
Załącznik C 

Wzór umowy nr ………/ZP/….. 

zawarta w dniu ................. r. pomiędzy: 

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15 – 276 Białystok, 

wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002254, NIP: 542-25-34-985, REGON: 

000288610, reprezentowanym przez: 

……………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

………………., KRS: ………, NIP: …………., REGON: ……………, kapitał zakładowy: …………………..,  

reprezentowaną przez: 

 ............................................................. 

zwaną dalej Wykonawcą, 

Zwani dalej łącznie „Stronami", a indywidualnie „Stroną", o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem usługi jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi wykonania 

audytu bezpieczeństwa polegającej na zbadaniu zgodności działania systemów informatycznych 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z wymogami Ustawy z dnia 5 lipca 2018 

r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w SIWZ oraz Ofercie 

Wykonawcy stanowiącej załącznik do Umowy.  

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy ze szczególną starannością wymaganą 

dla usług tego rodzaju, uwzględniającą specyfikę działalności Zamawiającego. 

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do ………….. r.  

3. Dniem wykonania usługi jest dzień podpisania, bez uwag, Protokołu odbioru potwierdzającego,  

że Wykonawca, w szczególności przekazał produkt stanowiący ocenę systemu bezpieczeństwa 

cybernetycznego Zamawiającego obejmujący:  

1) opracowanie raportu przeprowadzonej analizy zgodnie z metodyką ISO 27001, w tym: 

a. określenie niezgodności,  

b. dla zgodności określenie potencjału do doskonalenia i opracowanie rekomendacji 

dotyczących wdrożenia wymaganych ustawą zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych  

2) wytyczne, rekomendacje oraz opisy techniczne rozwiązań (wraz z szacunkową wyceną) 

dotyczące sposobu wdrożenia odpowiednich, do oszacowanego ryzyka, środków technicznych 

i organizacyjnych, w tym: 

a. utrzymania i bezpiecznej eksploatacji systemu informacyjnego; 

b. wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych wymaganych ustawą  

w celu świadczenia usługi kluczowej; 

 



4. W przypadkach wynikających z przedmiotu i potrzeb działalności Zamawiającego, Zamawiający 

może żądać wstrzymania lub ograniczenia wykonania przedmiotu Umowy na czas ograniczony, w 

koniecznym zakresie. Jeżeli łączny czas wstrzymań i ograniczeń przekracza 30 dni, stanowi to 

podstawę do zmiany Umowy na podstawie § 12, o czas nie dłuższy niż łączny okres trwania 

wstrzymań i ograniczeń. 

5. Przekazana dokumentacja będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane rozwiązania projektowe 

zabezpieczeń, wymagane analizy w zakresie wynikającym z przepisów i OPZ. 

6. Odpowiednio z chwilą podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 1 przechodzą na 

Zamawiającego prawo własności nośników oraz wszystkie autorskie prawa majątkowe i pokrewne 

do utworów wytworzonych w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności do wszystkich 

projektów stanowiących Przedmiot Umowy. Strony wyłączają zastosowanie art. 61 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

7. Prawa nabyte zgodnie z ust. 5 uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania 

i rozpowszechniania Raportów i innych utworów (oraz ich opracowań) we wszystkich formach, 

w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na 

wyłączne wykonywanie wszelkich praw autorskich zależnych do tych utworów. Przeniesienie praw 

autorskich obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji, a w 

szczególności:  

1) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci; 

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości; 

3) zwielokrotnianie egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, 

w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, 

kopiowania, drukowania; 

4) zwielokrotnianie wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego lub 

techniką cyfrową w dowolnym formacie; 

5) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu; 

6) wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera; 

7) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji inwestycji;  

8) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy 

finansowej dla realizacji inwestycji; 

9) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;  

10) realizacji robót budowlanych i innych prac;  

11) wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie Umowy 

przez osoby trzecie za zgodą Zamawiającego.  

7. Przeniesienie praw autorskich, o którym mowa w ust. 5 – 6 nie jest ograniczone czasowo ani 

terytorialnie i następuje za wynagrodzeniem określonym w § 10 ust 1. 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 

naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego 

w związku z wykonaniem Umowy. 

9. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z jakimikolwiek roszczeniami przez osoby 

trzecie w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z praw nabytych na podstawie Umowy 

lub które miał nabyć zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od 

wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, jak też zwrócić Zamawiającemu, wszelkie koszty, 

wydatki oraz naprawić szkody z tym związane. 



10. Wszelkie dokumenty i utwory, w szczególności Raport dostarczone przez Zamawiającego nie 

mogą być używane lub udostępniane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego, z wyjątkiem, gdy 

jest to niezbędne dla wykonania Umowy. 

11. W celu wykazania dopełnienia obowiązków określonych w ust. 5 – 7 w zakresie praw autorskich 

zależnych, Wykonawca przedkłada oświadczenia osób którym przysługują prawa autorskie 

osobiste, w przedmiocie upoważnienia Zamawiającego do wyłącznego wykonywania wszelkich 

praw autorskich zależnych do wszelkich wytworzonych przez nie utworów w związku 

z wykonywaniem Umowy, oraz zobowiązania tych osób wobec Zamawiającego do 

niewykonywania przez te osoby praw autorskich zależnych do tych utworów. Wykonawca 

zawiadamia te osoby o przyjęciu ich oświadczeń i zobowiązań przez Zamawiającego. 

Oświadczenia i zobowiązanie określone w zdaniach poprzedzających Wykonawca przedkłada 

najpóźniej w dniu podpisania Protokołu wykonania Umowy. 

§ 3. 

1. Raport musi zawierać następujące elementy: 

1) Informacje ogólne: informacje o Zamawiającym (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, 

numer, numer umowy i aneksów do umowy o dofinansowanie projektu, krótki  

opis przedmiotu zamówienia), nazwa, adres siedziby, NIP, REGON Wykonawcy, imiona  

i nazwiska audytorów przeprowadzających audyt zewnętrzny, data rozpoczęcia i zakończenia 

audytu zewnętrznego, okres objęty audytem.  

2) Cel i metodologia audytu: cel audytu zewnętrznego, zakres przedmiotowy audytu 

zewnętrznego, podjęte działania i zastosowane techniki audytu, informacja o metodzie doboru 

i wielkości próby do badania, wskazanie okresu badania, wdrożenie zaleceń 

przeprowadzonych kontroli oraz usunięcie nieprawidłowości, jeśli takie wykryto, wykaz 

wszystkich dokumentów, na podstawie których stwierdzono stan faktyczny,  opis stanu 

faktycznego zgodnie z zakresem audytu, wykaz osób, które udzielały wyjaśnień w związku  

z audytowanymi obszarami wraz z opisem udzielonych wyjaśnień, wykaz stwierdzonych 

problemów w trakcie realizacji projektu wraz ze wskazaniem ich wagi oraz znaczenia, 

określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień, uwagi i zalecenia w sprawie usunięcia 

stwierdzonych uchybień lub wprowadzenie usprawnień, ogólna opinia, stanowiąca element 

raportu, wydana na podstawie ustaleń zawartych w raporcie; powody odmowy wydania opinii 

z uwagi na okoliczności, które uniemożliwiają jej sformułowanie oraz zawierającą informację 

o stwierdzonym istotnym naruszeniu prawa, podpis każdego z audytorów zewnętrznych 

przeprowadzających audyt zewnętrzny projektu, miejsce i data dzienna sporządzenia  

oraz podpisania raportu z audytu zewnętrznego projektu.  

3) Raport przekazany ma być Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia zakończenia ostatniej 

czynności audytowej. Beneficjent ma prawo do odniesienia się do treści raportu i opinii w 

terminie do 7 dni od dnia otrzymania raportu oraz opinii z audytu zewnętrznego projektu.  

§ 4. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do oferowania na rynku polskim usług stanowiących 

Przedmiot Umowy, a wykonywanie Umowy nie naruszy żadnych praw osób trzecich. 

6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa 

w ust. 1 i skierowaniu przez osobę trzecią, której przysługują prawa autorskie do Oprogramowania 

jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje 

się:  

1) zwolnić Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub 

zadośćuczynień z tytułu naruszenia praw autorskich; 

2) pokryć poniesione przez Zamawiającego koszty zasądzonych przez sąd innych obowiązków 

zmierzających do usunięcia skutków naruszeń; 

3) pokryć konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Zamawiającego w związku 



z podniesieniem przez osobę trzecią powyższych roszczeń, a w szczególności kosztów obsługi 

prawnej.  

§ 5. 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada potencjał techniczny, kadrowy, finansowy i organizacyjny umożliwiający należyte 

i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszystkich innych obowiązków 

określonych Umową; 

2) posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie gwarantujące wykonanie Umowy z najwyższą 

starannością oraz, że Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

3) osoby oddelegowane do świadczenia usług posiadają doświadczenie w zakresie oferowanej 

usługi; 

4) nie został postawiony w stan upadłości, nie jest zagrożony niewypłacalnością, ani także nie jest 

stroną w układzie z wierzycielami, jak również brak jest jakichkolwiek warunków 

umożliwiających postawienie go w stan upadłości lub wszczęcia postępowania układowego 

z jego wierzycielami albo postępowania restrukturyzacyjnego. 

2. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wszelkich posiadanych informacji merytorycznie 

związanych ze świadczeniem usług stanowiących Przedmiot Umowy, koniecznych do należytego 

wykonania Umowy. 

§ 6. 

1. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Raportu i analiz jest Protokół odbioru podpisany przez 

osoby upoważnione do reprezentowania Stron, sporządzony w 2 egzemplarzach. 

2. Protokół odbioru zawiera w szczególności: 

1) datę i miejsce sporządzenia; 

2) dokładne określenie przekazywanych raportów, analiz i dokumentów; 

3) oświadczenie uprawnionego autora Projektu o treści „Przekazywana dokumentacja została 

wykonana zgodnie z zawartą umową, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zostaje 

wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i przedmiotowej 

umowy”; 

4) podpisy osób reprezentujących Strony; 

5) ewentualne uwagi i zastrzeżenia. 

3. Podpisanie Protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego nie wyklucza stwierdzenia 

i zgłoszenia Wykonawcy wad Przedmiotu Umowy i dochodzenia z tego tytułu roszczeń.  

4. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca dokona poprawy raportu zgodnie z uwagami 

Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ich 

zgłoszenia.  

5. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych dokona weryfikacji poprawionego raportu. W przypadku 

wniesienia przez Zamawiającego kolejnych uwag, które wstrzymują płatność faktury  

VAT i eliminują obowiązek zapłaty jakichkolwiek odsetek, Wykonawca dokona poprawy raportu 

zgodnie z uwagami Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie  

2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. Następnie Zamawiający w terminie 2 dni roboczych 

dokona odbioru poprawionego raportu albo oświadczy Wykonawcy, że usługi nie zostały 

wykonane, co jest wiążące dla obydwu Stron.  

 

 



§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego do udzielenia, w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, informacji na temat postępów w realizacji Umowy, tj. informacji 

na temat zrealizowanych już elementów przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, do udzielenia w wyznaczonym  

przez Zamawiającego terminie, informacji na temat składu osobowego zespołu Wykonawcy  

realizującego Umowę.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy aktów wewnętrznych, dokumentów 

oraz udzielania wszelkich wyjaśnień, niezbędnych do należytego wykonania Umowy.  

§ 8. 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku: 

1) utraty przez Wykonawcę uprawnień lub zdolności koniecznych do wykonywania Umowy; 

2) trzykrotnego stwierdzenia nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy w odstępach nie 

dłuższych niż 30 dni; 

3) nieprzedłożenia w terminie dokumentu potwierdzającego dopełnienia określonego Umową 

obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub przedłożenie dokumentu 

z naruszeniem warunków określonych Umową; 

4) istotnego naruszenia warunków Umowy, jeżeli Wykonawca wezwany do usunięcia naruszenia 

i jego skutków, nie zadośćuczynił żądaniu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

5) wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej lub znacząco utrudniającej należyte wykonanie 

Umowy, a w szczególności zajęcie całości lub istotnej części majątku Wykonawcy 

w postępowaniu egzekucyjnym, utraty możności dysponowania nim w celu wykonania 

Umowy z innych przyczyn, jak też wszczęcia likwidacji Wykonawcy lub postępowań 

określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz ustawie z dnia 

15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne – w zakresie niezakazanym przez te ustawy. 

2. Wykonawca może odstąpić od Umowy z następujących przyczyn rażącego i powtarzającego 

naruszania przez Zamawiającego obowiązków określonych w Umowie, polegającego  

w szczególności na niezapewnieniu dostępu do dokumentacji lub współpracy koniecznej do 

prawidłowego i terminowego wykonania Umowy. 

3. Zaistnienie Błędu z powodu wypadków losowych lub jakichkolwiek okoliczności leżących po 

stronie Zamawiającego nie ma znaczenia dla zakresu obowiązków Wykonawcy i terminu ich 

realizacji.  

§ 9. 

1. Każda wizyta Wykonawcy w pomieszczeniach Zamawiającego oraz wykonane w czasie tej wizyty 

prace zostaną potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez przedstawicieli Stron. Wzór 

protokołu sporządza Wykonawca.  

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać dokumenty dotyczące Systemu 

przewidziane odrębnymi przepisami prawa. 

§ 10. 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 

1) kwota netto: …………………… PLN (słownie: …………………………………00/100); 

2) stawka podatku VAT: ….. % w wysokości …….………….. PLN; 

3) kwota brutto: …………… PLN (słownie: ………………… złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane 

z należytym wykonaniem Umowy. Wykonawca przyjmuje w całości, wyłącznie na siebie ryzyko 



z tytułu prawidłowości oszacowania kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, 

a niedoszacowanie, pominięcie oraz brak właściwego rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1. Strony 

wykluczają dopuszczalność waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, jak również jego 

zwiększenia w związku z istotną lub nadzwyczajną zmianą okoliczności. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy w ………….. o nr 

………………………………………………………... zgodny ze wskazaniem na fakturze. 

W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony 

w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności 

z umową i wstrzymuje się z zapłatą do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer 

rachunku bankowego – zgodny z umową. Fakturę złożoną bez odpowiedniego protokołu odbioru 

lub innych dokumentów wymaganych Umową, uznaje się za wystawioną nieprawidłowo. W 

przypadku doręczenia brakujących protokołów lub usunięcia innych nieprawidłowości po dniu 

złożenia faktury, fakturę uważa się za złożoną w dniu usunięcia nieprawidłowości. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne na podstawie faktury – z dołączonym podpisanym przez 

Strony właściwym protokołem odbioru.  

5. Rachunek bankowy Wykonawcy powinien się znajdować na białej liście „Wykazu podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT”.  

6. Zgłoszenie uwag wstrzymuje płatność faktury VAT i eliminuje obowiązek zapłaty jakichkolwiek 

odsetek.  

7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy jest płatne pod warunkiem podpisania Protokołu odbioru,  

który potwierdzi, że przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z Umową.  

9. Podpisanie Protokołu odbioru, który potwierdzi, że przedmiot Umowy nie został wykonany  

albo niepodpisanie, albo niesporządzenie Protokołu Odbioru oznacza, że Wynagrodzenie nie jest 

należne ani w całości, ani w części.  

10. Koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy (w szczególności: przejazdów, 

przelotów, wyżywienia, kserokopii, druku, połączeń IT, kuriera) ponosi Wykonawca.  

§ 11. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

A. 0,02% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy; 

B. 1 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1 za każde zdarzenie 

polegające na naruszeniu zasad ochrony informacji określonych w niniejszej umowie, w tym 

ochrony danych osobowych i baz danych Zamawiającego; 

C. 20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1 w przypadku 

odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy; 

D. w razie odmowy udzielenia albo nieudzielenia informacji określonych w § 7 Umowy, albo 

przekazania Zamawiającemu informacji nieprawdziwych, co zostanie ujawnione w okresie do 

pięciu lat po wykonaniu Umowy lub w trakcie jej wykonywania – w wysokości 1 % 

Wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy przypadek naruszenia. 

2. Strony dopuszczają możliwość kumulowania kar umownych. 

3. Ilekroć Umowa odsyła w ust. 1 do wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1, podstawą 

do naliczenia kary umownej jest kwota brutto. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie kary umownej, Zamawiający 



wystawia i przesyła Wykonawcy dokument obciążeniowy. Kara Umowna jest płatna w terminie 

10 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego. 

5. Po upływie terminu określonego w ust. 4 Zamawiający może potrącić naliczoną karę umowną 

z wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszając płatność za fakturę, na co Wykonawca niniejszym 

wyraża zgodę. Potrącenie jest potwierdzane przesłaniem Wykonawcy oświadczenia o potrąceniu 

wskazującego: podstawę naliczenia kary umownej (dokument obciążeniowy), wysokość naliczonej 

kary umownej i fakturę, która zostanie (została) pomniejszona. 

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych na jego 

rzecz kar umownych. 

7. Jeżeli w związku z naruszeniem przez Wykonawcę warunków wykonywania Umowy, właściwy 

organ lub inna osoba trzecia zobowiązała Zamawiającego (lub może dochodzić od Zamawiającego) 

jakichkolwiek roszczeń, Wykonawca odpowiada za zwolnienie Zamawiającego z obowiązku 

spełnienia tego świadczenia, chyba że zapłaci na rzecz Zamawiającego równowartości świadczenia, 

do spełnienia którego zobowiązany jest Zamawiający. 

 

§ 12. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w zakresie:  

1) wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego 

tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez 

równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu umowy także w wypadku zmian w obowiązujących 

przepisach prawa, mających wpływ na wartość dostawy objętej Umową; 

2) dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia 

zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

wykonywanie Umowy; 

3) warunków realizacji Umowy, gdy zmiana taka jest niezbędna do prawidłowego wykonania 

Umowy zgodnie z jej celem, wskutek nieprzewidzianej przez Strony zmiany okoliczności; 

4) zmiany warunków wykonywania Umowy, gdy taka konieczność będzie to wynikać z zaistnienia 

obiektywnych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 

2. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 na wniosek Wykonawcy wymaga uzasadnienia przez 

niego konieczności zmiany oraz udokumentowania okoliczności uzasadniających dopuszczalność 

zmiany Umowy. 

§ 13. 

1. Do kontaktu i koordynowania wykonywania Umowy Strony wyznaczają: 

1) Zamawiający: ........................................................................ 

2) Wykonawca:   ........................................................................ 

2. W przypadku nieobecności osoby określonej w ust. 1, odpowiednia Strona upoważni wyraźnie inną 

osobę. 

3. Zmiana przedstawicieli, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez niezwłoczne pisemne 

powiadomienie drugiej Strony o tym fakcie i nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana jest skuteczna  

z momentem odebrania przez drugą Stronę powiadomienia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym.  

§ 14. 

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków określonych Umową na osobę 

trzecią. 

 



§ 15. 

1. Mając na uwadze, iż realizacja przez Wykonawcę umowy jest związana z wykonywaniem przez 

Wykonawcę czynności przetwarzania danych osobowych należących do Zamawiającego, 

Zamawiający, będący Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie 

danych osobowych, w celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę 

takich obowiązków, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych. 

2. Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom czynności 

przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te 

podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki 

określone w poniższych ustępach. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, opisane w umowie powierzenia 

danych osobowych, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

§ 16. 

1. Załączniki do Umowy, oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz odpowiedzi na pytania 

udzielane wykonawcom w toku postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowiącego 

Przedmiot Umowy są integralną część Umowy. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 

w szczególności Ustawy i Kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć przy wykonywaniu Umowy zostaną poddane pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron 
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