Znak sprawy DZPUCK.262.010.2020

Załącznik nr 4 do SIWZ
Umowa nr ……………………………….. (Wzór)
zawarta w dniu………………………………..2020 r. w Warszawie pomiędzy:
Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w
Warszawie przy ulicy Banacha 1a, 02-097 Warszawa, wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki
zdrowotnej pod numerem: KRS 0000073036, NIP 5220002529, REGON 000288975
reprezentowanym przez:
Roberta Tomasza Krawczyka – Dyrektora
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej umowy
(zwanej dalej: Umową) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego.
W związku z powyższym nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej
w przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z Umowy.
Niniejsza Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie Zamówienia
Publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. z 2019r. poz. 1843)
§1
Przedmiot umowy
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa centralnej plikowej macierzy dyskowej i
systemu pamięci centralnej dedykowanej do przechowywania danych obrazowych
diagnostyki obrazowej poprzez zwiększenie przestrzeni archiwizacyjnej posiadanych
clustrów pamięci masowej (dalej „Przedmiot Umowy”), zgodnie z ofertą Wykonawcy
oraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (Załącznik
nr 2 do SIWZ).

2.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany oraz
nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie,
bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także spełnia wymagania technicznofunkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
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§2
Termin realizacji
Termin realizacji Umowy wynosi do 60 dni od dnia zawarcia Umowy.
§3
Warunki dostawy
1.

Przedmiot Umowy określony w §1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój
koszt i ryzyko na adres: UCK WUM, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

2.

Urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu Umowy muszą być oznakowane w taki
sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

3.

Urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu Umowy muszą być dostarczone
Zamawiającemu wraz z oryginalnymi opakowaniami producenta. Do każdego urządzenia
musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku
polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej.
§4
Warunki wdrożenia

1.

Przedmiot Umowy będzie realizowany w oparciu o zdefiniowany uprzednio przez
Wykonawcę Harmonogram wdrożenia, który powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiającego oraz odpowiednio utrzymywany w toku realizacji Przedmiotu
Zamówienia (dalej „Harmonogram). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydawania
Wykonawcy wiążących poleceń co do treści Harmonogramu.

2.

Wykonawca w Harmonogramie musi uwzględnić w szczególności podział na zadania
takie jak projektowanie, dostawy, usługi instalacji/konfiguracji, testowanie, wdrożenie i
odbiory.

3.

Harmonogram musi zostać przedłożony do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 14
dni od dnia zawarcia Umowy.

4.

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu udział we wszystkich pracach realizowanych przez
Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (m.in. w czasie projektowania,
dostawach, instalacji/budowie, konfiguracji i wdrożeniu i testowaniu).

5.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wdrożenie w dokładnych terminach i
godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

6.

Wdrożenie należy rozumieć jako szereg uporządkowanych i zorganizowanych działań
mających na celu wykonanie Przedmiotu Umowy.

7.

Wykonawca zorganizuje prace tak, aby w maksymalnym stopniu nie zakłócać ciągłości
funkcjonowania prac u Zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić, że wszystkie prace
wykonywane będą w użytkowanych obiektach przy dużym ruchu pracowników i chorych,
tzn. organizacja prac powinna przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo
przebywających w oddziałach pracowników i chorych oraz zachowanie ciszy nocnej w
godzinach właściwych dla Zamawiającego.

8.

Wykonawca wykona również instruktaże użytkowe z imiennym certyfikatem dla
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wskazanej przez Zamawiającego grupy 4 administratorów w siedzibie Zamawiającego w
wymiarze co najmniej 2 x 4h, z zakresu konfiguracji, obsługi i prawidłowej eksploatacji
zainstalowanych urządzeń i oprogramowania ze szczególnym uwzględnieniem obsługi i
zaawansowanego zarządzania rozbudowywaną macierzą, w środowisku Zamawiającego.
9.

Instruktaże, o których mowa w ust. 8 odbędą się w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
§5
Wynagrodzenie

1.

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie całego Przedmiotu Umowy w wysokości:
Wartość netto:

___________________

Podatek VAT:

___________________

Wartość brutto:

___________________

2.

Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z
realizacją umowy z uwzględnieniem podatku VAT, innych opłat i podatków, w tym
wynagrodzenia z tytułu licencji. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego
jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę w
związku z realizację Umowy.

3.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone po podpisaniu
przez strony protokołu odbioru Przedmiotu Umowy bez uwag, na podstawie
dostarczonego Zamawiającemu przez Wykonawcę, oryginału prawidłowo wystawionej
faktury VAT.

4.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust, 1 płatne będzie przelewem bankowym na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 60 dni od daty
doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5.

W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje
w elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność
faktury będzie odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego
w tym wykazie. Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu płatności,
koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

6.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

7.

Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby
trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących
przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia
itp.) nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

8.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć podmiotowi
trzeciemu wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
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§6
Odbiór Przedmiotu Umowy
1.

Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy ma na celu potwierdzenie wykonania wszystkich
zadań wynikających z Umowy, w tym odebrania wszystkich urządzeń oraz dostarczenia
wymaganej dokumentacji.

2.

Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest dostarczenie przez Wykonawcę
Dokumentacji Powykonawczej opisanej w Załączniku nr 1 do Umowy obejmującej
dokumentację użytkową, techniczną i eksploatacyjną (dalej „Dokumentacja”).
Dokumentacja musi być dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w
formacie edytowalnym oraz w co najmniej jednym egzemplarzu papierowym.

3.

W ramach procedury odbioru końcowego zostaną przeprowadzone wszystkie testy
opisane w Dokumentacji. Celem testów jest weryfikacja przez Zamawiającego czy
wszystkie prace wykonane w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia zostały wykonane
prawidłowo i zgodnie z założeniami funkcjonalnymi i jakościowymi. Testy będą
przeprowadzane przez Wykonawcę przy współudziale Zamawiającego jak i wskazanych
przez danego Zamawiającego osób i podmiotów zewnętrznych.

4.

Pozytywne zakończenie testów wraz z usunięciem ewentualnych wad jest niezbędne dla
dokonania odbioru końcowego.

5.

W terminie do 7 dni roboczych od wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy i
uznania go za należycie wykonany, Zamawiający podpisze protokół odbioru i przekaże go
Wykonawcy.

6.

W razie stwierdzenia podczas odbioru Przedmiotu Umowy wad lub nieprawidłowości w
wykonaniu umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie
stwierdzonych wad lub nieprawidłowości. Wykonawca we wskazanym terminie na
własny koszt i ryzyko obowiązany będzie do uwzględnienia w całości zgłoszonych uwag.
Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się ponownie zgodnie z procedurą wskazaną w ust.
5. W takim przypadku za datę odbioru umowy uważa się datę odbioru poprawionego,
wolnego od wad i nieprawidłowości Przedmiotu umowy.

7.

W przypadku opóźnienia usunięcia wad lub nieprawidłowości w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego o co najmniej 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo do
odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 2.
Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, Zamawiający winien zrealizować w terminie 30
dni od upływu ww. 5-dniowego terminu.

8.

Wszelkie dokumenty związane z realizacją odbioru sporządzane będą wyłącznie w
formie pisemnej.
§7
Kary umowne

1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §2,
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia
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2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 5 ust. 1 Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku
naruszenia zasad poufności określonych w § 10, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 1 za każde stwierdzone naruszenie.
4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów świadczenia
usług serwisu gwarancyjnego, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy (Roz. III.1.1
Tabela 1) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości
0,1% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za
każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych
określonych w Umowie na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§ 8.
Gwarancja i wsparcie techniczne
1. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, udziela __ miesięcznej gwarancji na
wszystkie elementy Przedmiotu Umowy (w tym również zasilacze i dyski), przekazane
Zamawiającemu w dniu odbioru Przedmiotu umowy z tym, że w przypadku niezgodności
treści tych dokumentów z treścią uregulowań Umowy, pierwszeństwo mają
postanowienia Umowy.
2. Strony zgodnie ustalają, iż okres gwarancji dla dostarczonych elementy Przedmiotu
Umowy jest równy okresowi serwisu.
3. Bieg terminów gwarancji i serwisu określonych w ust. 1 i 2 rozpoczyna się z dniem
podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag przez Zamawiającego.
4. Usługi gwarancyjne i serwisu będą realizowane na zasadach określonych w Załączniku nr
1 do SIWZ z uwzględnieniem poniższych ustępów.
5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia gwarancji i serwisu w sposób zapobiegający
utracie jakichkolwiek danych. W przypadku, gdy wykonanie usługi wiąże się z ryzykiem
utraty lub uszkodzenia danych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym
Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania usługi.
6. Usługi gwarancyjne będą świadczone w miejscu, w którym działa Przedmiotu Umowy,
jeśli rodzaj awarii na to pozwala.
7. W przypadku awarii dysku twardego, weryfikacja uszkodzenia odbywa się w siedzibie
Zamawiającego.
8. Usługi gwarancyjne będą realizowane przez Wykonawcę lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta.
9. Wszystkie koszty napraw realizowanych w ramach usług gwarancyjnych i serwisu ponosi
Wykonawca (w tym koszt wymienionych części i transportu). Wymienione części muszą
posiadać cechy funkcjonalne nie gorsze niż części, które uległy awarii.
10. W ramach usług gwarancyjnych Wykonawca zapewni całodobowy dostęp telefoniczny do
pracowników centrum serwisowego sprzętu i oprogramowania Wykonawcy lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta, 7 dni w tygodniu, we wszystkie dni
roku, na dedykowany numer tel. _______________ oraz na adres poczty elektronicznej
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11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

________________ lub za pośrednictwem strony internetowej (portalu serwisowego)
Wykonawcy.
Zgłoszenia konieczności świadczenia usług serwisu gwarancyjnego (w tym zgłoszenie
konieczności usunięcia awarii) będą dokonywane przez Zamawiającego w sposób
określony w ust. 10.
Wykonawcy zapewni możliwość automatycznej rejestracji zgłoszeń serwisowych (callhome).
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu gwarancyjnego w terminach
wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy.
Przedłużenie terminów, o których mowa w ust. 13 możliwe jest tylko w przypadku zajścia
nadzwyczajnych okoliczności, takich jak: klęski żywiołowe, katastrofy, skrajne warunki
atmosferyczne, których Wykonawca nie mógł przewidzieć i nie mógł zapobiec mimo
zachowania należytej staranności.
Bieg terminu gwarancji na sprzęt wymieniony w ramach serwisu gwarancyjnego biegnie
od daty wymiany potwierdzonej protokołem odbioru usługi i sprzętu
Zakres usług serwisu gwarancyjnego obejmuje również dojazd i pracę osób wykonujących
czynności serwisowe w imieniu Wykonawcy.
Każda osoba wykonująca w imieniu Wykonawcy usługi serwisu gwarancyjnego będzie
posiadała dokument tożsamości i pisemne upoważnienie wystawione przez Wykonawcę
oraz będzie zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych Zamawiającego
dotyczących ruchu osobowego i materiałowego.
Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1 Umowy,
§9
Odstąpienie od umowy

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części –
poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień
publicznych - w sytuacji kiedy:
1)

zostanie zgłoszona do KRS likwidacja Wykonawcy,

2)

zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o wartości przekraczającej
wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z Umowy,

3)

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy lub
jej części i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 7 dni,

4)

Wykonawca przerwał realizację Umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14
dni,

5)

nastąpi inne rażące naruszenie obowiązków wynikających z umowy lub przepisów
prawa

– w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę
odstąpienia
2.

W przypadku odstąpienia od umowy, obowiązują kary umowne przewidziane w § 7.

3.

Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.

Odstąpienie od umowy nie uchyla zakazu cesji wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz
innego podmiotu bez zgody Zamawiającego..
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1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

§ 10
Zasady poufności
Wszelkie informacje udostępniane Wykonawcy oraz wszelkie informacje, do których
Wykonawca będzie miał w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy dostęp będą
traktowane przez Wykonawcę jako poufne (w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej
wygaśnięciu) i mogą być ujawniane wyłącznie tym pracownikom i upoważnionym
przedstawicielom Wykonawcy, których obowiązkiem jest realizacja Umowy, pod rygorem
pociągnięcia Wykonawcy do odpowiedzialności za naruszenie poufności.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, w posiadanie których
wejdzie w trakcie wykonywania Umowy, m.in. do:
1) Nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek
formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.
2) Zapewnienia, że upoważnieni pracownicy oraz przedstawiciele Wykonawcy, którym
informacje, o których mowa w ust. 1 zostaną udostępnione nie ujawnią w jakiekolwiek
formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego;
3) Zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem,
zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do ich uzyskania.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1,
do innych celów niż wykonywania czynności wynikających z Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym
przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1, pozostającym w sprzeczności z
postanowieniami Umowy.
Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy
przypadków, gdy informacje te muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem
wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, prawomocnego orzeczenia
sądu lub ostatecznej decyzji uprawnionego organu administracji publicznej. W takim
przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji, o
których mowa w ust. 1 nastąpiło tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla
zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.
Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia
obowiązku udostępniania informacji, o których mowa w ust. 1, a także podejmie wszelkie
działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1
dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom niepowołanym.
Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykorzystywania wyłącznie bezpiecznych,
szyfrowanych połączeń internetowych w przypadku konieczności zdalnego dostępu do
systemów informatycznych Zamawiającego.

§ 11
Własność
1. Wszelkie dokumenty i materiały będące własnością Zamawiającego, a przekazane
Wykonawcy w celu umożliwienia mu prawidłowej realizacji Umowy, pozostają wyłączną
własnością Zamawiającego.
2. Wykonawca nie może udostępniać materiałów i dokumentów, o których mowa w ust. 1,
osobom trzecim, nie może także ich powielać w całości ani w części bez uzyskania
wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
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3. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty i materiały o
których mowa w ust. 1 wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty
zostały zapisane w wersji elektronicznej, niezwłocznie po wykonaniu Umowy.
§ 12
Prawa autorskie i licencje
1.

W odniesieniu do dostarczonego w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
oprogramowania, do którego Wykonawcy nie przysługują autorskie prawa majątkowe,
Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia z tytułu Umowy zapewnić
udzielenie licencji lub sublicencji na korzystanie z tego oprogramowania oraz aktualizacji i
poprawek w zakresie wystarczającym do korzystania z nich w sposób określony w
Umowie, w tym w szczególności:
1) wykorzystania w pełnej funkcjonalności określonej w Umowie,
2) wprowadzania i zapisywania w pamięci komputerów, odtwarzania, utrwalania,
przekazywania, przechowywania, wyświetlania i stosowania,
3) instalacji, uruchamiania oraz eksploatacji oprogramowania,
4) korzystania z produktów powstałych w wyniku eksploatacji oprogramowania a
także modyfikowania tych produktów oraz ich dalszego udostępniania.

2.

Wykonawca zobowiązuje się, że z chwilą odbioru oprogramowania zostanie dostarczone
potwierdzenie udzielenia Zamawiającemu licencji/sublicencji na to oprogramowanie,
warunków i czasu udzielonej licencji/sublicencji.

3.

Licencje na oprogramowanie nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego opisanych
w Umowie, a w szczególności nie mogą ograniczać korzystania z pozostałej infrastruktury
teleinformatycznej oraz systemów biznesowych na niej zainstalowanych przez ich
użytkowników, a także ograniczać możliwości powierzenia utrzymania infrastruktury
teleinformatycznej podmiotom trzecim niezależnym od Wykonawcy.

4.

Wykonawca zapewnia, że licencje/sublicencje na korzystanie z oprogramowania nie będą
zawierały ograniczeń polegających na tym, że Oprogramowanie może być używane
wyłącznie na jednej dedykowanej platformie sprzętowej lub może być wdrażane
wyłącznie przez określony podmiot lub grupę podmiotów.

5.

W przypadku licencji na korzystanie z oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się, że w
przypadku gdy podmiot udzielający licencji utraci prawa niezbędne do zapewnienia
Zamawiającemu możliwości korzystania z tego oprogramowania w okresie obowiązywania
Umowy, Wykonawca w ramach otrzymanego z tytułu Umowy wynagrodzenia dostarczy i
wdroży oprogramowanie równoważne, posiadające co najmniej analogiczne cechy i
funkcjonalność w stosunku do oprogramowania pierwotnego.

6.

W przypadku, jeśli z dostarczeniem oprogramowania, o którym mowa w ust. 1,związana
jest usługa odpłatnego wsparcia producenta programu, o ile Strony nie postanowią
inaczej, wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy, pokrywa koszt tej usługi w okresie
do zakończenia okresu gwarancji na ustalonym w Umowie poziomie.

7.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkiej
dokumentacji dostarczonej lub wykonanej w ramach Umowy, w szczególności do
8
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Dokumentacji Analizy Przedwdrożeniowej (DAP) oraz Dokumentacji Powykonawczej na
następujących polach eksploatacji:
1)

trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dokumentacji w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i
zwielokrotnianie takiej dokumentacji dowolną techniką, w tym techniką zapisu
magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray,
urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;

2)

obrót dokumentacją, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem
dokumentacji, a także rozpowszechnianie dokumentacji w inny sposób, w
tym jej publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a
także publiczne udostępnianie w taki sposób by każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3)

tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę
układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

8.

Zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmuje również prawo wykonywania
przez Zamawiającego autorskich praw zależnych oraz zezwalania na wykonywanie praw
zależnych do wszelkich opracowań w utworów wskazanych w ust. 7 lub ich
poszczególnych elementów, na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

9.

Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 7, następuje bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych.

10. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworów wskazanych w ust. 7 następuje z
chwilą ich wydania Zamawiającemu.
11. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalone zostały
utwory wymienione w ust. 7 oraz własność egzemplarzy tych utworów, w chwili
podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
12. Wykonawca zapewnia, że korzystanie przez Zamawiającego z praw autorskich i praw
pokrewnych, przenoszonych na podstawie Umowy i w sposób przez nią przewidziany nie
będzie naruszało żadnych praw osób trzecich.
§13
Zmiany umowy
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku:
1) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np.
wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów), zmiana nie może spowodować
podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych
wynikających z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy;
2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację umowy, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług na
asortyment stanowiący przedmiot umowy.
3) gdy niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym
terminie, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
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2.

Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności za zgodą obu stron. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień
zawartych w art. 144 ustawy.

3.

Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w §13 ust. 1.

4.

Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

jest

do

§14
RODO
1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO):
1) administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul.
Banacha 1a, 02 -097 Warszawa;
2) administrator
wyznaczył
Inspektora
Ochrony
Danych,
w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod@spdsk.edu.pl;
3) administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na
podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator
zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz
administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym
audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych
osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
administratora. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
a) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu
przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
b) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego;
c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia
umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji
umowy;
d) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o
Państwa dane osobowe.
2. W trakcie realizacji niniejszej Umowy, w przypadku konieczności dostępu Wykonawcy do
danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28
ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 188), Strony postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do
danych osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych według wzoru określonego przez Zamawiającego. W
przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich
danych osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się
przez Zamawiającego od udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych
obciążają Wykonawcę.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

1.

2.
3.

§ 15
ROZSTRZYGANIE SPORÓW oraz UMOWA O MEDIACJĘ
Strony ustalają, że wszelkie spory rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze
negocjacji, a jeśli porozumienie nie zostanie zawarte - przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Strony niniejszej umowy dobrowolnie poddają wszelkie spory z niej wynikłe pod
rozstrzygniecie w drodze mediacji.
Sąd kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w
spór co do istoty sprawy, w związku z powyższym strony zobowiązują się, przed
wytoczeniem powództwa wyczerpać tok postepowania mediacyjnego.
Mediatorami rozstrzygającymi spór mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do
czynności prawnych, korzystające z pełni praw publicznych.
Osobę mediatora wyznacza, za zgoda strony przeciwnej, otrzymujący wniosek o
przeprowadzenie mediacji
Koszty mediacji strony ponoszą w częściach równych. Wysokość wynagrodzenia
mediatora nie może być wyższa niż
określona w: Rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i
podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2016
r. poz. 921)
Mediacje odbywają się na posiedzeniu mediacyjnym. Miejsce mediacji ustala mediator
wybrany w sposób określony w ust. 5.
W przypadku zawarcia ugody, każdej ze stron przysługuje prawo do skierowania
wniosku do sądu o jej zatwierdzenie, bądź nadanie klauzuli wykonalności.
Po odbyciu posiedzenia mediacyjnego, strony podpisują protokół z jego obrad, przy
czym brak rozstrzygnięcia sporu powoduje wyczerpanie toku postępowania
mediacyjnego.
§ 16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wykonawca oświadcza, podpisując niniejszą umowę, że dokumenty przedłożone
Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w następstwie
którego została zawarta Umowa nie utraciły aktualności i że spełnia, na dzień
podpisania umowy, warunki udziału w postępowaniu przetargowym.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy winny zostać dokonane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku użycia w umowie określenia odnoszącego się do terminu dni, rozumie się
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4.
5.

przez to dni kalendarzowe.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy
Kodeksu Cywilnego i Ustawy prawo zamówień publicznych.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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