Załącznik Nr 5
UMOWA Nr ……./17 (PROJEKT UMOWY)
zawarta dnia ………. 2017 roku pomiędzy Powiatem Słubickim, w imieniu którego
działa Zarząd Powiatu z siedzibą w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20,
reprezentowany przez:
1. ……………………
2. ……………………
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – …………………, zwanym dalej
„Zamawiającym”
a
…………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy
oprogramowania dziennika elektronicznego w modelu usługowym dla
czterech jednostek oświatowych w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w
Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie
2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” zgodnie z ofertą, złożoną przez
Wykonawcę w dniu …………………. w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, będącą
integralną częścią niniejszej umowy.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje dostawę oprogramowania i wdrożenie
systemu dziennika elektronicznego (zwanego dalej: e-dziennik lub system)
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik Nr 4 do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”,
udostępnionych przez Zamawiającego na stronie internetowej powiatu
w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego,
będących integralną częścią niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się
aby m. in.:
1) system posiadał możliwość prowadzenia elektronicznego dziennika lekcyjnego
zgodnego z ustawą o ochronie danych osobowych oraz obowiązującymi
przepisami MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej).
2) system udostępniany był w formie usługi (SaaS), i nie może wymagać instalacji
na urządzeniach użytkowników (za wyjątkiem modułu planowania oraz aplikacji
mobilnych stanowiących alternatywną, dodatkową poza przeglądarką WWW
formę dostępu). Musi się składać ze ściśle zintegrowanych ze sobą modułów
umożliwiających realizację wszystkich wymienionych minimalnych wymagań
funkcjonalnych.
3) dostęp wszystkich użytkowników do aplikacji systemu możliwy był przez
Internet przynajmniej w następujących przeglądarkach internetowych: Firefox,
Chrome, Safari, Edge, IE w ich aktualnych wersjach na komputerach z
zainstalowanymi przynajmniej następującymi systemami operacyjnymi:
Windows, Linux, OS X.
4) e-dziennik był dostępny dla rodziców i uczniów na urządzeniach mobilnych
poprzez przeglądarkę lub natywne aplikacje mobilne (co najmniej iOS, Android

z możliwością bezpłatnego pobrania przez użytkowników bezpośrednio ze
sklepów AppStore, Google Play).
5) odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemu w okresie gwarancji ponosił
Wykonawca (zabezpieczenie danych, bieżące aktualizacje, pomoc techniczna,
zapewnienie poziomu usług (SLA) gwarantującego optymalną pracę
użytkowników). Wymaga się aby serwery, na których Wykonawca świadczyć
będzie usługi Zamawiającemu mieściły się w Data Center w co najmniej dwóch
różnych lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej z zachowaniem
najwyższych standardów bezpieczeństwa.
6) data Center spełniał warunki techniczne i organizacyjne określone w
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać urządzenia i
systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z
2004 r., Nr 100, poz. 1024) dla wymaganego wysokiego poziomu
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym
zgodnie z załącznikiem do wymienionego rozporządzenia.
7) dostęp do systemu odbywał się zawsze poprzez szyfrowane połączenie (https),
na podstawie danych autoryzacji.
8) system wyposażony był w narzędzia umożliwiające import i eksport wybranych
danych.
9) system umożliwiał przypisywanie użytkownikowi odpowiedniej roli w systemie,
co najmniej: Administratora, Dyrektora, Pedagoga/Psychologa, Wychowawcy,
Nauczyciela, Sekretariatu, Ucznia, Rodzica/Opiekuna. Przypisanie do roli
zdefiniuje dla każdego użytkownika zakres uprawnień do wglądu i edycji
danych w systemie.
3. Wykonawca udziela Licencji, na system uprawniający do użytkowania
następującym jednostkom oświatowym podległym zamawiającemu:
1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach,
2) Zespół Szkół Technicznych w Słubicach,
3) Zespół Szkół Licealnych w Słubicach,
4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach.
Pełna Licencja na system musi uprawniać do jego użytkowania ww. jednostki
oświatowe, liczące łącznie do 1000 uczniów, co najmniej w okresie udzielonej 60
miesięcznej gwarancji. Zmiana w trakcie realizacji umowy ilości uczniów
w jednostkach oświatowych objętych przedmiotem zamówienia nie powoduje
zmiany umowy (w tym nie uprawnia Wykonawcy do żądania dodatkowego
wynagrodzenia).
4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy, w okresie udzielonej
gwarancji świadczył będzie usługę obejmującą asystę techniczną (świadczenia
pomocy technicznej i merytorycznej). Wykonawca zobowiązany będzie
umożliwić,
w
godzinach
pracy
Zamawiającego,
wybranym
jego
przedstawicielom codzienną, telefoniczną pomoc techniczną w sprawach
dotyczących administracji i eksploatacji dziennika elektronicznego. Niezależnie
od konsultacji telefonicznych przedstawiciele Zamawiającego mogą zwracać się
do Wykonawcy w powyższych sprawach pocztą elektroniczną. Odpowiedzi na
pytania zadane za pośrednictwem poczty elektronicznej muszą być udzielane w
terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości. Na żądanie
zgłaszającego problem Wykonawca musi potwierdzić otrzymanie wiadomości.
W ramach asysty technicznej oraz gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie
do dostosowywania systemu dziennika elektronicznego do zmian stanu

prawnego. Zmiany te muszą być dokonane w terminie wejścia w życie zmian
przepisów.
5. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu umowy, przeprowadzi proces
wdrożenia polegający m. in. na:
1) przeprowadzeniu co najmniej 66 godzin szkoleń w jednostkach oświatowych
objętych przedmiotem zamówienia. Szkolenia te będą prowadzone
w rozbiciu na cztery następujące obszary tematyczne (każdy obszar
tematyczny odrębnie) wg poniższych wytycznych:
a) szkolenie rady pedagogicznej (obsługa e-dziennika) w każdej placówce
objętej przedmiotem zamówienia – w rozbiciu na 2 grupy (maksymalnie
po 15 osób) po minimum 6 godzin,
b) szkolenie dyrektorów, administratorów systemu, (konfiguracja dziennika
elektronicznego oraz prowadzenie nadzoru) – minimum 6 godzin,
c) szkolenie osób odpowiedzialnych za układanie planów lekcji – minimum
6 godzin,
d) szkolenie pracowników sekretariatów – minimum 6 godzin.
2) dokonaniu importu danych do systemu, którymi dysponują ww. jednostki w
wersji elektronicznej.
3) przeprowadzeniu szkolenia zamykającego wdrożenie trwającego minimum
6 godzin. Szkolenie (w formie warsztatowej) odbędzie się w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego w którym wezmą udział dyrektorzy szkół
oraz inni ważni interesariusze projektu.
Agenda szkolenia zamykającego wdrożenie:
a) wymiana doświadczeń z wdrożenia (dobre praktyki, wnioski, import
danych, ocena szkoleń wdrożeniowych);
b) porównanie: uzyskane funkcjonalności versus wyrażone wcześniej
potrzeby;
c) oczekiwania co do dalszego rozwoju systemu (nowe funkcjonalności,
wskazanie słabych punktów);
d) procedury związane z wycofaniem dzienników papierowych ze szkół.
Termin przeprowadzenia szkolenia zamykającego wdrożenie:
a) w przypadku udzielenia przez Wykonawcę specjalnego wsparcia
powdrożeniowego – w ostatnim tygodniu udzielonego wsparcia
powdrożeniowego (dokładny dzień zostanie ustalony z zamawiającym),
b) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawcę specjalnego wsparcia
powdrożeniowego – po przeprowadzeniu wymaganych szkoleń i
dokonaniu importu danych, którymi dysponują placówki w wersji
elektronicznej we wszystkich szkołach objętym przedmiotem
zamówienia jednak nie później niż do dnia 1 września 2017 r.
4) ustaleniu z Zamawiającym harmonogramu przeprowadzenia procesu
wdrożenia,
5) prowadzeniu list obecności z każdego odbytego szkolenia oraz sporządzeniu
protokołów/notatek z przeprowadzonych szkoleń.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu (jak i jednostkom oświatowym
wymienionym w ust. 3 niniejszej umowy) bez ograniczeń terytorialnych
niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z e-dziennika na
następujących polach eksploatacji:
1) wykorzystywania e-Dziennika do wpisywania i przeszukiwania danych,
sporządzania zestawień i wydruków oraz wykonywania innych operacji
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opisanych w niniejszej umowie oraz szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszej umowy;
2) udostępnianie on-line e-dziennika
Licencja, o której mowa w ust. 3 i 6, zostaje udzielona na okres 60 miesięcy
liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i obejmuje każdą,
udostępnioną w tym czasie aktualizację e-dziennika przysługującą
Zamawiającemu w ramach gwarancji.
Wykonawca udziela specjalnego wsparcia powdrożeniowego, tj. wsparcia
udzielonego wszystkim jednostkom oświatowym objętym przedmiotem
zamówienia przez 12 tygodni (pierwszy tydzień rozpoczynający się od 4
września 2017 r.). Wsparcie to polegać będzie na pobycie konsultanta
raz w tygodniu w każdej jednostce oświatowej wymienionej w ust. 3, przez co
najmniej 2 godziny robocze w celu udzielania pomocy w rozwiązywaniu
problemów pojawiających się przy pracy z e-dziennikiem. Pomoc musi być
świadczona wszystkim użytkownikom systemu (dyrektorzy, administratorzy,
nauczyciele, pracownicy sekretariatu). Wykonawca po przeprowadzeniu procesu
wdrożenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu
harmonogram pobytu konsultanta w każdej jednostce oświatowej (zawierający
datę, miejsce i godziny pobytu).
(udzielenie specjalnego wsparcia powdrożeniowego jest kryterium oceny ofert –
w przypadku braku zaoferowania przez wybranego wykonawcę udzielenia
specjalnego wsparcia powdrożeniowego, niniejszy ustęp umowy zostanie
usunięty.)
§2
Zamawiający termin realizacji przedmiotu zamówienia podzielił na dwa etapy:
1) w pierwszym etapie Wykonawca udostępni i uruchomi e-dziennik (bazę
produkcyjną systemu) odrębnie dla każdej jednostki oświatowej objętej
przedmiotem zamówienia. Zamawiający przez:
a) udostępnienie e-dziennika rozumie przekazanie danych autoryzacji
dostępu do systemu użytkownika w roli Administratora (do bazy
produkcyjnej i testowej przygotowanej na potrzeby odbioru
sprawdzającego) oraz przekaże adres logowania się do e-dziennika.
b) uruchomienie e-dziennika rozumie wykonanie przez Wykonawcę
wszelkich niezbędnych czynności powodujących ciągły dostęp do
systemu oraz możliwość zalogowania się do systemu na podstawie
przekazanych danych).
2) w drugim etapie Wykonawca przeprowadzi proces wdrożenia systemu,
o którym mowa w § 1 ust. 5.
Realizacja zakresu przedmiotu umowy nastąpi w terminie:
1) Dostęp i uruchomienie e-dziennika (dla każdej jednostki oświatowej objętej
przedmiotem zamówienia) w tym dostęp do testowej bazy danych edziennika (przygotowanej na potrzeby odbioru sprawdzającego) – …………..
od daty podpisania umowy.
(nie dłuższy niż 14 dni od daty podpisania umowy - termin realizacji
zamówienia - dostęp i uruchomienie e-dziennika jest kryterium oceny ofert).
2) Przeprowadzenie procesu wdrożenia (o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej
umowy), tj. wymaganych szkoleń i dokonanie importu danych, którymi
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dysponują placówki w wersji elektronicznej we wszystkich szkołach objętym
przedmiotem zamówienia – od 21.08.2017 do 01.09.2017 r.
(termin ten nie będzie dot. przeprowadzenia szkolenia zamykającego
wdrożenie, o którym mowa w § 1 ust 5 pkt 3, tylko w przypadku udzielenia
przez wybranego Wykonawcę specjalnego wsparcia powdrożeniowego).
§3
Za wykonanie przedmiotu umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości netto ……………………….. zł, do którego dolicza
się podatek VAT w wysokości …….. %, co stanowi łącznie kwotę brutto
..……………….. zł.
Ewentualne kary umowne będą naliczane od kwoty netto wynagrodzenia
określonego w ust. 1.
Cena określona w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy (m. in. wartość licencji,
oprogramowania, koszty wdrożenia oprogramowania).
Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego
potwierdzającego, że przedmiot umowy (dot. dostawy oprogramowania
i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego) został wykonany należycie
(bez żadnych wad i usterek), przelewem na konto wskazane przez
Wykonawcę w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień wydania bankowi
przez Zamawiającego polecenia dokonania przelewu.
Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają NIP:
Zamawiający: 598-14-60-085, Wykonawca: ………. oraz oświadczają, że są
uprawnione do otrzymywania faktur VAT.

§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi, poza
zakresem wskazanym w ofercie realizowanym przez podwykonawców.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części dostaw, w zakresie
wymienionym w ofercie, podwykonawcom z uwzględnieniem następujących
postanowień:
1) warunkiem zlecenia dostaw podwykonawcom będzie przedstawienie
Zamawiającemu projektu umowy, na warunkach której będą regulowane
wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą wraz z
wykazem dostaw zleconych podwykonawcy,
2) uwagi Zamawiającego do projektu umowy Wykonawcy z podwykonawcą
mogą być wniesione w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy,
3) jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt 2), Zamawiający nie wniesie uwag
do projektu umowy, uważać się to będzie za jego zaakceptowanie, a jeżeli
wniesie, to uwagi te muszą być uwzględnione w umowie zawartej między
Wykonawcą a podwykonawcą
4) zawarcie umowy pomiędzy Wykonawca a podwykonawcą wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga od podwykonawcy przyjęcia
bez zastrzeżeń warunków niniejszej umowy.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego

przedstawicieli i pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania i
zaniechania.
4. W przypadku rozliczenia dostaw, które zostały wykonane z udziałem
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:
1) Kserokopię faktury (rachunku), wystawionego przez podwykonawcę,
2) Kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie podwykonawcy
o otrzymaniu należności z tytułu wykonanych dostaw.
5. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 4,
Zamawiający wstrzyma zapłatę należności do czasu otrzymania
przedmiotowych dokumentów. Wstrzymana zapłata należności z tytułu braku
potwierdzenia zapłaty dla podwykonawcy zostanie zapłacona Wykonawcy w
terminie 21 dni od daty dostarczenia stosownych dokumentów.
6. W przypadku wystąpienia podwykonawcy do Zamawiającego z roszczeniem
o zapłatę Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na konto
podwykonawcy. W takiej sytuacji:
1) Zamawiający będzie miał prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia
dowodów, że sumy należne podwykonawcy za dostawę zostały zapłacone.
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy takich dowodów, wówczas Zamawiający
zapłaci podwykonawcy,
2) Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej
o kwotę z faktury podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę,
kwota z faktury podwykonawcy zostanie uiszczona podwykonawcy, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
§5
1. E-dziennik objęty jest 60 miesięczną gwarancją, liczoną od dnia podpisania
odbioru końcowego. W okresie udzielonej gwarancji wszystkie koszty związane
z obsługą gwarancyjną ponosi Wykonawca, w tym m. in. koszty dot.:
1) usuwania wad, dokonywania napraw, świadczenia asysty technicznej
(pomocy technicznej i merytorycznej);
2) aktualizacji e-dziennika w zakresie wynikającym ze zmieniających się
przepisów prawa.
§6
1. Zamawiający dokona:
1) w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania danych dostępowych
i uruchomienia e-dziennika tzw. odbioru sprawdzającego, tj. dokona czynności
sprawdzających (przy udziale Wykonawcy – dopuszcza się kontakt w formie
telekonferencji) czy dostarczony e-dziennik spełnia wszystkie parametry
techniczne i funkcjonalne opisane w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w ust. § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Wykonawca
przygotuje na potrzeby odbioru sprawdzającego testową bazę danych, która
pozwoli sprawdzić każdą wymaganą funkcjonalność systemu. W przypadku
gdy podczas czynności sprawdzających na testowej bazie danych systemu
ustalony zostanie brak spełnia wszystkich parametrów technicznych
i funkcjonalnych opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
o którym mowa w ust. § 1 ust. 2 umowy zamawiający uzna że e-dziennik
nie spełnia wszystkich parametrów technicznych i funkcjonalnych
z konsekwencjami wynikającymi z niniejszej umowy.
2) w terminie 5 dni roboczych od daty określonej w § 2 ust. 2 pkt 2 niniejszej
umowy odbioru końcowego potwierdzającego, że przedmiot umowy

(dot. dostawy oprogramowania i wdrożenie systemu) został wykonany
należycie.
2. Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku udzielenia specjalnego wsparcia
powdrożeniowego, o którym mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy,
do przedkładania Zamawiającemu najpóźniej do końca każdego tygodnia
objętego tym wsparciem powdrożeniowym protokołów/list obecności
podpisanych przez nauczycieli lub dyrekcję potwierdzających pobyt konsultanta
w danym miejscu i czasie w celu udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów
pojawiających się przy pracy z e-dziennikiem (niniejszy warunek
dot. każdej placówki oświatowej objętej przedmiotem umowy).
§7
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących
przypadkach:
a) za nieterminowy dostęp i uruchomienie e-dziennika (odrębnie dla każdej
jednostki oświatowej objętej przedmiotem zamówienia) oraz nieterminowy
dostęp do testowej bazy danych e-dziennika (przygotowanej przez
Wykonawcę na potrzeby odbioru sprawdzającego), o których mowa w § 2
ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
netto określonego w § 3 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki,
b) za nieterminowe przeprowadzenie procesu wdrożenia we wszystkich
szkołach objętym przedmiotem zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2
pkt 2 niniejszej umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego netto
określonego w § 3 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki,
c) za nieterminowe usunięcie wad w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości
1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1 - za każdy dzień
zwłoki, licząc od terminu ustalonego na usunięcie wad.
d) stwierdzenia podczas odbioru sprawdzającego, o którym mowa w § 6 ust. 1
pkt 1, że dostarczony e-dziennik nie spełnia wszystkich parametrów
technicznych i funkcjonalnych opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia o którym mowa w ust. § 1 ust. 2 umowy (za brak spełnienia
choćby jednego parametru) - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego
netto określonego w § 3 ust. 1.
e) za brak udzielania specjalnego wsparcia powdrożeniowego, o którym mowa
w § 1 ust. 8 oraz brak przedłożenia w terminie dokumentów, o których mowa
w § 6 ust. 2 w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego netto określonego
w § 3 ust. 1 – za każdy przypadek braku pobytu konsultanta w jednostce
oświatowej objętej przedmiotem zamówienia oraz za każdy brak przedłożenia
w terminie dokumentów potwierdzających pobyt konsultanta w jednostce
oświatowej.
f) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 1,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej

szkody, na zasadach ogólnych. Jeżeli naliczone kary umowne
nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody może on dochodzić
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia należnych kar umownych
i odszkodowania z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

1.

2.

3.

4.

§8
Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w przypadku:
1) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy przekraczającej 10 dni od terminów,
o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.
2) stwierdzenia podczas odbioru sprawdzającego, o którym mowa w § 6 ust. 1
pkt 1, że dostarczony e-dziennik nie spełnia wszystkich parametrów
technicznych i funkcjonalnych opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w ust. § 1 ust. 2 umowy.
Każda ze Stron ma możliwość odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w wypadku zaistnienia przeszkód wynikających z siły wyższej
uniemożliwiających realizację umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć
zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i
przeciwdziałania, którego wystąpienie jest niezależne od Stron, a które
uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.
Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadkach naruszenia
postanowień umowy przez Wykonawcę, oraz gdy Wykonawca nie wykonuje lub
nienależycie wykonuje umowę, w szczególności nie przestrzega ustalonych
terminów lub narusza inne postanowienia umowy, bezskutecznym upływie
terminu wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu do zaniechania przez
Wykonawcę naruszeń postanowień umowy i usunięcia ewentualnych skutków
naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności
w terminie 30 dni od zaistnienia jednej z powyższych okoliczności.

§9
Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają:
- ze strony Wykonawcy: .........................
- ze strony Zamawiającego: .........................
§ 10
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień
umowy w przypadkach, gdy:
1) zmiana umownego zakresu zamówienia wynika:
a) z ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od
niego niezależnych,
b) z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków i spełnienie świadczenia
byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze

stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy
(Art. 3571 Kodeksu cywilnego).
2) zmiana wynagrodzenia wynika z:
a) ustawowej zmiany lub powstania nowych okoliczności rzutujących
na zmianę stawki procentowej podatku VAT w trakcie realizacji umowy,
wówczas przewiduje się możliwość przeliczenia ceny umownej
w stosunku do zmienionej stawki podatku VAT, w wyniku czego ustalona
zostanie ostateczna wartość umowy, co zostanie wprowadzone do
umowy w formie aneksu.
3) zmiana sposobu realizacji wynika:
a) ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) z uzasadnionej konieczności zmiany sposobu organizacji prac
rozumianej jako procedura odbioru;
4) wystąpią inne okoliczności, których nie można było przewidzieć
w momencie zawierania Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jego treścią i celem.
§ 11
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.
§ 13
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy
podlegają orzecznictwu Sądu właściwego dla Zamawiającego.
§ 14
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednej dla każdej ze stron.
§15
Załączniki do umowy:
1. dokumentacja przetargowa,
2. oferta Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

