Nr sprawy: 02/2019
Istotne postanowienia umowy (wzór Umowy)
Umowa
zawarta w dniu …….w Poznaniu pomiędzy:
(1)

ALMA S.A. z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-449 Poznań) przy ul. Wichrowej 1a,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [określenie
sądu rejonowego spółki], pod numerem [KRS spółki], posiadającą następujący NIP: [NIP spółki],
o kapitale zakładowym w wysokości [wysokość kapitału zakładowego spółki] złotych,
opłaconym w wysokości [kwota wpłaconego kapitału zakładowego] złotych, której odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego stanowi Załącznik do Umowy, reprezentowaną przez: [imię i
nazwisko - funkcja] dalej zwaną „Zamawiającym”;
oraz

(2)

[nazwa spółki] z siedzibą w [miasto] (kod pocztowy [kod pocztowy]) przy [ulica, numer budynku],
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [określenie
sądu rejonowego spółki], pod numerem [KRS spółki], posiadającą następujący NIP: [NIP spółki],
o kapitale zakładowym w wysokości [wysokość kapitału zakładowego spółki] złotych,
opłaconym w wysokości [kwota wpłaconego kapitału zakładowego] złotych, której odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego stanowi Załącznik do Umowy, reprezentowaną przez: [imię i
nazwisko - funkcja]
dalej zwaną „Wykonawcą”;

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich indywidualnie
„Stroną”.
Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:
§1
Przedmiot Zamówienia/Przedmiot umowy
1. W zakresie i na warunkach wynikającym z niniejszej Umowy, Zamawiający powierza a Wykonawca
zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego Przedmiot Zamówienia określony w ust. 2
poniżej, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami wynikającymi z niniejszej Umowy, zapytania
ofertowego, a także treścią oferty Wykonawcy z dnia …………., zwanej dalej „Ofertą” - w ramach
i dla potrzeb projektu „Scadvance – (SCAda Advance) – opracowanie metod i rozwiązań
zwiększających bezpieczeństwo sieci przemysłowej dla firm sektora elektroenergetycznego",
realizowanego przez ALMA S.A. ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu
operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału Innowacyjnego
Wielkopolski. Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, zwanego w dalszej
treści także „Projektem”,
2. Przedmiotem Zamówienia jest:
1) Wykonanie prototypu płyty głównej i interfejsów dla prototypów sondy IPS/IDS w ilości 5 sztuk
(dla 5 prototypów sondy IPS), w tym:
a) Wykonanie płytek drukowanych zgodnych z przekazaną przez Zamawiającego
dokumentacją,
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b) Dostawa i montaż elementów zgodnych z przekazaną przez Zamawiającego
dokumentacją,
c) Testy i uruchomienie prototypu sondy IPS/IDS na warstwie hardware,
d) Wgranie i konfiguracja prototypu firmware’u dla sondy IPS/IDS,
e) Testy poprawności pracy prototypu sondy,
f)

Testy i uruchomienie prototypu sondy IPS/IDS na warstwie fizycznej,

g) Montaż sond w dostarczonych przez Zamawiającego obudowach,
h) Testy weryfikujące poprawność pracy
przyjmującego dane systemu Scadvance.

prototypu

sondy

z

prototypem

modułu

zwane dalej także „Przedmiotem umowy”, a efekty/wyniki/rezultaty (w tym także wyniki testów)
poszczególnych prac wykonanych w ramach Przedmiotu umowy zwane są dalej także
odpowiednio „Produktem” lub „Produktami”.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu zamówienia oraz wszystkich Produktów z
należytą starannością i efektywnością odpowiadającą poziomowi wiedzy profesjonalisty oraz
zgodnie z najlepszą praktyką, wiedzą i standardami zawodowymi.
§2
Termin, miejsce i sposób realizacji Przedmiotu zamówienia
1.

Przedmiot zamówienia zostanie w całości zrealizowany do dnia …….. roku.

2.

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
Przedmiotu zamówienia oraz wszystkich Produktów w swojej siedzibie oraz do przekazania
każdego z Produktów przedstawicielowi Zamawiającego w jego siedzibie lub innym wskazanym
przez Zamawiającego miejscu na terenie miasta Poznania, kompletnego ze względu na przyjęte
założenia i cele wynikające z niniejszej Umowy.

3.

Przekazywanie pomiędzy stronami dokumentów, materiałów, danych oraz innych informacji
nastąpi w sposób ustalony pomiędzy stronami zapewniający bezpieczeństwo i poufność informacji.

4.

Wykonawca oświadcza, że wykonywane usługi oraz powstałe w ich wyniku Produkty będą wolne
od wad prawnych i praw majątkowych, które mogłyby spowodować roszczenia osób trzecich, albo
uniemożliwiały lub utrudniały wykorzystywanie przez Zamawiającego Produktu zgodnie z celem,
dla którego zostały zamówione.
§3
Przedstawiciele Stron, podwykonawcy

1. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy Stron oraz Przedstawicieli Stron powinny być składane
pisemnie lub formą elektroniczną Przedstawicielowi drugiej Strony
2. Strony niniejszym wyznaczają swoich Przedstawicieli odpowiedzialnych za kontakty i realizację
Przedmiotu zamówienia:
1) Przedstawiciel Zamawiającego: Pan ______________
(dane teleadresowe: e-mail: …………………@.........................., tel. …………………….)
adres Zamawiającego: ALMA S.A., ul. Wichrowa 1a, 61-449 Poznań
2) Przedstawiciel Wykonawcy:
Pan ______________
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(dane teleadresowe: e-mail: …………………@.........................., tel. …………………….)
adres Wykonawcy:……………..
3. Każda ze Stron oświadcza, że wymienione powyżej osoby są umocowane przez Stronę do
dokonywania czynności związanych z realizacją Umowy, w tym składania oświadczeń woli i wiedzy,
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Osoby wymienione powyżej nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby
powodować zmiany niniejszej Umowy.
5. Wykonawca może powierzyć wykonania części Umowy innej osobie (podwykonawcy).
6. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania
osób, z których pomocą Przedmiot zamówienia wykonuje, w tym za swoich pracowników lub
podwykonawców.
§4
Warunki Odbioru
1. W ramach niniejszej umowy przewiduje się:
1) Odbiory częściowe - przedmiotem odbioru mogą być Produkty – w tym efekty/wyniki/rezultaty
(w tym także realizacja i wyniki testów) poszczególnych prac, o których mowa w §2 ust.2 pkt 1)
niniejszej umowy,
2) Odbiór końcowy - przedmiotem odbioru może być cały Przedmiot zamówienia.
Dokonanie przez Zamawiającego odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego prawa do
odmowy odbioru końcowego całego Przedmiotu zamówienia, jeżeli przed dokonaniem Odbioru
końcowego cały Przedmiotu zamówienia ujawnią się wady lub usterki dotyczące wcześniej
odebranego lub efekty/wyniki/rezultaty poszczególnych prac.
2. Odbiory oraz wynikające z testy będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego, chyba że Strony
uzgodnią inaczej.
3. Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu mu kompletnego odpowiednio: Produktu – w tym
efektu/wyniku/rezultatu poszczególnych prac, o których mowa w §2 ust.2 pkt 1) niniejszej Umowy
lub całego Przedmiotu zamówienia do odbioru, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty
przekazania w wymaganej formie, dokona jego oceny, a następnie może odpowiednio:
1) odebrać (przyjąć) go bez uwag („Odbiór bezusterkowy”), uznając za wykonany należycie. W
takim przypadku Strony podpiszą Protokół Zdawczo - Odbiorczy bez uwag albo
2) odebrać (przyjąć) go i wnieść uwagi (zastrzeżenia) do jego wykonania wskazując na jego wady
lub usterki („Odbiór warunkowo - usterkowy”). W takim przypadku Wykonawca uwzględnia
uwagi Zamawiającego, usuwa wady i usterki w terminie określonym przez Strony w Protokole
Zdawczo – Odbiorczym, a w braku takiego uzgodnienia w terminie 7 dni albo
3) odmówić jego odbioru (przyjęcia), jeżeli jego wada jest istotna („Odmowa odbioru”). W takim
przypadku Wykonawca uwzględnia uwagi Zamawiającego, usuwa wady w terminie określonym
przez Strony w Protokole Zdawczo – Odbiorczym, a w braku takiego uzgodnienia w terminie 7
dni.
4. Strony uznają odpowiednio Produkt, cały Przedmiot zamówienia za wykonany należycie (przyjęty),
gdy Zamawiający dokona jego odbioru poprzez podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego bez
uwag.
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5. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na Przedmiot zamówienia oraz na jego poszczególne
Produkty i elementy/składniki, powstałe w wyniku realizacji umowy na okres 36 miesięcy licząc od
dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca każdorazowo w ramach gwarancji lub rękojmi usunie zgłoszone wady/usterki w
terminie 7 (siedem) dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku nieusunięcia
wady/usterki w wyżej określonym terminie, Zamawiający, niezależnie od innych środków
przewidzianych w Umowie lub kodeksie cywilnym, może bez potrzeby dodatkowego uprzedniego
wezwania Wykonawcy usunąć wady/usterki we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu
podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Strony oświadczają, iż postanowienia niniejszej Umowy modyfikują lub wyłączają ustawowe
regulacje dotyczące rękojmi w zakresie wyraźnie uregulowanym. W celu usunięcia wątpliwości
Strony oświadczają, iż nie stosuje się art. 560 § 4 KC, art. 561 § 3 zd. 2 KC oraz art. 55 ust. 3 ustawy
o prawie autorskim i prawie pokrewnym.
8. Zgłoszenia wad/usterek mogą być dokonywane Wykonawcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres:
………….……………………..
……………..@.......................
tel. …………..………………..
§5
Przeniesienie praw autorskich
1.

Wszelkie prawa, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, (a szczególności majątkowe prawa
autorskie, prawa do wykonywania praw zależnych do opracowań każdego Produktu lub jego
poszczególnych części, wszelkie prawa własności przemysłowej, prawa do znaków towarowych,
prawa do uzyskania patentów, prawa ochronnego na wzory użytkowe oraz prawa z rejestracji
wzorów przemysłowych,) do ostatecznych efektów/wyników powstałych w ramach niniejszej
Umowy i realizacji Przedmiotu Zamówienia, w tym jego poszczególnych części/elementów, a także
do całego Przedmiotu zamówienia jak i każdego z Produktów powstałych w ramach niniejszej
Umowy (w tym także do dokumentów, raportów, sprawozdań opracowań, oprogramowania i innych
przedmiotów prawa własności intelektualnej wytworzonych w ramach niniejszej umowy, zwane w
dalszej treści łącznie także „ostatecznymi Produktami” - przysługiwać będą tylko i wyłącznie
ALMA S.A.

2.

ALMA S.A. przysługiwać będzie w szczególności wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania
ostatecznymi
Produktami
oraz
ostatecznymi
wynikami/rezultatami
poszczególnych
części/elementów Produktów, w kraju i za granicą, tak w całości, jak i w części, na wszystkich
znanych polach eksploatacji, w tym wymienionych w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz.U. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a w
szczególności w art. 50 i 74 tejże ustawy.

3.

Z chwilą odbioru każdego z ostatecznych Produktów bez uwag Wykonawca, na mocy Umowy, bez
ograniczeń terytorialnych i czasowych, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
każdego z ostatecznych Produktów na wszystkich znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy
polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania każdego z ostatecznych Produktów – wytwarzanie
dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których ostateczne Produkty utrwalono
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania ostatecznych Produktów w sposób inny niż określony w punkcie
poprzedzającym – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz udostępnienie
określonym osobom w związku z działalnością Zamawiającego,
4) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych,
5) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń,
6) modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty,
dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji,
7) łączenie fragmentów z innymi utworami,
8) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie
reklamy i promocji,
a w odniesieniu do utworów stanowiących program komputerowy w zakresie określonym w
art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

4.

9) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
10)tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie
komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
11)rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.
12)wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych,
13)wprowadzania do sieci Internet i Intranet.
Wykonawca z chwilą odbioru każdego z ostatecznych Produktów bez uwag, w ramach Umowy,
przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie wobec Produktu prawa zależnego
(art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) zarówno w całości albo w części, jak i
w zestawieniu z innymi utworami lub materiałami niespełniającymi cech utworu, na wszystkich
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 i 3 powyżej. Przedmiotowe prawo obejmuje, w
szczególności:
1) zezwolenie na sporządzenie opracowywania każdego z ostatecznych Produktów (utworu),
korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych powstałych w oparciu o ostateczne
Produkty z uprawnieniem do udzielania przez Zamawiającego dalszych zezwoleń na
korzystanie, rozporządzanie z utworów zależnych bez konieczności uzyskiwania zgody
Wykonawcy;
2) zezwolenie na samodzielne wprowadzenia przez Zamawiającego lub powierzenia
wprowadzania przez podmioty trzecie zmian do każdego z ostatecznych Produktów, jego
rozwijanie lub tworzenie jego nowej funkcjonalności;
3) udzielenie zezwolenia na wykonanie prawa zależnego do opracowania każdego z ostatecznych
Produktów w zakresie korzystania i rozporządzenia utworem zależnym w całości albo w części
przez Zamawiającego lub osoby trzecie (art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 i 3 powyżej.

5.

Wykonawca z chwilą odbioru każdego z ostatecznych Produktów bez uwag, w ramach Umowy
oraz wynagrodzenia określonego w §6 niniejszej umowy, przenosi na Zamawiającego wyłączne
prawo do uzyskania (na każdy z ostatecznych Produktów z osobna, jak i łącznie na wszystkie lub
niektóre z ostatecznych Produktów) następujących praw:
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1) prawo do uzyskania patentu,
2) prawo do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy,
3) prawo do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
4) prawo do uzyskania prawa ochronnego.
Uprawnionym i do dokonania zgłoszeń i opłat mających na celu ochronę prawną ostatecznych
Produktów we właściwym urzędzie jest Zamawiający. Zamawiający ponosi wszelkie koszty
związane z powyższą ochroną.
6.

Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w zakresie zgłoszeń przedmiotów praw
własności przemysłowej do właściwego urzędu przez Zamawiającego w tym dostarczania
Zamawiającemu dokumentów i informacji koniecznych do sporządzenia opisów zawartych w
zgłoszeniu.

7.

Wykonawca wraz z przeniesieniem na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
utworów udziela Zamawiającemu, dalszego upoważnienia do wykonywania w imieniu twórców ich
autorskich praw osobistych do utworów. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wynikającego z
Umowy gwarantuje niewykonywanie przez twórców autorskich praw osobistych i powierza ich
wykonywanie Zamawiającemu.

8.

Wykonawca oświadcza, iż z zastrzeżeniem wyjątków określonych w odrębnych postanowieniach
niniejszego paragrafu, posiadać będzie nieograniczone majątkowe prawa autorskie do każdego
ostatecznego Produktu stworzonego w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz stosowne
upoważnienia do wykonywania praw osobistych, w taki sposób, aby mogły być one następnie
przeniesione na Zamawiającego albo mogły być przedmiotem dalszego upoważnienia, z chwilą
odbioru każdego ostatecznego Produktu bez uwag przez Zamawiającego, w pełnym zakresie
wskazanym w niniejszym paragrafie.

9.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 Umowy obejmuje także wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu
przeniesienia praw autorskich majątkowych do Produktu na polach eksploatacji wymienionych w
ust.3, udzielenia zezwoleń, o których mowa w ust. 4 i 5 oraz udzielenia upoważnień do
wykonywania autorskich praw osobistych (ust.7). Wynagrodzenie to zawiera wynagrodzenie za
korzystanie z każdego ostatecznego Produktu i za przeniesienie prawa zezwalania na
wykonywanie wobec takiego Produktu prawa zależnego na wszystkich polach eksploatacji
wskazanych w niniejszym paragrafie.

10. Wykonawca nie ma prawa dochodzić jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od
Zamawiającego z tytułu przeniesienia praw autorskich do każdego ostatecznego Produktu, prawa
zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz korzystania z nich na każdym oddzielnym polu
eksploatacji. Z chwilą przekazania Zamawiającemu każdego ostatecznego Produktu, Zamawiający
nabywa w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Umowy, własność przekazanych mu
egzemplarzy i nośników na których każdy Produkt/utwory utrwalono.
§6
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
netto: ……………,…..zł (słownie: ………………i ………./100 złotych), powiększone o należny
podatek VAT w wysokości ………..% w kwocie …………,…..zł (słownie: ………………i ………./100
złotych , to jest łącznie brutto:……………,…… zł (słownie: …………………..i ……../100 złotych).
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2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie ulega zmianie przez okres obowiązywania umowy i obejmuje
wszelkie koszty i należności związane z realizacją Przedmiotu zamówienia, w tym wynagrodzenie
za przeniesienie majątkowych praw autorskich do ostatecznych Produktów, jak i przeniesienie
innych praw oraz udzielenie wszelkich zezwoleń i ewentualnych licencji, o których mowa w §5
niniejszej umowy oraz podjęcie innych zobowiązań przewidzianych w Umowie.
3. Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie ulega zmianie przez okres obowiązywania umowy i obejmuje
wszelkie koszty i należności związane z realizacją Przedmiotu zamówienia, w tym wynagrodzenie
za przeniesienie majątkowych praw autorskich do ostatecznych Produktów, jak i przeniesienie
innych praw oraz udzielenie wszelkich zezwoleń i ewentualnych licencji, o których mowa w §5
niniejszej umowy oraz podjęcie innych zobowiązań przewidzianych w Umowie.
§7
Warunki płatności
1. Wynagrodzenie określone w §6 będzie płatne jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej i
doręczonej Zamawiającemu faktury VAT.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez uwag przez Zamawiającego Protokół
Zdawczo-Odbiorczy całego Przedmiotu zamówienia .
3. Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana na adres Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty
podpisania bez uwag przez Zamawiającego Protokół Zdawczo-Odbiorczy całego Przedmiotu
zamówienia.
4. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię podpisanego przez Zamawiającego
Protokołu Zdawczo-Odbiorczego bez uwag, stanowiącego podstawę wystawienia faktury VAT.
5. Należność zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych za
opóźnienie, o których mowa w art. 481 kodeksu cywilnego.
§8
Poufność
1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku lub przy okazji realizacji niniejszej
Umowy, Przedmiotu zamówienia lub Projektu mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji prac
będących Przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawca będzie zachowywać zasady najściślejszej
poufności w stosunku do wszystkich w/w informacji. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy
oraz w okresie 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie
będzie: a)wykorzystywać dla celów innych niż realizacja niniejszej Umowy, b) przekazywać lub
ujawniać ani udzielać żadnych informacji, które uzyska w związku lub przy okazji realizacji niniejszej
Umowy.
2. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy pozostają własnością Zamawiającego i po
wykonaniu prac będących przedmiotem Umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich zwrotu.
3. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji Umowy dołożyć należytej staranności przy
ochronie wszelkich informacji otrzymywanych od Zamawiającego lub wytwarzanych w toku
realizacji Umowy. Obowiązek ochrony dotyczy informacji niezależnie od formy ich przetwarzania
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(dokument papierowy, zapis elektroniczny w postaci poczty elektronicznej, arkusza kalkulacyjnego,
bazy danych) i stanu zaawansowania prac.
4. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających
dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych niniejszą Umową przez jego
pracowników, konsultantów oraz podwykonawców, w tym uzyska od nich zobowiązanie do
zachowania poufności w zakresie i warunkach takich samych jak określone w Umowie, a
dotyczących zobowiązań Wykonawcy,.
5. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek
ujawnienia informacji chronionych, ujawnienie takie nie będzie uważane za dokonane z
naruszeniem postanowień niniejszej Umowy jedynie w przypadku, gdy Wykonawca, przed
dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku,
skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających
uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu
uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie zapewnienia o ochronie ujawnionych
informacji chronionych.
6. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za szkody spowodowane ujawnieniem informacji chronionych na zasadach określonych w ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawie z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm), z uwzględnieniem postanowień Umowy.
7. Postanowienia o poufności zawarte w niniejszym paragrafie nie będą stanowiły przeszkody w
ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego jako informacja,
która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie znanych.
8. Umowa niniejsza nie obejmuje swoim zakresem powierzania przetwarzania danych osobowych i
druga Strona nie jest uprawniona do takich działań. W przypadku, gdyby okazało się konieczne
przetwarzanie danych osobowych, Strony w ciągu 14 dni zawrą umowę o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i zakres
takiego powierzenia.
9. Obowiązek Wykonawcy do zachowania poufności informacji wynikający z niniejszego paragrafu
obowiązuje w każdym przypadku przez okres realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie 5 lat po jej
wykonaniu w całości, wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
§9
(Odpowiedzialność, kary umowne)
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Przedmiotu
Zamówienia na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego.
2. W każdym przypadku opóźnienia Wykonawcy z przyczyn za które ponosi on odpowiedzialność, z
realizacją całego Przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w §2 ust.1 Umowy ,
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust 1 Umowy – za każdy rozpoczęty dzień takiego
opóźnienia
3. W każdym przypadku opóźnienia Wykonawcy z przyczyn za które ponosi on odpowiedzialność, z
usunięciem wady lub usterki Przedmiotu zamówienie lub poszczególnego Produktu, w stosunku do
terminów określonych w odpowiednich postanowieniach w § 4 Umowy, Zamawiający jest
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uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia
brutto określonego w §6 ust 1 Umowy – za każdy rozpoczęty dzień takiego opóźnienia,
4. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn za
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną
w wysokości w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonej w §6 ust. 1 niniejszej
umowy.
5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności określonego w §8
Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kare umowną w wysokości w wysokości 50%
wartości wynagrodzenia brutto określonej w §6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek takiego
naruszenia.
6. Niezależnie od naliczenia kar umownych Zamawiający może korzystać z innych uprawnień
wynikających z niniejszej umowie lub w przepisach prawa.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych w umowie kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 10
[Wejście w życie, wygaśnięcie, rozwiązanie, odstąpienie od umowy]
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
2. Umowa wygasa wraz z wykonaniem wszystkich zobowiązań Stron.
3. Umowa ulega rozwiązaniu w każdym czasie, jeżeli tak zgodnie postanowią strony.
§11
Postanowienia końcowe
1. Wszelka korespondencja, w tym oświadczenia i zawiadomienia wynikające z Umowy lub związane
z jej realizacją będą przekazywane drogą elektroniczną lub pisemnie na adresy wskazane w § 3
Umowy z tym, że sporządzenie Protokołu Odbioru, oraz oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu
od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. O zmianach danych teleadresowych przewidzianych niniejszą Umową, Strony obowiązane są
informować się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili ich zaistnienia, pod rygorem
uznania wysłania korespondencji na ostatnio znane dane za skuteczne.
3. Za skuteczne otrzymanie przez Wykonawcę korespondencji w formie elektronicznej przyjmuje się
moment otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia wysłania wiadomości w formie
elektronicznej (dowód transmisji danych).
4. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego w Poznaniu.
5. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w formie Aneksu z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych postanowieniami Umowy.
6. Wierzytelności i obowiązki Wykonawcy, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy w
stosunku do Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) oraz przejęcia
długu bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
Strony.
8. Integralną częścią Umowy są:
Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe dotyczące realizacji Przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ………….

Zamawiający

Wykonawca
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