UMOWA ……………………..
na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
zawarta w Toruniu, w dniu ………………r. pomiędzy:
ENERGA – OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, z
kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1 356 110 400 zł, REGON 190275904, Oddziałem w Toruniu
z siedzibą w Toruniu przy ul. Bema 128, kod pocztowy 87-100 reprezentowaną przez:
1. ........................................................,
2. .........................................................
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
1.

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

2.

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

zwaną dalej Wykonawcą.
DZIAŁ I – PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI UMOWY
§1
1. Na podstawie przyjęcia oferty złożonej w postępowaniu organizowanym przez Zamawiającego (nr sprawy
………………………….), Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujący zakres prac, stanowiący Przedmiot
Umowy – i tak też w dalszej części nazywany:
……………………………………………………
a) Wykonanie dokumentacji projektowej z wszelkimi wymaganymi prawem opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, z
kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót,
b) przekazanie na rzecz Zamawiającego ogółu autorskich praw majątkowych do powyższej dokumentacji,
c) uzyskanie tytułów prawnych do nieruchomości objętych projektem bądź projektami budowlanymi,
d) opracowanie i wykonanie dokumentu Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
e) przedstawienie Zamawiającemu do odbioru dokumentacji wskazanej pod lit. a), c) i d).
2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z warunkami określonymi:
a) w postanowieniach niniejszej umowy,
b) w Warunkach Zamówienia,
c) w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn.
zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 04.202.2072 ze zmianami ) - dalej: Rozporządzenie projektowe,

d) w innych normach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dotyczących prac budowlanomontażowych związanych z budową linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz wszelkimi innymi
przepisami i normami dotyczącymi prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz przepisami BHP i ppoż. na
placu budowy i w rejonie wykonywania prac.
e) w wytycznych projektowych
f) w obowiązujących „Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR SA”.
§2
1. Termin realizacji Przedmiotu Umowy ustala się do dnia : ……………………….r.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wyłącznie w przypadku siły wyższej lub
takich wyjątkowych okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć przy zawieraniu niniejszej umowy.
Zmiana terminu wymaga sporządzenia pisemnego aneksu.
3. Strony dopuszczają także zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku braku możliwości uzyskania
tytułów prawnych do nieruchomości w drodze umownej i w przypadku konieczności uzyskania tych tytułów w drodze
postępowania sądowego lub postępowania administracyjnego. Zmiana terminu wymaga sporządzenia pisemnego
aneksu.
DZIAŁ II – PRACE PROJEKTOWE
§3
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu umowy należy:
1. Wykonanie Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z wymogami Prawa budowlanego, Rozporządzenia projektowego,
Polskimi Normami, obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA „Standardami technicznymi” oraz zasadami wiedzy
technicznej i architektonicznej;
2. Zapewnienie w razie potrzeby udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowań projektowych.
3. Cykliczne, to jest nie rzadziej niż kwartał, informowanie Zamawiającego o postępach w realizacji głównych
obowiązków umownych w etapie I umowy, w szczególności:
a) praw do dysponowania nieruchomościami
b) prac projektowych
4. Dostarczenie wykonanej dokumentacji projektowej do siedziby Zamawiającego.
5. Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji (w tym decyzji środowiskowych, pozwolenia na
budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót), uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie
wynikającym z obowiązujących przepisów oraz przekazanie oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu.
6. Wykonania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ), z zachowaniem poniższych dodatkowych
wymagań:
a) raport oddziaływania na środowisko musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim
przygotowaniem teoretycznym i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania
przedmiotowych raportów dla przedsięwzięć wielko-przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane
doświadczenie praktyczne rozumie się co najmniej jeden raport oddziaływania na środowisko wykonany i przyjęty
przez właściwy dla wydania decyzji środowiskowej organ w ciągu ostatnich 3 lat,
b) dającego rękojmię starannego działania – potwierdzeniem spełniania tego warunku może być w szczególności, choć
niewyłącznie przedstawienie pozytywnych referencji organów administracji publicznej właściwych w sprawach ROŚ,
jak np. regionalnego dyrektora ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta, albo wojewódzkiej lub
Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko,
c) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Zamawiającemu do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom
administracji publicznej oraz musi być zapewniony udział wykonawcy tego opracowania w procesie konsultacyjnym
prowadzonym przez Zamawiającego,
d) Wykonawca zapewnieni w ramach wynagrodzenia określonego w § 9, osobisty udział wykonawcy tego

opracowania w postępowaniach administracyjnych związanych z wykorzystaniem ROŚ lub będących konsekwencją
jego przyjęcia, w tym przygotowywania projektów pism, odpowiedzi oraz innych wystąpień jak również składania
wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych.
7. Niezwłoczne wyjaśnienie Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań – na
żądanie Zamawiającego nastąpi to na piśmie.
8. Przeniesienie na rzecz Zamawiającego ogółu autorskich praw majątkowych do sporządzonej dokumentacji oraz
własności nośników, na których zapisana zostanie dokumentacja.
9. Sprawowanie nadzoru autorskiego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, w zakresie:
a)

stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
10. Stosowanie przy zawieraniu wszelkich umów i porozumień, wzorów wskazanych w „Instrukcji nabywania praw do
nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych” obowiązującej u Zamawiającego –
zwanej w dalszej części umowy „Instrukcją”. Odstępstwa od tych wzorów umów i porozumień wskazanych w
„Instrukcji” mogą następować wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zaś każde odstępstwo od
danego wzoru umowy lub porozumienia wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
11. Dokonanie uzgodnień z właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem lub
projektami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz uzyskanie tytułów prawnych do tych nieruchomości w
postaci służebności przesyłu lub uzyskanie tytułów prawnych w postaci decyzji administracyjnych uzyskanych w
trybie art. 124 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) –
z zastrzeżeniem § 4. Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu oryginały dokumentów (umów,
oświadczeń, aktów notarialnych, orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych) stwierdzających tytuły prawne do
nieruchomości. Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości obejmuje także dokonanie wpisu we właściwej księdze
wieczystej, zaś przy jej braku – uprzednie założenie księgi wieczystej i doręczenie Zamawiającemu odpisu księgi
wieczystej zawierającej właściwy wpis. Koszty uzyskania tytułów prawnych będą ponoszone w sposób następujący:
a) wynagrodzenia należne właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości poniesie Wykonawca w
ramach wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy; Wykonawca dołoży wszelkiej niezbędnej staranności, by
poszczególne wynagrodzenia za ustanowienie tytułów prawnych na nieruchomościach płatne były jednorazowo; o
każdym przypadku nieuzgodnienia jednorazowej płatności wynagrodzenia Wykonawca niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 3 (trzech) dni zawiadomi na piśmie Zamawiającego i uzyska jego zgodę wyłącznie na piśmie na płatność
inną niż jednorazowa;
b) koszty zawarcia umów w formie aktów notarialnych poniesie Wykonawca w ramach wynagrodzenia za
wykonanie niniejszej umowy.
12. Oszacowanie kosztów uzyskania tytułów prawnych do nieruchomości objętych projektami budowlanymi i podanie
tego szacunku do wiadomości Zamawiającego.
13. Natychmiastowe przekazanie Zamawiającemu oryginałów, a gdy jest to niemożliwe – kopii otrzymanych decyzji,
postanowień lub innych rozstrzygnięć albo informacji lub uwag właściwych organów administracji publicznej, w
szczególności takich, które swoim zakresem mogą powodować dodatkowe koszty lub obowiązki dla Zamawiającego
na etapie rozruchu, eksploatacji albo likwidacji przedsięwzięcia, będącego efektem wykonania przedmiotu umowy.
Jeśli natychmiastowe przekazanie oryginałów lub kopii tych dokumentów okaże się niemożliwe, Wykonawca
natychmiast prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną skany tych dokumentów, a następnie, w terminie nie
późniejszym niż 3 (trzy) dni od dnia wysłania skanów drogą elektroniczną, doręczy ich oryginały, przy czym przez
oryginały Strony rozumieją także wszelkie odpisy wydane przez organ administracji lub sąd.
14. Reprezentowanie interesów Zamawiającego w ewentualnych sporach, postępowaniach i procesach dotyczących
przedmiotu umowy. Dotyczy to zarówno reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych o
wydanie decyzji koniecznych dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w postępowaniach karnych lub w
postępowaniach cywilnych. W takim przypadku, po natychmiastowym poinformowaniu Zamawiającego o
konieczności wszczęcia danego postępowania, Zamawiający udzieli Wykonawcy lub osobie przez niego wskazanej
stosownego pełnomocnictwa na piśmie. Koszty wynikające z takich postępowań, w tym koszty z tytułu wynagrodzeń
profesjonalnych pełnomocników, z pomocą których Wykonawca będzie prowadził te postępowania, obciążają
Wykonawcę. Jednakże Zamawiający może na piśmie oświadczyć, z wiążącym skutkiem dla Wykonawcy, że będzie
prowadził dane postępowanie we własnym zakresie. W takim przypadku koszty postępowania, w tym koszty z tytułu

wynagrodzenia pełnomocników, obciążają Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu harmonogram zawierania umów ustanowienia służebności
przesyłu w formie aktów notarialnych z poszczególnymi właścicielami lub użytkownikami wieczystymi. Harmonogram
będzie obejmował także miejsce zawierania poszczególnych umów.
2. W przypadku, gdy uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości w postaci służebności przesyłu w drodze uzgodnień
z właścicielami nieruchomości okaże się niemożliwe bądź poważnie utrudnione, Wykonawca dołoży wszelkiej
należytej staranności, by uzyskanie tytułu prawnego w drodze orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej nastąpiło
w najkrótszym możliwym terminie.
3. Za prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi lub przed organami administracji Wykonawcy nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Koszty sądowe, opłaty skarbowe i inne opłaty konieczne dla prawidłowego
prowadzenia tych postępowań Wykonawca ponosi we własnym zakresie.
4. Odbiór Przedmiotu Umowy może nastąpić dopiero po uzyskaniu prawidłowych i prawomocnych tytułów prawnych do
wszystkich nieruchomości bądź działek objętych projektem lub projektami budowlanymi oraz po przekazaniu
Zamawiającemu oryginałów dokumentów stwierdzających te tytuły.
§5
1. Odbioru i zatwierdzenia Przedmiotu Umowy dokonuje Zamawiający
2. Przed złożeniem właściwemu organowi administracji wniosku lub wniosków o pozwolenie na budowę Wykonawca
zgłosi Zamawiającemu gotowość do zweryfikowania kompletnej dokumentacji, która wedle Prawa budowlanego jest
wymagana przy składaniu takiego wniosku; złożenie wniosku lub wniosków o wydanie pozwolenia lub pozwoleń na
budowę przez Wykonawcę nastąpi po zweryfikowaniu dokumentacji przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym
niż 14 dni.
3. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi po:
a) po uzyskaniu prawomocnej bądź prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę, jak też wszelkich innych
koniecznych do wykonania robót budowlanych, które są zamierzone przez Zamawiającego, pozwoleń, uzgodnień i
zgłoszeń; odbiór decyzji nastąpi w terminie 14dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru;
4. Odbiór Przedmiotu Umowy potwierdzony zostanie protokołem odbioru bez uwag .
5. Wszelką dokumentację stanowiącą Przedmiot Umowy Wykonawca wykona w formie papierowej w 5
egzemplarzach plus 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz w formie elektronicznej.
Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD/DVD opisanej numerem
umowy. Opracowanie ma być wierną kopią papierowego egzemplarza nr 1 projektu. Projekt w wersji elektronicznej
ma zostać zapisany w 3 plikach:
a) plik zawierający zeskanowany projekt. Skan projektu ma być wykonany w kolorze, w rozdzielczości minimum
300x300 dpi i zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf),
b) plik zawierający mapę z wrysowanymi projektowanymi urządzeniami – w formacie Autodesk AutoCAD (.dwg).
c) plik zawierający zeskanowane dokumenty (wraz z załącznikami) – związane z prawem do dysponowania
nieruchomościami, które nie zostały wydane w formie decyzji administracyjnej, tj. oryginały protokołów rokowań,
aktów notarialnych (jeśli są dostępne dla Wykonawcy), umowy z nadleśnictwami, oświadczenia woli stron itp. Skan
ma być wykonany w kolorze, w rozdzielczości minimum 300x300dpi i zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf).
6. Dokumenty związane z prawem do dysponowania nieruchomościami, które nie zostały wydane w formie decyzji
administracyjnej, tj. oryginały protokołów rokowań, kopia aktów notarialnych, umowy z nadleśnictwami,
oświadczenia woli stron itp. – należy umieścić w oddzielnym tomie i zatytułować „Prawa własnościowe – oryginały”
oraz wykonać 2 kopie pt. „Prawa własnościowe – kopia I” i „Prawa własnościowe – kopia II”. Na wstępie każdego
tomu, należy umieścić: stronę tytułową jak w projekcie i dodatkowo oznaczoną w/w wpisem, tj. „Prawa
własnościowe…”, wykaz właścicieli działek oraz oświadczenie Wykonawcy o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością/-ami na cele budowlane. Ponadto numer repertorium i datę sporządzenia aktu notarialnego należy
umieścić w nagłówku protokołu rokowań / umowy.
7. Kosztorys inwestorski należy sporządzić w jednym egzemplarzu, jako oddzielny tom dokumentacji projektowej.

8. Wszystkie egzemplarze dokumentacji mają być wierną kopią egzemplarza nr 1, w którym zostaną zamieszczone
oryginały dokumentów łącznie z oświadczeniem projektanta o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością/-ami na cele budowlane.
9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże mu dodatkowe egzemplarze zarówno w formie elektronicznej jak i
papierowej – za dodatkowym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie to stanowić będzie równowartość
nośników, na których dokumentacja zostanie zapisana.
10. Wady Przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi sporządzonym przez siebie protokołem i przedstawi Wykonawcy w
formie reklamacji na piśmie.
11. Stwierdzone wady Przedmiotu Umowy Wykonawca usunie w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania
reklamacji, chyba że biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wady strony ustalą termin dłuższy.
12. Stwierdzone wady Przedmiotu Umowy w zakresie tytułów prawnych do nieruchomości Wykonawca usunie:
a) w terminie 14 dni w przypadku tytułu prawnego uzyskiwanego w drodze umowy z właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym nieruchomości,
b) w terminach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące prawo w przypadku tytułu prawnego uzyskiwanego
na drodze sądowej lub na drodze administracyjnej, mając jednakże na uwadze przysługujący Zamawiającemu termin
weryfikacji prawidłowości uzyskania tych tytułów prawnych określony w ust. 2.
§6
1. Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej w
ustawie o prawie autorskim i innych przepisach prawnych.
2. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §9 wszelkie
autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 1 lit. a) oraz prawo własności
nośników, na których dokumentacja ta złożona zostanie u Zamawiającego.
3. Wykonawca, zgłaszając Zamawiającemu do odbioru dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a), jest
obowiązany złożyć także oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych,
analogicznie jak w ust. 2, do innych projektów, opracowań, dokumentów itp. dokumentacji, stanowiących
opracowania cząstkowe do całej dokumentacji projektowej albo związanych z postępowaniami administracyjnymi,
wykonanych przez innych autorów, projektantów, doradców, konsultantów, rzeczoznawców, biegłych itp., jeśli takowe
wystąpiły.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do korzystania z tego utworu na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotnianie,
b) utrwalanie dowolną techniką,
c) wprowadzenie do pamięci komputera,
d) rozporządzanie w całości lub części pod tytułem odpłatnym lub darmowym na rzecz osób trzecich,
e) rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie.
5. Wykonawca przenosi także na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9, prawa zależne do
dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot Umowy, zezwalające Zamawiającemu na dokonywanie wszelkich
zmian, przeróbek lub adaptacji.
§7
1. Ze strony Zamawiającego pracami kieruje p. ……………………….., tel. …………………………..
2. Ze strony Wykonawcy pracami projektowymi kieruje Kierownik Projektu p. ……………… tel. ........................
3. Kierownik Projektu będzie reprezentował Wykonawcę wobec Zamawiającego, w takim zakresie, w jakim będzie to
niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy w celu wykonania dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot
Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
5. Adresy poczty elektronicznej właściwe do korespondencji między stronami są następujące:

a) ze strony Zamawiającego: …………………………………
b) ze strony Wykonawcy ……………………………………..
§8
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za ewentualne szkody wynikłe na skutek
wadliwości Przedmiotu Umowy.
DZIAŁ III – P ŁATNOŚCI
§9
1. Zryczałtowana kwota wynagrodzenia netto wykonania Przedmiotu Umowy wynosi łącznie: ………….. zł (słownie:
…………………………………..)
2. Do wynagrodzenia netto dodany zostanie podatek od towarów i usług według stawek zgodnych z przepisami prawa.
§ 10
1.

Zapłata wynagrodzenia określonego w Umowie na rzecz Wykonawcy nastąpi po protokolarnym zakończeniu i
odebraniu bez uwag przedmiotu Umowy.

2.

Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT.

3.

Faktura VAT powinna zawierać, oprócz danych wymaganych obowiązującymi w tym zakresie przepisami, numer
zamówienia podany przez Zamawiającego lub dane osoby ze strony Zamawiającego, wyznaczonej do
współpracy w ramach realizacji Umowy.

4.

Fakturę VAT należy doręczyć na adres: ENERGA CUW Sp. z o.o. Biuro w Kaliszu, ul. Częstochowska 4, 62-800
Kalisz lub w formie elektronicznej, jeżeli strony złożą oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie
elektronicznej, w którym wskazany zostanie adres e-mail, na który przedmiotowe faktury należy przesyłać.

5.

O każdej zmianie adresu do wysyłki Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie wymaga
zmiany Umowy.

6.

Należności określone w fakturze VAT wynikające z Umowy zostaną przekazane przez Zamawiającego
przelewem na rachunek Wykonawcy każdorazowo wskazany przez niego na prawidłowo wystawionej fakturze
VAT.

7.

Należności określone w fakturze VAT pokrywają wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonywaniem Umowy.

8.

Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT
bez podpisu Zamawiającego.

9.

Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10.

Na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054, z późn. zm.) Wykonawca i Zamawiający ustalają, że będą dokumentować zawierane pomiędzy sobą
transakcje w formie elektronicznej.
DZIAŁ IV - GWARANCJE
§ 11

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie Przedmiotu Umowy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu
umowy i nie może zakończyć się przed upływem 3 (trzech) lat od dnia ostatecznego odbioru robót budowlanomontażowych wykonanych na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Zamawiającego na podstawie niniejszej
umowy.
3. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie w terminie do 14 (czternastu) dni od daty powiadomienia
o nich przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający biorąc pod uwagę możliwości techniczne usunięcia wady,
wyznaczy dłuższy termin.

4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji liczony jest
ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia. Wykaz prac (elementów) objętych nową
gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do
przedmiotowego protokołu.
5. Niezależnie od terminu gwarancji wskazanego w ust. 2, Wykonawca obowiązany jest usunąć na własny koszt wady
obiektów budowlanych wykonanych na postawie dokumentacji projektowej określonej w § 1, będące następstwem
wad tej dokumentacji.
DZIAŁ V – ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§12
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
DZIAŁ VI – KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
§ 13
1.

2.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do
naliczenia i domagania się od Wykonawcy kary umownej w wysokości:
a)

0,5 % całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w oddaniu
przedmiotu Umowy licząc od następnego dnia po upływie określonego w Umowie terminu zakończenia
przedmiotu Umowy,

b)

0,5 % całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi, licząc od dnia po upływie terminu do
usunięcia wad, jednakże nie mniej niż 50 zł dziennie,

c)

10 % całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie rozwiązania lub odstąpienia od
Umowy przez Wykonawcę bądź rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,

d)

10 % całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia postanowień Umowy
poprzez podzlecanie prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,

e)

10 % całkowitego wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w razie naruszenia przez Wykonawcę
innych istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia,

Zamawiający może dochodzić kar umownych równocześnie z różnych, niezależnie od powstałej szkody, co nie
wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość naliczonych kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w Kodeksie cywilnym.
DZIAŁ VII - UMOWNE ROZWIĄZANIE I UMOWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 14

1.

Niezależnie od uprawnień do zakończenia stosunku prawnego przed upływem okresu realizacji Umowy, w
przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może, w zależności
od charakteru Umowy, odstąpić od Umowy (w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu
którejkolwiek z poniższych przesłanek) lub wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji, gdy:
a)

Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Umowy lub opóźnia się z realizacją
poszczególnych elementów prac, z przyczyn leżących po jego stronie, w stosunku do postanowień Umowy
lub przyjętego harmonogramu w taki sposób, że wykonanie przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie
jest nieprawdopodobne. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu na rozpoczęcie
albo zakończenie wykonania przedmiotu Umowy.

b)

Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu Umowy bądź jego części podwykonawcy, bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego,

c)

Wykonawca realizuje zamówienie odmiennie, niż zostało określone w przedmiocie Umowy.

d)

Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy

2.

Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia w
przypadku zwłoki w zapłacie należności przekraczającej 60 dni od dnia wymagalności.

3.

Niezależnie od uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w przepisach powszechnie obowiązującego
prawa Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku, gdy realizacja jej przedmiotu stanie się niemożliwa
lub niezgodna z jego interesem (umowne prawo odstąpienia). Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje
Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia i dowiedzenia się o tej przyczynie
przez Zamawiającego.

4.

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w części lub w całości lub jej rozwiązania zgodnie z
ust.1 lub 2, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie tylko za prace wykonane i odebrane przez Zamawiającego do
dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5.

W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo
dochodzenia utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego.
DZIAŁ VIII – POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
§ 15

1.

Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych (Osoby fizyczne, Kontrahenci) w celu
realizacji prac określonych w Umowie i w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Umowy.

2.

Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przetwarzane są w zbiorze/zbiorach danych osobowych należących do
Zamawiającego pod nazwą (Korespondencja, Kontrahenci).

3.

Wykonawca ma prawo, do wykonywania następujących zakresów czynności na Danych osobowych: (Czytanie,
zmienianie, przechowywanie, zbieranie, opracowywanie, usuwanie).

4.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w Umowie oświadczenie w zakresie spełniania wymagań określonych w art.
36 – 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, 2281 z
późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

5.

Wykonawca musi uzyskać w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej, zgodę Zamawiającego, jeżeli w
celu realizacji niniejszej Umowy zamierza powierzyć powierzone mu niniejszą umową dane osobowe innym
podmiotom.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i wykorzystywania powierzonych do przetwarzania
niniejszym paragrafem danych osobowych wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zobowiązań
określonych w Umowie.

7.

Zabrania się wykorzystywania danych osobowych przez Wykonawcę w celach innych niż określone to zostało w
niniejszym paragrafie.

8.

Obowiązek wydania pracownikom Wykonawcy upoważnień do przetwarzania danych osobowych powierzonych
niniejszą umową spoczywa na Wykonawcy.

9.

W celu właściwej ochrony danych osobowych zastosowanie mają zapisy dotyczące poufności opisane w
niniejszej umowie.

10.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych wygasa wraz z momentem zakończenia realizacji przedmiotu
umowy lub w momencie rozwiązania umowy, niezależnie od sposobu i powodu rozwiązania..

11.

Po okresie wskazanym w ust. 10 Wykonawca w terminie do 7 dni zwróci Zamawiającemu wszystkie powierzone
mu materiały i dokumenty zawierające dane osobowe określone w ust. 2. Ponadto dane takie niezwłocznie
usunie ze swoich urządzeń i nośników informacji lub dokona ich anonimizacji.

DZIAŁ IX – INFORMACJE POUFNE
§ 16
1.

Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy, nie ujawniać osobom nieuprawnionym
i wykorzystywać tylko w celach niezbędnych do realizacji Umowy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne oraz dane osobowe dotyczące lub należące do
Zamawiającego, uzyskane w okresie realizacji Umowy oraz uzgodnień wstępnych – niezależnie od formy
przekazania tych informacji, jak również ich źródła i sposobu przetwarzania.

2.

Strony zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim informacji dotyczących przebiegu, treści i rezultatu
prowadzonych negocjacji i pertraktacji oraz innych rozmów pozostających w związku z realizacją Umowy.

3.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku ochrony informacji, o których mowa w
niniejszym paragrafie, Strona, której informacje ujawniono może żądać naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody
na ogólnych zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Strony postanawiają, że informacje
będą przekazywane pomiędzy nimi w formie zapewniającej ich poufność.

4.

Przystąpienie do umowy jest jednoznaczne z zapewnieniem, iż strony dysponują stosownymi procedurami oraz
zabezpieczeniami umożliwiającymi dochowanie niniejszego obowiązku zachowania poufności przez swoich
pracowników oraz osoby, którymi posługują się przy wykonaniu Umowy.

5.

Postanowienia o poufności nie będą stanowiły przeszkody w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana
na piśmie przez obie Strony, jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie
znanych.

6.

Wykonawca w przypadku zlecenia wykonania Umowy podwykonawcom przyjmuje na siebie obowiązek
zagwarantowania poufności informacji Zamawiającego określonych w ust. 1 i 2 przez tych podwykonawców oraz
odpowiada za ich działania lub zaniechania w zakresie zachowania obowiązku poufności, jak za własne działania
lub zaniechania.

7.

Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, niezależnie od powodu jej zakończenia, Wykonawca zwróci
wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające informacje, o których mowa w niniejszym
paragrafie, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy, natomiast informacje takie przechowywane
elektronicznie, w tym samym terminie usunie ze swoich zasobów elektronicznych oraz nośników informacji.
Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały inne podmioty, którymi wykonawca posługuje się
przy realizacji Umowy. Strony mogą odstąpić od tej czynności w odniesieniu do informacji, które są niezbędne w
celu ewidencji i rozliczenia działalności w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa lub gdy
Strona, która jest właścicielem informacji, wyraża na to zgodę.

8.

Prowadzenie pracy w środowisku informatycznym Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp wymaga zgody
Koordynatora ze strony Zamawiającego. Zgoda ta może zostać uzależniona od spełnienia przez Wykonawcę
określonych warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

9.

Jakiekolwiek postanowienia Umowy nie wyłączają zobowiązań dotyczących ochrony informacji wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993
roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Informacje, o których
mowa w ust. 1 i 2, należy traktować jako tajemnicę przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w
zdaniu poprzednim oraz tajemnicę przedsiębiorcy określoną w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.).

10.

Zobowiązanie wynikające z niniejszego paragrafu pozostaje w mocy przez okres obowiązywania Umowy oraz 5
lat po jej zakończeniu, niezależnie od powodu jej zakończenia.

11.

W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezależnie od
postanowień określonych w ust. 3, jest on zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w
wysokości 2 % całości wynagrodzenia netto określonego w umowie za każde naruszenie dotyczące obowiązku
zachowania poufności.

12.

Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, specjalistów oraz wszelkie inne podmioty, przy pomocy których
prowadzi swoją działalność, do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania, jak i
po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi podmiotami.
Zobowiązanie to powinno mieć formę pisemną.

13.

Wykonawca ma prawo do ujawnienia faktu zawarcia Umowy oraz zwięzłego opisu jej przedmiotu w swoich
materiałach marketingowych oraz referencjach w taki sposób, aby ich ujawnienie nie stanowiło naruszenia
zobowiązań wynikających z obowiązku zachowania poufności i ochrony informacji poufnych.

14.

Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie utraty lub ujawnienia
informacji poufnej lub niedotrzymania poufności.
DZIAŁ X – OCHRONA ŚRODOWISKA
§ 17

1.

Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie realizacji przedmiotu umowy przepisów prawa w
zakresie ochrony środowiska, decyzji administracyjnych wydanych na ich podstawie w zakresie, w jakim dotyczą
one Wykonawcy.

2.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie negatywne dla środowiska skutki, które powstaną
wskutek jego działań lub zaniechań podczas realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, a które zostaną stwierdzone
w trakcie lub po realizacji przedmiotu Umowy. Odpady wytworzone podczas realizacji przedmiotu umowy są
odpadami Wykonawcy.

3.

Zamawiający ma prawo w dowolnym, wybranym przez siebie terminie, dokonać kontroli przestrzegania
postanowień określonych w ust. 1 i 2. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień określonych w ust. 1 lub
2 zastosowanie mają postanowienia § 14 niniejszej Umowy.

4.

Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyk wszystkich substancji użytych na
obiektach Zamawiającego. Karty charakterystyk powinny być zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów,
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE ( Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1 z późn. zm.).

DZIAŁ XI – ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI ŚWIADCZONEJ USŁUGI
§ 18
1.

Wykonawca oświadcza, iż ma pełną wiedzę, że Zamawiający świadczy usługi o powszechnym charakterze,
których przerwanie zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa, w związku z czym ich
dostępność nie może być zakłócona ani ograniczona w żaden sposób, chyba że takie zakłócenie wynika z
okoliczności nie leżących po żadnej ze Stron albo następuje wskutek decyzji Zamawiającego.

2.

Mając na uwadze oświadczenie zawarte w ust. 1 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że ponosi
odpowiedzialności za działania lub zaniechania swoich pracowników lub innych osób, którymi się posługuje, które
mogłyby doprowadzić do zakłóceń lub ograniczeń w świadczeniu przez Zamawiającego usług.

3.

Mając na uwadze oświadczenie zawarte w ust. 1 Wykonawca oświadcza, iż dołoży wszelkiej staranności i wdroży
regulacje wewnętrzne i rozwiązania techniczno-organizacyjne, które zapewnią ciągłość świadczenia usługi na
rzecz Zamawiającego.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania okresowych audytów wdrożonych regulacji i rozwiązań
techniczno-organizacyjnych określonych w ust. 3.
DZIAŁ XII – AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE DO UTWORÓW
§ 19

1.

Z zastrzeżeniem ust. 2, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie, Wykonawca zobowiązuje
się przenieść na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe do Studium Wykonalności Zamierzenia
Inwestycyjnego, stanowiących utwory (w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego) [dalej, jako „Utwory"], wraz z

uprawnieniem do wykonywania praw zależnych do opracowań tych Utworów w zakresie następujących pól
eksploatacji:

a)

utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu poprzez wytwarzanie, za pomocą dowolnej techniki, egzemplarzy
Utworu lub jakiejkolwiek jego części, w tym techniką drukarską, reprograficzną zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,

b)

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu lub jakiejkolwiek jego
części,

c)

rozpowszechnianie Utworu poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie Utworu lub jakiejkolwiek jego części, a także publiczne udostępnianie Utworu
lub jakiejkolwiek jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym,

d)

tłumaczenie, przystosowywanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie
komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.

2.

Przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do poszczególnych Utworów wraz z uprawnieniem
do wykonywania praw zależnych do opracowań tych Utworów nastąpi w ramach procedury odbioru Studium
Wykonalności Zamierzenia Inwestycyjnego, poprzez złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o przyjęciu
tych Utworów.

3.

Własność egzemplarzy Utworów i nośników Utworów przysługiwać będzie Zamawiającemu.

4.

Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że w chwili odbioru Studium Wykonalności Zamierzenia Inwestycyjnego
będzie dysponował wszystkimi autorskimi prawami majątkowymi do Utworów oraz uprawnieniem do
wykonywania praw zależnych do opracowań tych Utworów. Odpowiedzialność Wykonawcy za to, że prawa, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym, rzeczywiście mu przysługują oparta jest na zasadzie ryzyka.

5.

W razie wątpliwości uznaje się, że:

a) Studium Wykonalności Zamierzenia Inwestycyjnego stanowią Utwory w rozumieniu przepisów Prawa
Autorskiego,

b) wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów
wraz z uprawnieniem do wykonywania praw zależnych do opracowań tych Utworów (ust.1) zawiera się w
wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 9.
DZIAŁ XIII – SIŁA WYŻSZA
§ 20
1.

Siła wyższa to zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie
Umowy w całości lub w części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy
zachowaniu należytej staranności. Za Siłę Wyższą nie uważa się zdarzenia zawinionego przez Stronę albo przez
osobę trzecią, za którą Strona odpowiada, jak również braku środków finansowych , chyba że ich brak wynika z
zaistnienia Siły Wyższej.

2.

Wyłącza się odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z
niniejszej Umowy z tytułu zaistnienia Siły Wyższej.

3.

Strony są zobowiązane do kontynuacji realizacji zobowiązań wynikających z Umowy natychmiast po ustaniu
przeszkody w postaci Siły Wyższej.

4.

Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w całości lub w części ze skutkiem na chwilę złożenia
oświadczenia, jeżeli stan Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia utrzymuje się przez
okres dłuższy niż 30 dni.

5.

Strony powinny poinformować siebie nawzajem o wystąpieniu Siły Wyższej niezwłocznie, od dnia uzyskania
wiedzy o zaistnieniu Siły Wyższej, a następnie potwierdzić ten fakt pisemnie w ciągu 7 dni roboczych od
wystąpienia Siły Wyższej. Zawiadomienie to powinno zawierać opis okoliczności zdarzenia oraz, jeżeli to
możliwe, ocenę jego wpływu na wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy oraz na terminy realizacji
określonych czynności. Gdy działanie Siły Wyższej ustanie, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona o tym
niezwłocznie od dnia uzyskania wiedzy o ustaniu Siły Wyższej.
DZIAŁ XIV – ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH ZAMAWIAJĄCEGO
§ 21

1.

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa informatycznego, w
szczególności tych opisanych w niniejszym paragrafie.

2.

Dostęp do jakichkolwiek zasobów Zamawiającego jest przyznawany zgodnie z obowiązującą polityką i
procedurami za pośrednictwem Koordynatora Umowy, który ma prawo domagać się potwierdzenia przez
Wykonawcę spełnienia warunków w tym zakresie.

3.

Zamawiający dopuszcza wykorzystywanie sprzętu teleinformatycznego Wykonawcy, z możliwością podłączenia
do sieci Zamawiającego, pod warunkiem spełnienia poniższych zasad:
a)

Urządzenie jest wolne od oprogramowania szkodliwego, szpiegującego i elementów, które mogą
negatywnie wpłynąć na inne urządzenia działające w sieci Zamawiającego.

b)

Na urządzeniu jest zainstalowana aplikacja zabezpieczająca posiadająca co najmniej funkcjonalność
ochrony antywirusowej z ochroną w czasie rzeczywistym i firewall. Aplikacja musi posiadać aktualne
sygnatury.

c)

Zainstalowane na urządzeniu oprogramowanie musi spełniać kryteria oprogramowania legalnego.

d)

Wszelkie oprogramowanie służące do monitorowania sieci lub jej skanowania na czas podłączenia do
sieci Zamawiającego musi być wyłączone.

4.

Zamawiający dopełni wszelkich starań, żeby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla urządzeń
działających w infrastrukturze Zamawiającego, jednocześnie nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikające z
użytkowania w ten sposób urządzenia Wykonawcy.

5.

Zabronione jest podłączanie do sieci teleinformatycznej Zamawiającego urządzeń sieciowych (router, accespoint,
repeater wifi, itp.) mających na celu wygenerowanie ruchu sieciowego poza bezpośredni obszar tej sieci.
Podłączenie takich urządzeń zostanie potraktowane jako świadome działanie godzące w bezpieczeństwo
teleinformatyczne Zamawiającego. Zapis ten nie dotyczy sytuacji, w której Zamawiający zleca wykonawcy
instalację takiego urządzenia.

6.

Wykonawca świadomy jest, że sieć teleinformatyczna Zamawiającego jest monitorowana, w związku z czym
zgadza się na kontrolę ruchu wygenerowanego przez jego urządzenia wpięte do tej sieci, bezpośrednio lub za
pośrednictwem dostępu zdalnego. Monitorowanie nie obejmuje skanowania zawartości i ingerencji w urządzenie
oraz nie obejmuje wglądu w treść korespondencji.

7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odłączenia danego urządzenia od sieci Zamawiającego bez uprzedniego
powiadomienia w przypadku, gdy zaistnienie podejrzenie, że takie urządzenie stanowi jakiekolwiek zagrożenie
dla infrastruktury Zamawiającego. Blokada następuje do czasu wyjaśnienia incydentu. Działanie takie nie
powoduje przedłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy.

8.

Wykonawca odpowiada za dotrzymanie warunków dopuszczenia sprzętu do pracy w sieci Zamawiającego i może
zostać poproszony o udowodnienie ich spełnienia.

9.

Wykonawca odpowiada za świadome lub nieświadome działania związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa
Zamawiającego spowodowane złym stanem urządzenia Wykonawcy podłączonym do sieci Zamawiającego lub
oprogramowaniem na nim zainstalowanym, w tym także oprogramowaniem szkodliwym.

10.

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, w przypadku powstania szkody, związanej z niewykonywaniem
postanowień niniejszego paragrafu, odszkodowania na zasadach ogólnych.

11.

W przypadku zaistnienia sytuacji naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, za które odpowiedzialny jest
Wykonawca lub osoba przez niego zatrudniona lub z nim współpracująca, Wykonawca jest zobowiązany do
zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów związanych z usunięciem powstałej szkody.
DZIAŁ XV – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§22

1. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory rozstrzygane będą w drodze polubownej. W tym celu Strony wyznaczają sobie .....termin do

wyjaśnienia lub zażegnania sporu liczonego od dnia powstania kwestii spornej. W przypadku braku porozumienia,
przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i pozostałe
obowiązujące przepisy prawa w zakresie objętym umową. Umowa podlega prawu polskiemu.

4. Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
5. Załączniki stanowią integralną część umowy.
Załącznik 1 – Specyfikacja
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

