Postępowanie nr 5/KC/2018

Załącznik nr 7B do SIWZ – projekt umowy

U M O W A Nr 5/KC/2018/…
PAKIET nr 3
W dniu ........................ w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), pomiędzy:
Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, ul. Tytusa Chałubińskiego 5, 02 – 004
Warszawa, NIP: 526-273-89-33, REGON: 015620567, zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora

- Dr hab. n med. Artura Kamińskiego

a:
............................................................................................... (nazwa i adres firmy), wpisaną
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ..................................... nr KRS:
............../ CEIDG, NIP: .................., REGON: ........................, zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
1. .....................................

- ...........................................
została zawarta umowa następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.

2.
3.

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa oprogramowania wraz z zestawem
komputerowym pełniącym rolę serwera w ilości 24 szt. (Pakiet nr 3) dla Krajowego Centrum
Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie, zgodnie z ofertą cenową i opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
Rodzaj, parametry, ilość, ceny jednostkowe oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określają załączniki nr 1 i 2 do umowy stanowiące jej integralną część.
Wykonawca nie może powierzyć realizacji niniejszej umowy osobom trzecim bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku uzyskania takiej zgody od Zamawiającego,
Wykonawca za działania lub zaniechania osób trzecich ponosi odpowiedzialność jak za własne
działania lub zaniechania.
§2
WARTOŚĆ UMOWY

1. Wartość brutto przedmiotu umowy wynosi
....................... zł (słownie zł: ………………
.............................................) – zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy,
która zawiera szczegółową kalkulację kosztów zamówienia.
2. Wartość brutto wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym
wykonaniem całości przedmiotu zamówienia, w tym koszt: zakupu i dostawy oprogramowania
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wraz z zestawami komputerowymi do siedziby Zamawiającego, transportu, rozładunku,
opakowania, szkoleń, asysty technicznej, serwisu gwarancyjnego. Uwzględnia również wszystkie
koszty wykonania umowy, w tym opłat, podatków, ceł i ubezpieczeń.
§3
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę oprogramowania wraz z zestawami
komputerowymi do dnia 20.12.2018 r., co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo –
odbiorczym podpisanym przez obie Strony.
Zamawiający nie dopuszcza realizacji i poświadczania dostaw wykonywanych częściowo.
O planowanym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego
z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem.
Przedmiot umowy powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem.
Ryzyko ewentualnego uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy obciąża wyłącznie Wykonawcę
do momentu przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzonego podpisanym
przez obie Strony umowy protokołem zdawczo – odbiorczym.
Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
do jego siedziby we wskazane miejsce wraz z dokumentacją w języku polskim:
a) instrukcją obsługi,
b) kartą gwarancyjną określającą terminy i warunki gwarancji ze wskazaniem serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego zalecanego przez producenta sprzętu,
c) instrukcją konserwacji sprzętu określającą częstotliwość wykonywania okresowych przeglądów
technicznych oraz ich zakres (jeśli dotyczy).
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i zostanie
przekazany do eksploatacji bez żadnego uszczerbku oraz posiada wymagane przez prawo
stosowne zaświadczenia i certyfikaty dopuszczające przedmiot umowy do eksploatacji (deklaracja
zgodności CE).
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. podczas realizacji
przedmiotu umowy.
Odbiór rezultatów prac wykonanych w trakcie realizacji umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego
i polega na weryfikacji, czy przedmiot odbioru spełnia wymagania określone w umowie.
Odbiór oprogramowania objętego przedmiotem umowy nastąpi na następujących zasadach:
1) odbiór jakościowy oprogramowania nastąpi poprzez przeprowadzenie testów akceptacyjnych.
Pozytywny wynik testów akceptacyjnych oznacza odbiór oprogramowania. Poprzez pozytywny
wynik testów akceptacyjnych Strony rozumieją wynik wskazujący na to, iż przedmiot umowy
podlegający testom spełnia wymogi umowy, przepisów prawa, dokumentacji oraz wszelkich
dodatkowych ustaleń dokonanych w ramach współdziałania przy realizacji Umowy. Testy
akceptacyjne przeprowadza Wykonawca przy udziale pracowników Zamawiającego lub
podmiotu z nim współpracującego,
2) w przypadku negatywnego wyniku testów akceptacyjnych Wykonawca będzie zobowiązany
do usunięcia zidentyfikowanych błędów i przystąpienia ponownie do ww. testów. Usunięcie
błędów nastąpi w terminie określonym w protokole rozbieżności, a gdy terminu nie określono
w terminie do 2 dni roboczych od negatywnego wyniku testu akceptacyjnego,
3) na podstawie pozytywnie przeprowadzonych testów akceptacyjnych zostanie sporządzony
protokół odbioru.
§4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca na mocy niniejszej umowy zobowiązuje się do:
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, przy uwzględnieniu należytej staranności,
zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz wymogami, założeniami, parametrami i normami i przyjętą metodyką, a także
dokumentacją określoną w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2
do umowy, a ponadto dokumentacją wytworzoną w toku procesu realizacji umowy,
2) informowania Zamawiającego na piśmie o wszelkich zagrożeniach związanych
z wykonywaniem umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie
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Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres prac. Nieprzekazanie
takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca dysponuje wiedzą o takich zagrożeniach lub, przy
uwzględnieniu wymaganej umową staranności powinien dysponować powoduje, że wszelkie
koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją danego zdarzenia obciążają
Wykonawcę. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej
Zamawiającego o przebiegu realizacji umowy na dodatkowe pisemne żądanie Zamawiającego,
3) w przypadku różnicy stanowisk Zamawiającego i Wykonawcy w kwestii implementacji
poszczególnych algorytmów oprogramowania, zdanie Zamawiającego jest rozstrzygające,
4) po zakończeniu realizacji umowy zwrotu Zamawiającemu wszelkich wydanych mu
za potwierdzeniem odbioru i z adnotacją „do zwrotu" dokumentów, materiałów, narzędzi,
sprzętu, oprogramowania i danych wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których
oprogramowanie, dokumenty i dane zostały zapisane w wersji elektronicznej,
5) zachowania w tajemnicy oraz należytego zabezpieczenia wszelkich informacji, danych, które
powziął w związku z realizacją niniejszej umowy. Obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji i danych, które Wykonawca powziął w związku z realizacją umowy obowiązuje w toku
realizacji umowy, jak i po jej zakończeniu. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie
informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności informacji
niejawnych, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów
prawa. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie,
przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od
Zamawiającego, wbrew postanowieniom umowy,
6) realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z umowy terminowo, zgodnie z zapisami
umowy, złożoną ofertą, obowiązującym prawem oraz z zachowaniem należytej staranności
i efektywnie, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia,
2. Wykonawca gwarantuje, że wszyscy członkowie personelu Wykonawcy realizujący w imieniu
Wykonawcy umowę, będą posiadali umiejętności i doświadczenie odpowiednie do zakresu
czynności powierzanych tym osobom.
3. Wykonawca nałoży na podwykonawców, którymi się posługuje, obowiązek przestrzegania
wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w umowie.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki naruszenia praw osób trzecich, będące
następstwem prawidłowej (tj. zgodnej z postanowieniami niniejszej umowy i dokumentacją
techniczną i użytkową) eksploatacji przedmiotu umowy. W przypadku skierowania przeciwko
Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie naruszenia ich praw
działaniem mieszczącym się w zakresie wskazanym powyżej, Zamawiający powiadomi
niezwłocznie o powyższym Wykonawcę. Wykonawca zajmie na piśmie stanowisko co do
zasadności tych roszczeń, a następnie – w uzgodnieniu z Zamawiającym – podejmie działania
zmierzające do odparcia roszczeń lub do ich zaspokojenia.
§5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie wykonania
umowy, w zakresie niezbędnym dla jego wykonania, a w szczególności do udzielenia Wykonawcy
dostępu do informacji i dokumentów oraz umożliwienia kontaktu z pracownikami Zamawiającego
niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to utrudnień
w pracy Zamawiającego.
2. Zamawiający zapewni dostęp do pomieszczeń, sieci komputerowej i serwerów w zakresie
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.
§6
GWARANCJA

1.
2.
3.

Wykonawca gwarantuje prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego możliwości
i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą
uniemożliwić jego wykonanie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, przy pomocy których wykonuje
umowę, jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca nie może zwolnić się od
odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte
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4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.
20.

wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, poddostawców
i podwykonawców.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone zestawy komputerowe:
…………….. – miesięcznej (zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy/ SIWZ), która biegnie od dnia
przekazania go do eksploatacji przez Wykonawcę protokołem zdawczo - odbiorczym.
Wykonawca zapewni w okresie gwarancji autoryzowany serwis producenta.
Wymagane wykonywanie napraw gwarancyjnych w miejscu użytkowania sprzętu (na zgłoszenie
serwisowe użytkownika - wizyta serwisu w następnym dniu roboczym u użytkownika,
tj. w podmiocie w ramach którego działa Bank Tkanek i Komórek na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej). Czas naprawy – max. 3 dni robocze od daty zgłoszenia (faksem, mailem) lub wymiana
sprzętu na nowy.
W przypadku 3-krotnej (z przyczyn niezależnych od użytkownika) naprawy gwarancyjnej tego
samego elementu lub podzespołu, wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest wymienić wadliwy zestaw komputerowy na nowy. Koszty wymiany obciążają
Wykonawcę.
W przypadku nieusunięcia usterki/ awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo usunąć
je we własnym zakresie, a kosztami obciąży Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres
niesprawności dostarczonego przedmiotu umowy.
Celem wykonania napraw gwarancyjnych i usług serwisowych Wykonawca uzyska niczym
nieograniczony dostęp do przedmiotu umowy w czasie pracy Zamawiającego.
Wykonawca udziela minimum 12 miesięcznej gwarancji na części instalowane w ostatnim roku
gwarancji.
Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji Zamawiającego, upoważnia go do zasięgnięcia opinii
lub ekspertyzy właściwego organu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez sąd.
Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem
opinii lub ekspertyzy ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni autoryzowany przez producenta serwis pogwarancyjny oraz dostępność
części zamiennych w ciągu co najmniej 10 lat od daty dostawy.
Zamawiający będzie ponosił koszty napraw sprzętu po okresie gwarancji, co nie stanowi dla
Zamawiającego zobowiązania do korzystania w okresie pogwarancyjnym z serwisu Wykonawcy
oraz nie ogranicza prawa Zamawiającego do swobodnego wyboru serwisanta.
Wykonawca udziela gwarancji w ramach asysty technicznej na prawidłowe działanie
oprogramowania objętego przedmiotem umowy w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania
protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy.
Gwarancja, o której mowa w ust. 16 obejmuje usuwanie wszystkich problemów w działaniu
oprogramowania – w tym awarii, błędów, usterek ujawnionych podczas zgodnego z dokumentacją
korzystania z oprogramowania, w trybie i na zasadach określonych w załączniku nr 2 do umowy,
w tym:
1) zapewnienie pracy oprogramowania na poziomie nie gorszym niż w chwili jego odbioru,
2) interweniowanie na podstawie zgłoszeń telefonicznych, przesłanych faksem lub pocztą
elektroniczną (zgłoszenie telefoniczne powinno być potwierdzone faksem lub pocztą
elektroniczną),
3) usunięcie niesprawności działania oprogramowania zgodnie z poziomem świadczenia usług
określonym w załączniku nr 2 do umowy.
Strony ustalają, iż w przypadku nie usunięcia problemów w umówionym terminie:
1) Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin,
2) Zamawiający może powierzyć usunięcie problemu osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku konieczności przeprowadzenia napraw bądź wymiany elementów wchodzących
w skład Systemu poza siedzibą Zamawiającego, nośniki danych pozostają w siedzibie
Zamawiającego i nie podlegają wydaniu Wykonawcy.
Po usunięciu problemu, Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia oprogramowania do
stanu integralnej całości sprzed ujawnienia problemu w rozumieniu prawidłowego działania
wszystkich zainstalowanych komponentów i aplikacji oraz zawartości i spójności danych. Wszystkie
niezbędne w tym celu prace zostaną dokonane na koszt Wykonawcy.
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21. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający ma prawo dochodzenia
roszczeń z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający może
wykonywać uprawnienia wynikające z rękojmi również w okresie gwarancji.
§7
WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Zamówienie realizowane jest w ramach zadania finansowanego ze środków będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod
nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” oraz zadań statutowych
Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek realizowanych z planu finansowego
wydatków bieżących jednostki.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za wykonanie przedmiotu umowy przelewem
na numer rachunku bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/ rachunku, w terminie
do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT/ rachunku. Warunkiem przyjęcia faktury jest dostarczenie przez Wykonawcę protokołu
zdawczo – odbiorczego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń,
podpisanego przez obie Strony umowy.
Faktura VAT winna zawierać symbol PKWiU oraz numer umowy, na podstawie której została
wydana.
Wymagana faktura zbiorcza/ całościowa z uwzględnieniem:
- zakupu i dostawy zestawów komputerowych pełniących rolę serwera
- zakupu oprogramowania
- asysty technicznej
- informacji : ilu podmiotów dotyczy.
Wykonawca zobowiązuje się do podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia
oraz złożenia faktury VAT/rachunku niezwłocznie po jego przedłożeniu przez Zamawiającego,
nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
Z uwagi na zasady finansowania zamówienia publicznego objętego niniejszą umową,
niedostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT/ rachunku w terminie do dnia
28.12.2018 r. zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy
z tytułu niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy
nie przysługują żadne świadczenia odszkodowawcze. O terminowym dostarczeniu (złożeniu) przez
Wykonawcę faktury VAT/ rachunku, o których mowa w zdaniu 1 decyduje data wpływu do siedziby
Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.
Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy następuje z udziałem podwykonawców (zgodnie
z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie przetargowej) na żądanie Zamawiającego Wykonawca
do faktury zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie podwykonawców lub inny dokument
(np. potwierdzenie zapłaty) potwierdzający uiszczenie przez niego wszelkich wymagalnych
wierzytelności przysługującym podwykonawcom, a powstałych w związku z realizacją niniejszej
umowy. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający może odmówić
przyjęcia lub dokonać zwrotu złożonej faktury bądź wstrzymać płatność faktury do momentu
dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń/ dokumentów, a Wykonawcy
nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności prawo żądania odsetek
ustawowych za opóźnienie terminu płatności, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść lub w jakikolwiek
sposób obciążyć wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka
wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
KARY UMOWNE

1.

2.

W przypadku nienależytego wykonania lub niewykonania w wyznaczonym terminie umowy przez
Wykonawcę lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający
ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy
tytułem kary umownej.
W przypadku opóźnienia w terminowym wykonaniu dostawy, za które odpowiada Wykonawca,
Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych w wysokości 1% wartości brutto
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3.
4.

5.

6.

niedostarczonego w terminie sprzętu wraz z oprogramowaniem, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia. Taka sama kara będzie przysługiwała Zamawiającemu w przypadku przekroczenia
terminu naprawy, wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad zgodnie z warunkami
gwarancji określonymi w umowie.
W przypadku opóźnień w terminowej realizacji asysty technicznej (zgodnie z załącznikiem nr 2
do umowy) Zamawiający może żądać zapłaty kar umownych w wysokości 20,00 zł za każdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należności wynikających z kar umownych
bezpośrednio z faktury wystawionej przez Wykonawcę bądź z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy (za pisemnym powiadomieniem), na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata lub
potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązań objętych umową.
Zamawiający ma prawo dochodzenia wyrównania szkody przewyższającej wysokość kary umownej
(odszkodowanie), w tym także do dochodzenia od Wykonawcy w pełnej wysokości świadczenia
z tytułu wszelkich utraconych korzyści, w szczególności w sytuacji, w której z powodu
niewykonania, nienależytego wykonania lub opóźnień w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu
umowy (w tym także poszczególnych etapów i elementów umowy mających lub mogących mieć
wpływ na termin realizacji całej umowy), Zamawiający utraci lub będzie zmuszony do zwrotu
w całości lub w części otrzymanych środków na wykonanie zadania.
Zamawiający ma prawo dochodzenia wyrównania szkody przewyższającej wysokość kary
umownej.
§9
ZMIANY UMOWY

1. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:
a) numeru katalogowego/ nazwy sprzętu przy zachowaniu jego parametrów;
b) zastąpienia poszczególnego sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia tzw. „zamiennikiem”,
tj. asortymentem równoważnym, np. z chwilą wycofania go z produkcji lub wstrzymania/
zakończenia jego produkcji/ dystrybucji, braku dostępności/ w sytuacji, gdy zostanie
wprowadzony do sprzedaży przez producenta zmodyfikowany/ udoskonalony sprzęt np.
powodujący wycofanie dotychczasowego – pod warunkiem zachowania minimalnych
parametrów wymaganych w dokumentacji przetargowej;
c) zmiany podwykonawcy (z zastrzeżeniem § 11 niniejszej umowy).
Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ogólnej wartości umowy.
4. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w umowie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić
wyłącznie w formie pisemnej (aneks), za zgodą obu Stron pod rygorem nieważności.
§ 10
ROZWIĄZANIE UMOWY

1.

2.

Zamawiający może odstąpić od umowy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach,
b) w przypadku niewykonania umowy lub rażącego naruszenia postanowień umowy
przez Wykonawcę (w szczególności w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy,
dostawy sprzętu niezgodnego z umową lub wadliwego itp.) – po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do należytego wykonywania umowy.
Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo
zamówień publicznych,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
6

Postępowanie nr 5/KC/2018

3.

2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów
prawa Unii Europejskiej.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 11
PODWYKONAWCY

1. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę z udziałem podwykonawców, wykaz
podwykonawców stanowi załącznik nr 3 do umowy (jeśli dotyczy).
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
§ 12
RODO

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
−
−

−

−
9)
-

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Krajowe
Centrum
Bankowania
Tkanek
i Komórek z
siedzibą
w
Warszawie
przy ul Chałubińskiego 5;
Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych - iod@kcbtik.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesy publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu :
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
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-

prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, ponieważ
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
§ 13
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wykonawca jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
§ 14
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU

1. Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej Umowy:
a. ze strony Wykonawcy - ………………………………………………………………….….
b. ze strony Zamawiającego - …………………………………………………………………
2. Jako podstawową formę kontaktu Strony ustalają korespondencję prowadzoną drogą elektroniczną
oraz kontakt telefoniczny. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: …………………………; tel.
……………………………….; adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ………………………. tel.
……………………….………
3. Zmiana osób upoważnionych w niniejszej umowie do kontaktów nie stanowi zmiany treści umowy.
Każda ze stron może jednostronnie dokonać zmian w zakresie danych teleadresowych oraz osób
upoważnionych do kontaktów, zawiadamiając niezwłocznie o tym na piśmie drugą stronę. Zmiana
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
§ 15
DORĘCZENIA

1. Adresem Zamawiającego dla doręczeń faktury VAT/ rachunku oraz wszelkiej korespondencji
związanej z umową jest: Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, ul. Tytusa
Chałubińskiego 5, 02 – 004 Warszawa.
2. Adresem Wykonawcy dla doręczeń wszelkiej korespondencji związanej z umową jest:
……………………………….. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Wykonawca ma
obowiązek bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o tym fakcie. W przypadku,
gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zmianie adresu do korespondencji, wszelka
korespondencja związana z przedmiotem umowy nadana na dotychczasowy adres znany
Zamawiającemu zostanie uznana za skutecznie doręczoną.
3. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o doręczeniu/ dostarczeniu/ złożeniu dokumentów
Zamawiającemu przez Wykonawcę należy przez to fizyczny wpływ do siedziby Krajowego Centrum
Bankowania Tkanek i Komórek.
§ 16
STOSOWANIE PRZEPISÓW

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Kodeksu
cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 17
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Strony ustalają, że wszelkie spory rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze negocjacji,
a jeśli porozumienie nie zostanie zawarte – przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego
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§ 18
LICZBA EGZEMPLARZY

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

ZAMAWIAJĄCY

Wykaz załączników do umowy
1. załącznik nr 1 – oferta cenowa,
2. Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,
3. załącznik nr 3 – wykaz podwykonawców (jeśli dotyczy).
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