Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia
POWR.03.05.00-00-z050/17
ZP/UR/154/2018

Załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
Nazwa nadana postępowaniu:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie systemu do przeprowadzania testów językowych na
badanych grupach osób w sposób anonimowy dla Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Systemów
Edukacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Umowa
Zawarta w dniu ………………. r. w Rzeszowie pomiędzy:
Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów,
Regon 691560040, NIP 8133238822, reprezentowanym przez:
Rektora - prof. dr hab. Sylwester Czopek
przy kontrasygnacie finansowej:
Kwestor UR – mgr Marzeny Filipek
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
................................................................................................................
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nr ZP/UR/154/2018 w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru przez Zamawiającego
oferty Wykonawcy.
§1
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie i uruchomienie dzieła stanowiącego system do
przeprowadzania testów językowych na badanych grupach osób w sposób anonimowy dla
Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: „Jednolity
Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”
POWR.03.05.00-00-Z050/17
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, z uwzględnieniem wszelkich
zmian oraz wyjaśnień udzielonych w odpowiedziach na pytania Wykonawców, które miały
miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy oraz zgodnie z ofertą
Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy.
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a) opracowania, dostarczenia, instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia systemu do projektowania,
opracowywania i przeprowadzania testów językowych na badanych grupach osób w sposób
anonimowy,
b) przeprowadzenia fazy testowania opracowanego systemu przez pracowników Zamawiającego,
przez minimum 10 dni roboczych,
c) uwzględniania w toku realizacji przedmiotu zamówienia uwag i opinii Zamawiającego,
d) przeprowadzenia analizy rzetelności i trafności narzędzia oraz zmodyfikowanie systemu
w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów i funkcjonalności,
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e) opracowania podręcznika użytkowania, który zostanie przekazany Zamawiającemu w trakcie
odbioru przedmiotu umowy,
f) zainstalowania i skonfigurowania sytemu na serwerze Zamawiającego, przy uwzględnieniu
parametrów posiadanego przez Zamawiającego sprzętu,
g) przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi, użytkowania i administrowania systemu
w wymiarze min. 30 godzin dla min. 3 pracowników Zamawiającego,
h) przeniesienia na Zamawiającego wyłącznych autorskich praw majątkowych do korzystania
i pełnej modyfikacji/rozbudowy utworu powstałego w ramach realizacji Umowy przez
Wykonawcę.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań i będzie zgodnie współpracować
z Zamawiającym.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędna wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz zasoby
ludzkie, ekonomiczne i techniczne konieczne do wykonania prac określonych w § 1.
3. Wykonawca oświadcza, że zlecone prace wykona z należytą starannością, zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej.

1.

2.

3.
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§3
Z tytułu należytego wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik
nr 1 do umowy, w kwocie:
netto: ........................zł (słownie:..............................................................)
VAT:.........................zł (słownie:.............................................................)
brutto:.......................zł (słownie: .............................................................)
Wartość, podana w ust. 1, zawiera wszystkie niezbędne koszty, opłaty, wydatki, podatki i inne
świadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją
zamówienia. W szczególności mieści się w nim wynagrodzenie z tytułu przeniesienia wyłącznych
praw autorskich do utworów oraz za nośnik lub nośniki, na których je utrwalono.
Wynagrodzenie wskazane w §3 ust. 1 będzie płatne w całości na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury /rachunku.
Podstawą wystawienia faktury /rachunku jest podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
Zamawiający na podstawie prawidłowo wystawionej faktury /rachunku i na wskazane
w niej/w nim konto dokona przelewem zapłaty za dostarczony przedmiot umowy w terminie 30
dni od daty doręczenia faktury / rachunku.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień zlecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy
Wykonawcy.
§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać przedmiot umowy w terminie do 2 miesięcy
od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w postaci
zakończonej instalacji systemu na serwerze Zamawiającego oraz pełnych uprawnień dostępu do
administrowania jego funkcjonalnością.
Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przekazania wraz z przedmiotem umowy wszelkich
dokumentów potrzebnych do korzystania z przedmiotu umowy, w tym w szczególności
dokumenty gwarancyjne, instrukcje, opisy i inne posiadane przez niego informacje - w języku
polskim
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4. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru wykonania całości
przedmiotu umowy zwanym dalej jako „protokół odbioru”, podpisanym bez zastrzeżeń przez obie
strony umowy – wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy.
5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, usterek lub nieprawidłowości przedmiotu umowy,
jak również w przypadku stwierdzenia braku wykonania lub nienależytego wykonania
obowiązków Wykonawcy określonych w § 1 umowy oraz niniejszym paragrafie Zamawiający ma
prawo odmowy podpisania protokołu odbioru i wezwania Wykonawcy do usunięcia wszelkich
stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie określonym przez Zamawiającego.
§5
Tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają następujące kary
umowne:
a) za każdy dzień opóźnienia w spełnieniu świadczenia przedmiotu umowy, określonego w § 1,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto,
b) za każdą godzinę opóźnienia w podjęciu czynności związanych z zadeklarowanym
przez Wykonawcę czasem reakcji serwisowej w okresie gwarancji, o których mowa § 6 ust. 7,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny umownej brutto,
relatywnie do czasu opóźnienia,
c) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji
i rękojmi liczonego od następnego dnia po upływie terminu na usunięcie wady Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej
netto za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 19 poz. 177 z p. z.) oraz w przypadkach wskazanych
w Kodeksie cywilnym.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
1.

1.
2.
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§6
Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego systemu.
Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu ……………………….. miesięcznej
gwarancji na przedmiot umowy czyli system do przeprowadzania testów językowych na
badanych grupach osób w sposób anonimowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy licząc od dnia
podpisania przez obie strony protokołu odbioru (bez zastrzeżeń) przedmiotu zamówienia.
Wykonawca może wykonywać gwarancję w siedzibie Zamawiającego lub przez zdalny dostęp do
systemu za zgodą Zamawiającego.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do świadczenia gwarancji w sposób
zapobiegający utracie danych Zamawiającego.
Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usuwania wad sytemu, w tym dokonywana
napraw błędów w celu utrzymania sytemu i zapewnienie jego funkcjonalności.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego przez okres….. miesięcy
zgodnie z ofertą Wykonawcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru (bez
zastrzeżeń) przedmiotu zamówienia.
Czas reakcji pracownika serwisu na zgłoszoną awarię wynosi nie dłużej niż …. godziny w dni
robocze (przez czas reakcji rozumiana jest odpowiedź pracownika serwisu na zgłoszenie
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telefoniczne i przyjazd pracownika oraz rozpoczęcie naprawy w miejscu instalacji sprzętu lub
zdalnie).
8. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia
przyjęcia zgłoszenia przez serwis (faxem lub e-mailem), chyba że Strony w oparciu
o stosowny protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy.
9. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy.
10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających
z przepisów prawa o rękojmi za wady dzieła. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
uprawnień z tytułu rękojmi za wady dzieła, niezalenie od uprawnień wynikających z gwarancji.
§7
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy jest:
……………………… tel. …………………………e-mail …………………….…….
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację niniejszej umowy jest:
………………………. tel. ……………………… e-mail …………………….…….
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej warunków mogą być dokonywane za zgodą obu stron,
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Istotna zmiana postanowień niniejszej umowy jest możliwa, jeżeli została przewidziana
w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jeżeli zostały
określone warunki takiej zmiany.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy:
a) w zakresie danych teleadresowych Wykonawcy,
b) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego,
c) zaistnienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
d) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia
i niemożliwego do zapobieżenia,
e) w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych
lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
1.

1.

2.

3.

§9
Na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie do
wszelkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. z dnia 21 czerwca 2018 r., Dz. U. 2018 r., poz. 1191 wraz z późn. zm.), jakie
mogą powstać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy (zwanych dalej jako: „Utwory”).
Przeniesienie praw autorskich do Utworów nastąpi w chwili przekazania Przedmiotu Umowy
zgodnie z § 4 ust. 2 umowy.
Wykonawca niniejszym oświadcza, że w chwili przekazania Zamawiającemu Utworów,
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Utworów, jak również, że prawa
autorskie do Utworów nie są w żaden sposób obciążone lub ograniczone jakimikolwiek prawami
osób trzecich oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zobowiązań umownych ani
przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Strony uzgadniają, że na Zamawiającego przechodzą wszelkie autorskie prawa majątkowe do
Utworów, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu przekazania Utworów
Zamawiającemu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym w szczególności:
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a) utrwalania i zwielokrotniania - w tym wytwarzania każdą możliwą techniką, w tym
w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,
wykonywania odbitek, powielania, w tym poprzez użycie dyskietek, płyt CD i DVD, poprzez
druk, wprowadzanie do pamięci komputera, zapisywanie i reprodukcję za pomocą zapisu
magnetycznego, na kliszy fotograficznej,
b) udostępniania, instalacji, wprowadzania Utworów do sieci informatycznych, w szczególności
do Internetu oraz rozpowszechnianie za pomocą sieci informatycznych i poczty elektronicznej,
c) wprowadzania oryginałów Utworów i ich kopii do obrotu gospodarczego,
d) użyczania, wynajmowania lub wydzierżawiania oryginałów Utworów i ich kopii,
e) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż wymieniono powyżej
- obejmujący w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie
oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f) wykorzystywania Utworów w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych
i wizerunkowych, w szczególności w celu promowania działalności Zamawiającego lub osób
trzecich,
g) zwielokrotniania Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek
formie,
h) wprowadzania do pamięci komputerów (instalacji) oraz do sieci komputerowych
i rozpowszechniania w ramach sieci komputerowej Zamawiającego, digitalizacji,
i) tłumaczenia, przystosowywania, lub wprowadzania jakichkolwiek zmian w Utworach.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie przysługujące mu zależne prawa autorskie do
Utworów, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych w niniejszym paragrafie i w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie, jak również
wyraża nieodwołalnie zgodę i przenosi na Zamawiającego prawo do rozporządzania oraz
korzystania z wszelkich opracowań Utworu, jak również prawo zezwalania innym podmiotom na
dokonywanie tych czynności. Strony przyjmują, że przeniesienie zależnych praw autorskich do
Utworów na Zamawiającego obejmuje w szczególności prawo do dokonywania wszelkich
modyfikacji, zmian, przeróbek, tłumaczenia, adaptacji i opracowania Utworu w jakiejkolwiek
formie, z zastosowaniem dowolnych technik.
W przypadku, gdyby do całości lub części Utworów przysługiwały autorskie prawa majątkowe
pracownikom Wykonawcy lub innym osobom, którymi się przy ich wykonaniu posługiwał,
Wykonawca zobowiązuje się do nabycia tych praw od ww. osób w taki sposób, który będzie
umożliwiał ich przeniesienie na Zamawiającego w zakresie objętym niniejszą Umową.
Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Utworów lub ich części na
każdym odrębnym polu eksploatacji.
Z chwilą dostarczenia Przedmiotu Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie
własność nośników, na których Utwory zostały utrwalone.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenia praw autorskich
majątkowych, praw własności intelektualnej, praw własności przemysłowej, projektów
przemysłowych, znaków handlowych, marek, dóbr osobistych, danych osobowych, praw
z licencji i sublicencji lub innych dóbr osób trzecich dotyczące Utworów, powstałe w związku
z wykonaniem i korzystaniem z Utworów. W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się
zwolnić od obowiązku świadczenia na rzecz podmiotów, które zgłosiły wobec niego roszczenia
z tytułu naruszenia ich praw dotyczących Utworów w ten sposób, iż zaspokoi wszelkie ich
roszczenia z tego tytułu. Strony postanawiają, że w ramach powyższej odpowiedzialności
i obowiązku zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia, Wykonawca zobowiązany jest
w szczególności:
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a) przystąpić po stronie Zamawiającego do negocjacji dotyczących ewentualnej ugody
z podmiotami, które zgłosiły wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia ich praw
dotyczących Utworów,
b) zastąpić Zamawiającego w trybie przewidzianym przepisami prawa w postępowaniach
sądowych z powództw tych podmiotów przeciwko Zamawiającemu lub przystąpić po stronie
Zamawiającego do takich postępowaniach sądowych,
c) zwrócić Zamawiającemu wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty i wydatki
Zamawiającego związane z prowadzeniem negocjacji i postępowań sądowych, w tym koszty
zastępstwa procesowego,
d) naprawić wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w związku z roszczeniami osób
trzecich.
Zezwolenia dotyczące praw autorskich udzielone w niniejszej Umowie są nieodwołalne i nie są
uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa do ich wypowiedzenia lub
cofnięcia.
Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia na piśmie, bez
jakichkolwiek dodatkowych opłat, przeniesienia praw autorskich do Utworów lub ich części
w zakresie objętym niniejszą Umową.
Strony ustalają, iż wynagrodzenie należne Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia wszelkich praw autorskich do Utworów,
wymienionych w niniejszym paragrafie. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy
wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy o zapłatę z tytułu przeniesienia praw autorskich do
Utworów na Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązuje się nie kierować względem
Zamawiającego jakichkolwiek dalszych roszczeń w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworów.
W takim zakresie, w jakim rezultatem wykonanych Utworów będzie znak, symbol graficzny,
hasło reklamowe, oznaczenie lub inne dobro niematerialne, prawa autorskie nabyte przez
Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy, uprawniają go do dokonania wszelkich zgłoszeń
znaków towarowych, wzorów użytkowych, nazw handlowych oraz wszelkich innych oznaczeń
w odpowiednich instytucjach oraz organach państwowych i międzynarodowych, celem uzyskania
ochrony prawnej na terytorium Polski, Unii Europejskiej i całego świata. Dokonanie
ww. zgłoszeń nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.
W przypadku, w którym Wykonawca na potrzeby wykonania lub korzystania z programów
komputerowych będzie przewidywał korzystanie z innych aplikacji lub programów
komputerowych, mogą to być wyłącznie aplikacje lub programy open source (również dla
komercyjnego użytku). W takim przypadku zapisy §9 stosuje się odpowiednio.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wykorzystanie oprogramowanie open source nie będzie
ograniczać Zamawiającego w zakresie korzystania i rozporządzania z innego oprogramowania
połączonego z oprogramowaniem open source, w tym nie może nakładać na Zamawiającego
obowiązku rozpowszechniania takiego połączonego oprogramowania wraz z kodem źródłowym.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że licencja na oprogramowanie open source nie będzie
nakładać na Zamawiającego obowiązku odprowadzania jakichkolwiek opłat lub wynagrodzenia
na rzecz podmiotów uprawnionych do takiego oprogramowania.

§10
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wytworzonych w ramach realizacji zamówienia
zbiorów danych (dalej również „zbiór danych”) lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów
zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych

Biuro Projektu “Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia”
ul. prof. Stanisława Pigonia 8, 35-959 Rzeszów
pok. 101 bud. Biblioteki UR
e-mail: kompetencjeur@ur.edu.pl
tel. 17 872 14 06

Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia
POWR.03.05.00-00-z050/17
w jakikolwiek sposób, w tym środków elektronicznych, wymagających istotnego, co do jakości lub
ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości.
2. Wykonawca od chwili przeniesienia na Zamawiającego zbioru danych nie ma uprawnień do
posługiwania się jakąkolwiek kopią zbioru danych.
3. Wykonawca oświadcza, że przed przeniesieniem na Zamawiającego własności zbioru danych nie
dokona jego sprzedaży ani nie rozporządzi nim w inny sposób wobec osób trzecich.
§11
1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności
wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób
(zamierzony lub przypadkowy) w związku z umową, bez względu na sposób i formę ich
przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.
2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:
a) dostępnych publicznie;
b) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
c) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez
obowiązku zachowania poufności;
d) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje
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:
a) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
b) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy;
c) przekazania Zamawiającemu posiadanych przez niego Informacji Poufnych na każde żądanie
Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje
umowę i 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 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. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron,
Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje
Poufne.
8. Naruszenie przez Wykonawcę lub jakkolwiek inny podmiot wykonujący przedmiot umowy
w imieniu Wykonawcy zasad dotyczących Informacji Poufnych skutkować będzie
odpowiedzialnością Wykonawcy lub odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy.
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9. Informacjami poufnymi są w szczególności dokumentacja techniczna Systemu oraz dokumentacja
dot. wprowadzonych poprawek.
§ 12
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów rozporządzenia
o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
§ 13
Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 15
Ewentualne spory powstałe w związku zawarciem lub/i wykonaniem niniejszej Umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Wykonawca:

Zamawiający
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