ……… zł 

2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy i 
ustalone jest na cały okres obowiązywania Umowy.  

3. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty związane z przekazaniem praw autorskich do 
dokumentacji wytworzonej w czasie realizacji Umowy, w tym w szczególności dokumentacji 
powykonawczej.   

4. Warunkiem wystawienia faktury VAT za wykonanie całego przedmiotu Umowy jest podpisany przez 
Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego. 

5. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT.  

6. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo 

naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie określone w art. 481 §2 k.c. 
8. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowo lub niezgodnie z niniejszą Umową 

wystawionej faktury, Zamawiający ma prawo odmówić jej  przyjęcia, niezwłocznie informując o tym 
fakcie Wykonawcę, przy czym 21-dniowy termin wskazany w ust.5, liczony jest od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

9. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z przedmiotowej Umowy na osobę trzecią 
bez zgody Zamawiającego, wyrażonej  w formie pisemnej. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT o numerze NIP 
………….. 

§ 6 
Odpowiedzialność Wykonawcy  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oraz prawne dostarczonych urządzeń, 
oprogramowania dokumentacji powykonawczej, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich 
wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, 
patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i 
przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem urządzeń do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich i wszelkiej 
odpowiedzialności wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym 
praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory 
użytkowe i przemysłowe, pozostających w związku z wprowadzeniem urządzeń i oprogramowania  do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w związku z 
powyższymi roszczeniami osób trzecich odpowiedzialność wobec Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zgodne z Umową korzystanie przez Użytkowników z 
dostarczonych urządzeń i oprogramowania nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich 
osób trzecich. 

4. Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami 
technicznymi. 

5. Wykonawca odpowiada za naruszenia praw osób trzecich, które wystąpią w związku z wykonywaniem 
Umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody związane z realizacją Przedmiotu Umowy, a zwłaszcza za 
szkody, które nastąpiły w trakcie transportu i montażu Urządzeń. 

§ 7 
Gwarancja i rękojmia 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcznej gwarancji oraz …. miesięcznej rękojmi Wykonawcy 
na przedmiot umowy określony w par.1 ustęp 2. 

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 
3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne dostarczonego sprzętu, urządzeń i oprogramowania. 
4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie wszystkie 

wady i nieprawidłowości w działaniu dostarczonego przedmiotu umowy, a w przypadkach określonych w 
ust. 11 dokonać ich wymiany na nowe, wolne od wad. 

5. Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń serwisowych, od godz.. 8.00-16.00 we 
wszystkie dni robocze, za pomocą: tel ……………………., e-mail : …………………… 

6. O każdej zmianie numeru telefonu, faksu lub adresu e-mailowego Wykonawca (Gwarant) zobowiązany 
jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi 
zmiany Umowy wymagającej sporządzenia aneksu. 

7. Przyjęcie zgłoszenia wraz z określeniem daty i godziny przystąpienia do naprawy, zostanie przez 
Wykonawcę (Gwaranta) potwierdzone drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-
mailowy : ……………………………………….. 

8. Usługi gwarancyjne będą dokonywane przez Wykonawcę (Gwaranta) w miejscu użytkowania sprzętu i 
urządzeń, a w przypadku konieczności naprawy uszkodzonych urządzeń  poza miejscem jego użytkowania 
wszelkie czynności z tym związane będą wykonywane przez Wykonawcę (Gwaranta) i na jego koszt. 

9. Wykonawca (Gwarant) zapewnia reakcję serwisową, rozumianą jako podjęcie działań diagnostycznych i 
kontakt ze Zamawiającym  w czasie nie dłuższym niż do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia 
awarii. 

10. W przypadku awarii lub usterki urządzeń Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki lub awarii 
(naprawy lub wymiany wadliwego bądź zużytego podzespołu lub urządzenia), w terminie naprawy nie 
dłuższym niż do końca 10 dnia roboczego, licząc od momentu zgłoszenia awarii lub usterki.  

11. W przypadku, gdy w okresie gwarancyjnym naprawa dostarczonego sprzętu lub urządzenia z powodu 
wad nieusuwalnych jest technicznie niemożliwa lub nastąpi trzykrotna naprawa danego sprzętu lub 
rządzenia, Wykonawca (Gwarant) niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 30 dni, liczonych od dnia 
zgłoszenia ostatniej awarii lub usterki, dokona jego wymiany na sprzęt lub urządzenie nowe, wolne od 
wad, o parametrach identycznych (tożsamych) lub lepszych, niż określone w Umowie. 

12. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w 
urządzeniu/oprogramowaniu, nie ujawnione przy jego odbiorze, jak i wszelkie inne wady fizyczne 
urządzenia, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub Gwarant ponosi odpowiedzialność.  

13. Jeżeli warunkiem utrzymania gwarancji lub rękojmi jest wykonywanie okresowych przeglądów lub 
konserwacji urządzeń, wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany do wykonywania takich czynności w 
ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową. 

14. Dla urządzeń będących Przedmiotem Umowy Wykonawca (Gwarant), w ramach wynagrodzenia 
umownego będzie wykonywał świadczenia gwarancyjne, które obejmują wykonywanie diagnostyki i 
napraw, w tym wymianę uszkodzonych urządzeń lub podzespołów (również zużytych) na nowe o nie 
gorszych, tj. tożsamych albo lepszych parametrach funkcjonalnych, 

15. Wszelkie koszty i ryzyko związane z obowiązkami wynikającymi z gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca 
(Gwarant). 

16. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, usuwaniem ujawnionych awarii i usterek, a także 
konserwacją i diagnostyką urządzeń, włączając w to koszt części i transportu z i do siedziby 
Zamawiającego, itp. ponosi Wykonawca 

17. Wykonawca w ramach świadczenia usług gwarancyjnych, zobowiązuje się do zwrotu kosztów naprawy 
gwarancyjnej oraz kosztów zastępczej dostawy urządzenia nowego zrealizowanych przez Zamawiającego 
w przypadku, gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Wykonawcę (Gwaranta) do jej wykonania, a ten jej 
nie wykonał lub wykonał nieskutecznie. 

§ 8 
Wsparcie techniczne  

1. Wraz z każdym dostarczonym urządzeniem wymagane jest zapewnienie wsparcia technicznego 
obejmującego w szczególności cykliczną – dokonywaną na bieżąco w miarę udostępniania zasobów przez 
producenta - aktualizację oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach przez co najmniej czas 
trwania gwarancji i rękojmi. 
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2. W ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi, 
Wykonawca zapewnia dostęp do stron internetowych producentów dostarczonych urządzeń, 
umożliwiający bez jakichkolwiek dodatkowych opłat z tego tytułu: 

2.1. dostępu do najnowszych sterowników  
2.2. dostępu do uaktualnień wszystkich funkcji bezpieczeństwa  
2.3. pobieranie aktualizacji oprogramowania wraz z niezbędnymi licencjami 
2.4. dostęp do narzędzi konfiguracyjnych i dokumentacji technicznej 
2.5. dostęp do pomocy technicznej producentów 

§ 9 
Odstąpienie od Umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu,  jeżeli zajdzie 
przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: 
1.1. w sytuacji dwukrotnej odmowy przyjęcia dostarczonych przez Wykonawcę Urządzeń  
1.2. w sytuacji, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 33% czasu 

realizacji umowy, 
1.3. Wykonawca wykonuje obowiązki wynikające z Umowy w sposób nienależyty, w tym w szczególności 

niezgodnie z postanowieniami określonymi w § 3 oraz § 4 Umowy, a zwłaszcza gdy nie dokona 
wymiany wadliwych Urządzeń na Urządzenia wolne od wad zgodnie z postanowieniami § 7 lub nie 
zapewnia odpowiedniego Wsparcia technicznego, zgodnie z § 8. 

1.4. Wykonawca powierzył podwykonawstwo z naruszeniem umowy, 
1.5. Wykonawca naruszył którykolwiek z obowiązków zachowania poufności określony w umowie. 

2. Określone w §9 ust.1 uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 30 
dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia. 

§ 10 
Kary umowne  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma 
prawo naliczyć kary umowne, które będą naliczane w następujących okolicznościach i w określonych 
poniżej wysokościach: 

1.1. za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 25 % Wynagrodzenia umownego netto, określonego w §5 ust.1 umowy; 

1.2. z tytułu opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 
1 w wysokości 1% Wynagrodzenia umownego, określonego w §5 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia nie więcej jednak łącznie niż 75 % Wynagrodzenia umownego netto, określonego 
w §5 ust.1;  

1.3. z tytułu opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 1 
w wysokości 1 % Wynagrodzenia umownego, określonego w §6 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, nie więcej jednak łącznie niż 75 % Wynagrodzenia umownego netto, określonego 
w §5 ust.1; 

1.4. z tytułu opóźnienia w usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji i opieki technicznej opisanej w §7, 
w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia umownego, określonego w §5 ust.1 umowy, za każdy dzień 
opóźnienia liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, nie więcej jednak 
łącznie niż 75 % Wynagrodzenia umownego netto, określonego w §5 ust.1 umowy;  

1.5. z tytułu naruszenie obowiązków, o których mowa w § 12 ust. w wysokości 2 % wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w §5 ust.1 umowy, za każde naruszenie osobno. 

1.6. w przypadku braku Wsparcia technicznego opisanego w §8, lub nienależytego Wsparcia 
technicznego (nieprowadzącego do rozwiązań problemów technicznych występujących u 
zamawiającego), po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zapewnienia należytego 
Wsparcia technicznego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 
250 złotych za każdy przypadek. 

2. Kary umowne, o których mowa w §10 ust. 1, są naliczane niezależnie od siebie i podlegają łączeniu i 
sumowaniu. 

3. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, u Zamawiającego powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone w Umowie kary umowne 
lub też szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, 
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Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych.  

4. Kwotę naliczonych kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z należnego Wykonawcy 
Wynagrodzenia umownego lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę, a w przypadku braku możliwości potrącenia kwota naliczonych kar umownych będzie płatna 
przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od 
daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.  

5. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie 
zdarzenia losowe związane z działaniem siły wyższej.  

6. W przypadku, gdy szkoda Zamawiającego powstanie z innych przyczyn, niż te, dla których zastrzeżone 
zostały kary umowne, lecz związanych z realizacją niniejszej umowy, Zamawiający ma również prawo 
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający 
nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody lub utraconych korzyści.  

§ 11 
Poufność danych i informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji dotyczących Zamawiającego oraz 
jego pracowników, współpracowników i podmiotów współpracujących z Zamawiającym, jakie 
Wykonawca uzyska w toku realizacji Umowy. 

2. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu 
Umowy mogą być wykorzystane tylko w celu jego wykonania.  

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 nie dotyczy:  

3.1. informacji publicznie dostępnych,  

3.2. informacji, które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie były objęte 
zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu,  

3.3. obowiązku ujawnienia wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących.  

4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji na uprawnione 
żądanie sądu lub organu administracji oraz w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, jeżeli jest to 
potrzebne dla jego rozstrzygnięcia i przy zachowaniu możliwych środków ochrony ujawnianych informacji 
przed ich publicznym rozpowszechnieniem – po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony o 
żądaniu ujawnienia.  

5. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających 
dochowanie zasady poufności, określonej w ust. 1 i 2, przez swoich pracowników i Podwykonawców.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn. Dz. U. 2016 poz. 922 z późniejszymi zmianami), jeśli dane takie pozyska w trakcie lub w związku z 
realizacją Umowy.  

7. W chwili, gdy dane, w których posiadanie wszedł Wykonawca nie będą już konieczne do realizacji 
Umowy, a także na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie nośniki 
zawierające dane lub zniszczy dane, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. W 
żadnym przypadku nośniki, na których znajdowały się dane nie mogą zostać udostępnione osobom 
trzecim bez uprzedniego usunięcia danych z takich nośników w sposób zatwierdzony przez 
Zamawiającego na piśmie.  

8. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuje, że: 
8.1. administratorem danych osobowych jest Zamawiający 

8.2.  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: ……………… 

8.3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

8.4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 
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8.5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

8.6. obowiązek podania przez danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

8.7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

8.8. osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje : 

8.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

8.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

8.8.3. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

8.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; 

8.9. osobie, której dane osobowe są przetwarzane nie przysługuje: 

8.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

8.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

8.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

§ 12 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca zapewnia, że wykonanie przedmiotu Umowy nie narusza praw osób trzecich, a w 
szczególności w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych.  

2. Wykonawca, w razie naruszenia praw autorskich z jego winy, zobowiązuje się pokryć koszty 
ewentualnego odszkodowania oraz wszelkie koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem Sądu, pod 
warunkiem, iż Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie na piśmie o wystąpieniu przeciwko 
Zamawiającemu z takim roszczeniem przez osobę trzecią.  

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą wydania, w ramach Wynagrodzenia Umownego 
majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powstałej w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w 
szczególności do dokumentacji powykonawczej, na następujących polach eksploatacji, bez ograniczeń 
czasowych i terytorialnych: 

3.1.  wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 
użytkownik mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, sieci 
komputerowych oraz sieci Internet; 

3.2. czasowego lub trwałego wprowadzenia do pamięci komputera,  

3.3. przechowywania, reprodukcji,   

3.4. tłumaczenia,  

3.5. prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia całości lub w części, 

3.6. prawo do przystosowywania, zmiany układu wykonania lub jakichkolwiek innych zmian, z 
zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;  

3.7. prawo do sporządzania niezbędnej liczby kopii oraz korzystania z nich; 

3.8. wprowadzania do obrotu i rozporządzania oraz obciążania bez ograniczeń 

4. Wykonawca oświadcza, że wykorzystanie oprogramowania będącego elementem składowym 
dostarczonych urządzeń nie wymaga uzyskania dodatkowych zezwoleń lub zawarcia dodatkowych umów 
oraz nie powoduje dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.  

5. Zamawiający ma prawo do korzystania z dostarczonego wraz z urządzeniami oprogramowania w zakresie 
niezbędnym do korzystania z urządzeń. Pozyskanie przez Wykonawcę i udzielenie lub przeniesienie na 
Zamawiającego licencji  na korzystanie z tego oprogramowania następuje w ramach Wynagrodzenia 
Umownego, o którym mowa w §5 ust.1. 

§ 13 
Osoby upoważnione do kontaktu  

1. Do koordynowania spraw związanych z realizacją Przedmiotu Umowy Strony wyznaczają: 
1.1. po stronie Zamawiającego ……………………………………………… 
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1.1.1. tel. …………………,   

1.1.2. email: ……….……….………..  

1.2. po stronie Wykonawcy …………………..,  

1.2.1. tel. …………………,  

1.2.2. email: ……….……….……….  

2. W trakcie realizacji Umowy osoby wskazane w ust. 1 punkt 1.1 i 1.2 mogą zostać zastąpione przez inne 
osoby wyznaczone przez Strony za uprzednim pisemnym powiadomieniem. Powiadomienie o 
powyższych zmianach nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia aneksu 

3. Wszelkie ustalenia Stron muszą być udokumentowane i podpisane przez osoby do tego uprawnione. 
 
 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy, których nie da się 
rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  

2. Wszelkie oświadczenia woli Stron, wynikające z postanowień Umowy winny być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności chyba, że Umowa wskazuje inaczej.  

3. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zmianie swojego 
adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni od wystąpienia 
takiej zmiany.  

4. W przypadku nie wywiązania się jednej ze Stron z obowiązku, o którym mowa w ust. 3, korespondencja 
wysłana na podany w Umowie adres lub numer uważana będzie za doręczoną.  

5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.  

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a 
jeden Wykonawca.  

7. Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:  
7.1. Załącznik nr 1 – Szczegółowe zestawienie dostarczanego sprzętu i urządzeń wraz ze specyfikacją 

cenową 
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Załącznik 1 do Umowy zawartej w dniu ….  2022 roku. 
 
 

Szczegółowe zestawienie dostarczanego sprzętu i oprogramowania  wraz ze specyfikacją cenową 
 

 

Lp. Przedmiot umowy 
Liczba 

szt. 
Producent nazwa nr katalogowy 

cena jedn. 
netto w zł 

wartość 
netto w zł 
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