
UMOWA NR  ……../OW/20

zawarta w dniu .................r. w Lublinie pomiędzy
Gminą Lublin, z siedzibą w Lublinie przy Placu Króla Władysława Łokietka 1, NIP 946-25-75-811,
REGON 431019514, reprezentowaną przez:
...................... –  ..................................................,
zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,
a 
............. z siedzibą w ............., NIP ..........., REGON ............., reprezentowaną przez:
...................... – ................,
zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną.

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w
trybie licytacji  elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień  publicznych, w  związku z  realizacją  przez  Gminę  Lublin  projektu  „Lublin  stawia  na
zawodowców”  realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Lubelskiego  na  lata  2014-2020  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego.

§ 1 
 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa opracowania, przygotowania i wdrożenia Platformy

współpracy pomiędzy uczniem – szkołą – pracodawcą -  organem prowadzącym w ramach
realizacji przez Gminę Lublin projektu „Lublin stawia na zawodowców” współfinansowanego
ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 2. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca:

1) opracuje  Platformę  wraz  z  wymaganą  dokumentacją  zgodnie  z  opisem  zawartym
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;

2) dostarczy Platformę, zainstaluje ją, przeprowadzi konfigurację oraz wdrożenie do systemu
informatycznego Zamawiającego;

3) przeprowadzi  testy  funkcjonalne,  bezpieczeństwa  i  wydajnościowe   oraz  po  poprawie
ewentualnych błędów przedłoży ostateczny raport;

4) przeszkoli  osoby  wskazane  przez  Zamawiającego  w  zakresie  administracji  i  obsługi
Platformy, w siedzibie Zamawiającego lub szkół dla maksymalnie 40 osób (min. 3 grupy
szkoleniowe w wymiarze 4 godzin dla każdej grupy); 

5) przekaże kody źródłowe wszystkich komponentów Platformy;

6) przekaże autorskie prawa majątkowe do wszystkich autorskich komponentów Platformy;

§ 2 
 1. Wykonawca oświadcza, że zlecone prace wykona zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
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technicznej, wymaganiami określonymi przez Zamawiającego  w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy. 

 2. Wykonawca  oświadcza,  że  zlecone  prace  wykona  z  dołożeniem  należytej  staranności,
w sposób  zapewniający  Zamawiającemu  korzystanie  z  Platformy  zgodnie  z  założeniami
określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

 3. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić na każdym etapie realizacji umowy uwagi zgłoszone
przez Zamawiającego dotyczące sposobu  realizacji umowy. 

 4. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  niezbędną  wiedzę,  umiejętności,  doświadczenie  oraz
zasoby  ludzkie,  ekonomiczne  i  techniczne  konieczne  do  należytego  wykonania  prac
określonych w § 1 niniejszej umowy.

 5. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  udostępnienia  Wykonawcy  posiadanych  informacji
niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o ile nie narusza to zasad związanych
z ochroną tajemnicy państwowej lub służbowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa oraz przepisów
wewnętrznych Zamawiającego.

 6. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących drugiej
Strony,  uzyskanych  w  trakcie  realizowania  niniejszej  umowy,  w  szczególności  informacji
handlowych, finansowych, technicznych, organizacyjnych. Wykorzystanie tych informacji może
nastąpić jedynie w celu realizacji niniejszej umowy. 

 7. Strony oświadczają, że dołożą wszelkich starań i będą zgodnie współpracować w wykonaniu
niniejszej umowy.

§ 3 
 1. Wykonawca  gwarantuje,  że  przekazana  Zamawiającemu  Platforma  będzie  wolna  od  wad

prawnych oraz nie będzie obciążona prawami osób trzecich.

 2. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  każda  nowa  wersja  Platformy  będzie  akceptowała  dane
Platformy oraz funkcjonalności, które nie uległy modyfikacji.

 3. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu Platformę, którą
Zamawiający  będzie  mógł  modyfikować  i  rozwijać  bez  żadnych  ograniczeń,  bez  potrzeby
żadnych dodatkowych kodów czy narzędzi informatycznych oraz bez konieczności uzyskiwania
jakichkolwiek zgód lub zezwoleń Wykonawcy lub osób trzecich.

 4. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  świadczenia  usług,  wchodzących  w  zakres  przedmiotu
niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 oraz wykonania i dostarczenia dokumentacji w języku
polskim.

§ 4 
 1. Strony umowy zobowiązują się do wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za kontakty

w toku realizacji niniejszej umowy.
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§ 5 
 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej

umowy podwykonawcom.
 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

 3. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i  terminowość prac,
które realizuje przy pomocy podwykonawców.

 4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie
postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zamierza  powierzyć  niżej  wskazanym
podwykonawcom następujący zakres zamówienia:

1) …......................................…

2) …..........................................

§ 6 
 1. Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  podpisania  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych

osobowych w zakresie, w celu i na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania
danych  osobowych,  stanowiącej  załącznik  nr  2  do  niniejszej  umowy  w terminie  do  30  dni
roboczych od zawarcia umowy.

 2. Jeżeli Wykonawca nie podpisze w terminie o którym mowa w ust. 1 umowy powierzenia danych
osobowych Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

 3. W przypadku,  o którym mowa w ust.  2  wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu
wcześniej wykonanych prac.

§ 7 
 1. Wykonawca wykona przedmiot umowy do 19 czerwca 2020 roku.

 2. Wykonawca w ramach realizacji umowy uzgodni z Zamawiającym w ciągu 3 dni od podpisania
umowy szczegółowy harmonogram wykonania danych etapów zamówienia.

 3. Wykonawca  zobowiązuje  się  na  bieżąco  współpracować  z  osobami  wskazanymi  przez
Zamawiającego i niezwłocznie dokonywać poprawek i zmian Platformy.

 4. Strony zgodnie  ustalają,  że  po wykonaniu  przedmiotu niniejszej  umowy oraz po spełnieniu
pozostałych  świadczeń  określonych  w  niniejszej  umowie zostanie  przeprowadzony  przez
Strony końcowy odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony pisemnym protokołem stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszej umowy, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli każdej
ze Stron.

1)  W  trakcie  realizacji  zamówienia  będą  podpisywane  protokoły  odbioru  poszczególnych
etapów przedmiotu zamówienia załącznik nr 3a, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem
ustalonym przez strony umowy. 

 5. Przedmiotem odbioru będzie także dokumentacja określona w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy.
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 6. Za datę wykonania umowy przez Wykonawcę Strony uznają datę podpisania bez zastrzeżeń
końcowy protokołu odbioru, o którym w ust. 4.

 7. Końcowy  protokół  odbioru  podpisany  bez  zastrzeżeń  stanowić  będzie  podstawę  do
wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

§ 8 
 1. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  poszczególnych  etapów /  końcowego  odbioru  przedmiotu

umowy  zostaną  stwierdzone  wady,  Zamawiający  może  odmówić  ich  przyjęcia  do  czasu
usunięcia stwierdzonych wad. 

 2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w czasie odbioru w terminie 7 dni od ich
zgłoszenia, Zamawiający może odstąpić od umowy.

 3. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia
wad.

 4. Jeżeli  po  odebraniu  przedmiotu  umowy  okaże  się,  iż  ma  on  wady  fizyczne,  prawne  lub
nastąpiły inne okoliczności uniemożliwiające korzystanie z niego, Wykonawca w terminie 7 dni
zobowiązany  jest  do  dostarczenia  innej  wersji  Platformy  wolnej  od  wad,  spełniającego
wymagania określone w niniejszej umowie oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu.

§ 9 
 1. Wykonawca  z  chwilą  podpisaniem protokołu  odbioru,  o  którym mowa  § 7  ust.  4  podpisze

umowę  przeniesienia  autorskich  praw  majątkowych,  na  podstawie  której  przekaże
Zamawiającemu  wszystkie  autorskie  prawa  majątkowe  do  Platformy  stworzonej  w  ramach
realizacji niniejszej umowy oraz w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1.

 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi na wszystkich polach eksploatacji znanych
w chwili zawierania umowy, o której mowa w ust. 1, wraz z prawem do dalszego przenoszenia
tych praw na inne osoby oraz wyłącznym prawem zezwolenia na wykonywanie autorskiego
prawa zależnego.

 3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niewykonywania  autorskich  praw  osobistych  do  Platformy
stworzonej w ramach realizacji niniejszej umowy.

 4. Wykonawca  wraz  z  przekazywaną  Platformą  przekaże  Zamawiającemu  kompletne  kody
źródłowe do Platformy wytworzonej w ramach niniejszej umowy.

 5. Wykonawca oświadcza, że Platforma będąca przedmiotem niniejszej umowy, nie narusza praw
majątkowych  ani  osobistych  osób  trzecich  oraz  jest  samodzielnym  i  oryginalnym utworem
w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 6. W  przypadku  złożenia  przez  Wykonawcę  niezgodnego  z  rzeczywistością  zapewnienia,
zawartego w ust. 5, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych
w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie.

 7. Wykonawca  niniejszym  zwalnia  Zamawiającego  od  wszelkich  obowiązków  świadczenia  na
rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku określonym w ust. 6.

8. Wykonawca oświadcza, że rozporządzanie Platformą stworzoną w ramach realizacji niniejszej
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umowy  nie  narusza  praw  własności  przemysłowej  i  intelektualnej,  w  szczególności:  praw
patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych.

§ 10 
 1. Za wykonanie niniejszej  umowy Wykonawcy przysługuje  wynagrodzenie  w kwocie  .........  zł

(słownie: ..............)  brutto, w tym podatek VAT w wysokości 23%.

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.  1,  obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
umowy niezbędne do jej  wykonania oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki  i  opłaty
związane z realizacją przedmiotu umowy.

 3. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem,  w  terminie  21  dni  od  dnia  otrzymania  przez
Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT,  po  uprzednim  odbiorze  przedmiotu
umowy zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy.

 4. Z tytułu realizacji  zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle* ustrukturyzowaną
fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia  z dnia 9 listopada
2018 r.  o  elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach publicznych,  koncesjach na roboty
budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie  publiczno-prywatnym (Dz.  U  z  2018  r.  poz.  2191)
z uwzględnieniem właściwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiającego.

 5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 6. Wynagrodzenie w ramach niniejszej umowy jest współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego   Województwa
Lubelskiego.

§ 11 
1. Przedmiot umowy o którym mowa w § 1 zostanie objęty wsparciem serwisu gwarancyjnego w
terminie do 31 grudnia 2022 roku. 

2.  Początkiem  okresu  serwisu  gwarancyjnego  jest  dzień  podpisania  końcowego  protokołu
odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 4 bez zastrzeżeń.

3.  Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie elementy Platformy,  zrealizowane (zainstalowane i
skonfigurowane)  przez  Wykonawcę,  w  tym  również  elementy  Platformy  powstałe  jako  wynik
ewentualnych  modyfikacji  Platformy  przez  Wykonawcę  w  ramach  świadczenia  usług
gwarancyjnych.

4. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do:

1) zapewnienie ciągłości działania przedmiotu umowy;

2) wsparcia w zakresie wykrywania i usuwania przyczyn jego niestabilnej pracy w sposób i w
terminach określonych poniżej:

 a) awaria (całkowity brak dostępności portalu) – 1 dzień roboczy;

 b) błąd  (każde  poważne  pogorszenie  funkcjonalności  lub  wydajności  portalu)  –  3  dni
robocze;
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 c) usterka (problemy z pojedynczymi funkcjami portalu, występujące sporadycznie i inne
nie mające znamion błędu) – 5 dni roboczych.

3) przyjmowania zgłoszeń awarii, błędów i usterek wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia
oraz  podaniem  jego  numeru  pod  adresem  poczty  elektronicznej  …………  lub  w  systemie
informatycznym Wykonawcy …………….……… pod adresem …………………

4) przeprowadzania niezbędnych aktualizacji Platformy, zapewniających jej bezpieczeństwo.

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego w sposób zapobiegający
utracie  danych  Zamawiającego,  w  tym  także  tych,  do  których  będzie  miał  dostęp  w  trakcie
wykonywania dodatkowych usług serwisowych. W przypadku, gdy wykonanie danej czynności
przez  Wykonawcę  związane  jest  z  ryzykiem  utraty  danych,  Wykonawca  zobowiązany  jest
poinformować o tym Zamawiającego na piśmie i uzyskać jego zgodę. 

6.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  świadczenia  usług  w ramach  serwisu  gwarancyjnego  w
sposób  niepowodujący  obniżenia  wydajności  Platformy  sprzed  wystąpienia  awarii,  błędu  lub
usterki .

7.  Gwarancja  nie  wyłącza,  nie  ogranicza  ani  nie  zawiesza  uprawnień  Zamawiającego
wynikających z innych przepisów prawa.

§ 12 
 1. Strony  ustanawiają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy

w formie kar umownych.

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do terminów wskazanych
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto określonego
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

2) w  przypadku  przekroczenia  terminów  wskazanych  w  ustalonym  z  Zamawiającym
szczegółowym harmonogramie wykonania danych etapów zamówienia w wysokości 0,5%
wartości  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  10  ust.  1  niniejszej  umowy,  za  każdy
rozpoczęty dzień zwłoki;

3) w  przypadku  zwłoki  w  usunięciu  wad  przedmiotu  umowy,  w  stosunku  do  terminu
wskazanego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy:

a) w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy,  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  w  stosunku  do  terminów  określonych
w szczegółowym harmonogramie wykonania danych etapów zamówienia,

b) w wysokości 1% wartości  wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust.  1 niniejszej
umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 7 ust.
1 niniejszej umowy,

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

5) za zwłokę w zapewnieniu ciągłości działania przedmiotu umowy w terminie o którym mowa
w § 11 ust. 1 w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1
niniejszej umowy za każdy stwierdzony przypadek, 
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6) za zwłokę dotyczącą wsparcia w zakresie wykrywania i usuwania przyczyn jego niestabilnej
pracy Portalu zgodnie z terminami wskazanymi w § 11 ust. 4 litera od a do c – w wysokości
0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za każdy
rozpoczęty dzień roboczy,

7) za  utratę  danych  podczas  świadczenia  serwisu  gwarancyjnego,  bez  poinformowania
Zamawiającego o ryzyku utraty danych zgodnie z § 11 ust. 5 w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

 3. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego
w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 niniejszej umowy.

 4. W  przypadku  przekroczenia  terminów  określonych  w  szczegółowym  harmonogramie
wykonania danych etapów zamówienia oraz  terminu realizacji przedmiotu umowy określonego
w § 7 ust. 1 o więcej niż 7 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy,
przy  czym odstąpienie  nie  powoduje  utraty  możliwości  dochodzenia  przez  Zamawiającego
odszkodowania i kar umownych określonych w ust. 2.

 5. Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  Stronami  umowy  z  momentem
doręczenia  drugiej  Stronie  oświadczenia  o  odstąpieniu  i  będzie  wywierało  skutek  na
przyszłość,  przy  zachowaniu  w  pełni  przez  Zamawiającego  wszystkich  uprawnień,  które
Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności
uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych.

 6. Stronom  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  kar
umownych na zasadach ogólnych.

 7. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne
należne od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne.

§ 13 
 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, lub dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

 2. W przypadku,  o którym mowa w ust.  1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14 
 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

 2. Strony są uprawnione do wprowadzenia do umowy zmian nieistotnych, to jest innych niż 
zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy PZP.
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 3. Strony przewidują następujące warunki zmiany treści umowy:

1)  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;

2)  zmiana  pierwotnie  przyjętej  technologii  i  sposobu  wykonania  umowy,  gdy  zmiana  ta
podyktowana  będzie  usprawnieniem  lub  polepszeniem  warunków  użytkowania  Systemu,  a
także w przypadku  pojawienia  się  na rynku  technologii  nowszej  generacji  pozwalającej  na
zaoszczędzenie czasu realizacji lub zwiększenie parametrów wydajnościowych Systemu, bądź
gdy  zachowanie  dotychczasowej  formy  lub  zakresu  było  niemożliwe  lub  niecelowe  ze
względów technicznych, technologicznych lub z innych przyczyn niezasadne lub niemożliwe,
bądź zaistniała możliwość zastosowania nowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub
innych rozwiązań informatycznych lub sprzętowych, korzystnych dla Zamawiającego, bądź w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianego wcześniej rozwiązania groziło niewykonaniem lub
wadliwym  wykonaniem  przedmiotu  umowy,  jeżeli  przyczyny  te  zostały  ujawnione  przez
Zamawiającego lub Wykonawcę na etapie realizacji Umowy

3) zmiana terminów realizacji Umowy w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie określonych terminów nie leży w interesie publicznym,

b) działania  siły  wyższej,  uniemożliwiającej  wykonanie  prac  w  terminach  określonych
w szczegółowym harmonogramie

c) zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 2-3;

 4. Zmiana Umowy przewidziana w ust. 3 dopuszczalna jest na następujących warunkach:

ad  pkt  1  lit.  a  —  stawka  i  kwota  podatku  VAT  oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie
odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę;

ad  pkt  2  —  zmiana  pierwotnie  przyjętej  technologii  i  sposobu  wykonania  umowy,  na  inną
technologię lub sposób wykonania, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia efektów wymienionych
w pkt 2;

ad  pkt  3  lit.  a  —  zmiana  terminu  realizacji  umowy  o  okres  umożliwiający  osiągnięcie
uzasadnionego interesu publicznego;

ad pkt 3 lit. b — zmiana terminu realizacji umowy o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do
usunięcie skutków tego działania;

ad pkt 3 lit. c — zmiana terminu realizacji umowy o okres niezbędny stosownie do zaistniałych
okoliczności.

 5. Strony  zobowiązane  są  do  informowania  się  wzajemnie  o  wystąpieniu  okoliczności
uzasadniających konieczność dokonania zmiany istotnych postanowień umowy.

 6. Strona występująca o  zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest  do udokumentowania
zaistnienia okoliczności,  o których mowa w ust. 4. Wniosek o zmianę postanowień zawartej
Umowy musi być wyrażony na piśmie i zawierać podstawę umowną i uzasadnienie faktyczne.

 7. Zmiana Umowy może nastąpić pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie w formie aneksu
przyjętego i podpisanego przez obie Strony Umowy.
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                                                          § 15
1. Strony uznają niedotrzymanie lub opóźnienie wykonania przedmiotu umowy uniemożliwiające
należyte  wykonanie  obowiązków  za  usprawiedliwione,  jeśli  zostały  spowodowane  przez
okoliczności, które powstały na skutek działania siły wyższej.

2. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie, nie później
niż  w ciągu dwóch dni,  od kiedy nawiązanie komunikacji  stanie się możliwe,  przekaże drugiej
stronie pisemną informację o zaistnieniu siły wyższej i jej przewidywanych skutkach dla realizacji
Umowy  oraz  o  ile  to  będzie  możliwe,  przedstawi  niebudzące  wątpliwości  dokumenty
potwierdzające jej wystąpienie.

3.  Strony niezwłocznie,  lecz  nie  później  niż  w ciągu pięciu  dni  roboczych od dnia  otrzymania
powyższej informacji,  uzgodnią na piśmie tryb dalszego postępowania w przedmiocie realizacji
Umowy.

4. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze Stron ma prawo do rozwiązania umowy
w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej
Stronie.

§ 16
Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej  Strony przenieść na osobę trzecią żadnych praw
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego
prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 18
 1. Strony postanawiają wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać polubownie.
 2. W przypadku nierozwiązania sporu polubownie, zostanie on poddany rozstrzygnięciu sądowi

powszechnemu, właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.

 § 19
1.  Jeżeli  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy  niezbędne  będzie  przetwarzanie  danych
osobowych,  których  Wykonawca  będzie  administratorem,  wdroży  on  odpowiednie  środki
techniczne i  organizacyjne,  zaprojektowane w celu skutecznej realizacji  zasad ochrony danych
oraz  w  celu  nadania  przetwarzaniu  niezbędnych  zabezpieczeń,  tak  by  spełnić  wymogi
obowiązującego prawa oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

2.  Jeżeli  Wykonawca  w  celu  realizacji  niniejszej  umowy  pozyska  dane  osób  fizycznych,
zobowiązany będzie do przekazania im informacji wymaganych przepisami prawa, podawanych w
przypadku  zbierania  danych  osobowych  od  osoby,  której  dane  dotyczą  oraz  w  przypadku
pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.
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 § 20

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający         Wykonawca

…........................ ….......................

Kontrasygnata Skarbnika

….....................…
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