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L.Dz./PRO-dzpz/582/2020                               Załącznik nr 5 - Wzór umowy 
 

UMOWA NR …./2020  
 
zawarta w dniu ….. 2020 roku w Tarnowie pomiędzy: 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Mickiewicza 8 
reprezentowaną przez: 

- ……………………………………… – Rektora PWSZ w Tarnowie 
- przy udziale mgr Katarzyny Michalik – Kwestora PWSZ w Tarnowie 

zwaną dalej „Zamawiającym” a 
………………………. 
reprezentowaną przez: 
………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą”: 
 
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie - 
program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem 
leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo". 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru 
zdrowia, Działania nr 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 
Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0090/17-00 z dnia 14.12.2017r. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Opracowywanie formy elearningowej ePodręcznika „Symulacja medyczna w 
kształceniu praktycznym pielęgniarek" (kodowanie, nawigacja, grafika, skład, etc) w 
tym: 
a) Stworzenie informatyczne szablonu ePodręcznika „Symulacja medyczna w kształceniu 
praktycznym pielęgniarek”, który powinien: 
-  być opracowany w oparciu o HTML 5, java script , CSS 3, 
-  posiadać atrakcyjny layout graficzny i funkcjonalny, 
-  być responsywny, 
- dawać możliwość prawidłowego wyświetlania zawartych w nim treści merytorycznych na 
urządzeniach mobilnych typu tablet/smartfon, 
- posiadać przejrzysty i czytelny mechanizm nawigacji z możliwością elastycznego jego 
dostosowywania do rodzaju i specyfiki opracowanych materiałów dydaktycznych, 
-  zawierać mechanizmy przyjazne dla osób niepełnosprawnych, 
- pozwalać na prawidłowe, zautomatyzowane wydrukowanie zawartych w nim treści 
merytorycznych, 
-  zawierać prawidłowe oznaczania zgodne z aktualnymi zasadami promocji i oznakowania 
projektów w POWER, 
- pozwalać na wprowadzenie dowolnej długości tytułu ePodręcznika „Symulacja medyczna w 
kształceniu praktycznym pielęgniarek" i tematów, treści merytorycznej (tekstów, grafik, tabel 
itp.). 
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b) Opracowanie graficzne przygotowanych składowych ePodręcznika „Symulacja medyczna w 
kształceniu praktycznym pielęgniarek" typu schematy/grafiki/tabele.  
c) Implementację dostarczonych treści merytorycznych do szablonu ePodręcznika „Symulacja 
medyczna w kształceniu praktycznym pielęgniarek" tj. 
- formatowanie tekstu merytorycznego (odpowiednia czcionka, format, kolor etc), 
- implementacja tekstu merytorycznego oraz grafik/schematów/tabel do szablonu ePodręcznika 
„Symulacja medyczna w kształceniu praktycznym pielęgniarek", 
- utworzenie systemu nawigacji w szablonie ePodręcznika „Symulacja medyczna w kształceniu 
praktycznym pielęgniarek" do prezentowanych treści merytorycznych. 
2. Opracowywanie formy elearningowej ePodręcznika OSCE (kodowanie, nawigacja, 
grafika, skład, etc), w tym: 
a) Stworzenie szablonu ePodręcznika „OSCE", który powinien: 
- być opracowany w oparciu o HTML 5, java script , CSS 3, 
- posiadać atrakcyjny layout graficzny i funkcjonalny, 
- być responsywny, 
- dawać możliwość prawidłowego wyświetlania zawartych w nim treści merytorycznych na 
urządzeniach mobilnych typu tablet/smartfon, 
- posiadać przejrzysty i czytelny mechanizm nawigacji z możliwością elastycznego jego 
dostosowywania do rodzaju i specyfiki opracowanych materiałów dydaktycznych, 
- zawierać mechanizmy przyjazne dla osób niepełnosprawnych, 
- pozwalać na prawidłowe, zautomatyzowane wydrukowanie zawartych w nim treści 
merytorycznych, 
- zawierać prawidłowe oznaczania zgodne z aktualnymi zasadami promocji i oznakowania 
projektów w POWER, 
- pozwalać na wprowadzenie dowolnej długości tytułu ePodręcznika „OSCE" i tematów, treści 
merytorycznej (tekstów, grafik, tabel itp.). 
b) Opracowanie graficzne przygotowanych składowych ePodręcznika „OSCE" typu 
schematy/grafiki/tabele. 
c) Implementację dostarczonych treści merytorycznych do szablonu ePodręcznika „OSCE" tj. 
- formatowanie tekstu merytorycznego (odpowiednia czcionka, format, kolor etc), 
- implementacja tekstu merytorycznego oraz grafik/schematów/tabel do szablonu ePodręcznika 
„OSCE", 
- utworzenie systemu nawigacji w szablonie ePodręcznika „OSCE" do prezentowanych treści 
merytorycznych. 
3. Opracowanie mechanizmu informatycznego eBazy dotyczącej zastosowania metod 
symulacji medycznej: 
Baza danych umożliwiająca wprowadzanie scenariuszy symulacyjnych oraz szybki dostęp do 
nich, wyszukiwanie i modyfikowanie. Baza powinna mieć możliwość generowania scenariuszy 
niskiej wierności, pośredniej wierności, wysokiej wierności, OSCE oraz dla pacjenta 
standaryzowanego oraz uwzględniać relacje pomiędzy różnymi kategoriami scenariuszy oraz 
pobierania informacji na temat: przygotowania stanowiska, efektów kształcenia, 
wykorzystanego sprzętu na dane ćwiczenie.  

Struktura  scenariusza symulacji medycznej powinna zawierać co najmniej:  
a) Rodzaj scenariusza  
b) Nazwa scenariusza 
c) Cel scenariusza 
d) Lista kontrolna 
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e) Informacje wejściowe (informacje ogólne, informacje techniczne i organizacyjne, 
parametry początkowe symulatora) 

f) Przebieg scenariusza (wprowadzenie, informacje dla studentów, informacje dla 
prowadzącego, opis scenariusza, różne ścieżki parametrów symulatora) 

g) Debrefing (informacje dla studenta, informacje dla prowadzącego) 
h) Efekty kształcenia 
i) Literatura         

4.  Aplikacja wspomagająca nauczanie i implementująca scenariusze symulacji 
medycznej: 
Opracowanie i wdrożenie aplikacji umożliwiającej dostęp dla studentów i wykładowców do 
ebazy scenariuszy symulacji wzbogaconej o dostęp do treści z zakresu przygotowania się do 
zajęć, materiałów źródłowych, list sprawdzających, materiałów instruktażowych w formie 
pisemnej oraz wideo. Aplikacja ma umożliwić przygotowanie się studentowi do zajęć oraz 
przyswojenie i rozszerzenie materiału realizowanego podczas symulacji medycznych.  
Wykładowcom zaś ma ułatwić przeprowadzenie procesu dydaktycznego na kierunku 
pielęgniarstwo. Aplikacja ma umożliwić zadawanie pytań, które będą w niej umieszczane,  
udzielanie odpowiedzi na zadane pytania dotyczące zastosowywania metody symulacji czy 
wykorzystania sprzętu, katalogowanie pytań, wyszukiwanie pytań i odpowiedzi po frazach 
kluczowych.    
Szczegółowe wymagania: 

 aplikacja webowa służąca do zarządzania procesem dydaktycznym,  
 możliwość obsługi modułów bazy danych, w których będą umieszczane wszystkie 

informacje na temat wykonywanego ćwiczenia,  studenta, semestru itp.,  
 możliwość tworzenia kont studenta,  prowadzących oraz administratora ze 

zróżnicowanym zakresem dostępu do informacji, 
 możliwość umieszczenia materiałów w postaci:  pdf, html, doc, docx, grafiki, filmów, 

odnośników do dodatkowych materiałów – stworzenia bazy, 
 możliwość eksportu kompletnego scenariusza symulacji w formacie pdf., 
 dostęp do planów zajęć (wszelkie informacje na temat semestrów, studentów i 

prowadzących zajęcia, 
 aplikacja zainstalowana na serwerze uczelni z dostępem dla użytkowników przez 

przeglądarkę internetową, 
 aplikacja obsługiwana przez przeglądarkę w wewnętrznej sieci uczelnianej poprzez 

adres IP komputera (serwera), na którym jest zainstalowana, 
 oprogramowanie powinno posiadać odpowiednie typy użytkowników zgodnie z 

zasadami przeprowadzania egzaminów OSCE i szkolenia symulacyjnego i konfiguracji 
z ograniczeniem dostępu do informacji, które są przeznaczonych tylko dla danych 
typów użytkowników, 

 dostęp do informacji dla danych typów użytkowników przez system logowania z 
hasłem, 

 interfejs użytkownika musi być responsywny tzn. dopasowujący się do różnych 
rozmiarów ekranów urządzeń użytkownika: komputer stacjonarny, tablety, telefony, 
itp., 

 instrukcja obsługi umieszczona w aplikacji, 
 atrakcyjny layout graficzny i funkcjonalny uwzględniający oznaczenie unijne zgodne z 

aktualnymi zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym 
Wiedza Edukacji i Rozwój, 
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 przejrzysty i czytelny mechanizm nawigacji, 
 środowisko przyjazne dla osób niepełnosprawnych (np. możliwość powiększenia – 

zoom). 
5.   Pozostałe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 

W ramach wynagrodzenia za wykonaną usługę Wykonawca: 
a) zainstaluje oprogramowanie na serwerze Zamawiającego, 
b) przeszkoli pracowników Zamawiającego z obsługi oprogramowania w siedzibie 

Zamawiającego lub online, 
c) udzieli Zamawiającemu bezterminowych licencji na korzystanie z dostarczonego 

oprogramowania, 
d) po okresie gwarancji przez osoby trzecie, 
e) zapewni w okresie gwarancyjnym wsparcie techniczne i uaktualnienia dla 

dostarczonego oprogramowania, 
f) zapewni Zamawiającemu stosowne licencje do oprogramowania, a w przypadku 

wytworzenia utworów w ramach realizacji zamówienia przeniesie na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do nich.  

6. Termin: 
Realizacja zamówienia powinna nastąpić w terminie …….. dni od zawarcia umowy. 
Odbiór zamówienia zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym 
przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

7. Gwarancja i serwis: 
1) Wykonawca zapewnia co najmniej ……. miesięczną gwarancję i serwis dostarczonego 

oprogramowania. 
2) Okres gwarancji zaczyna biec od dnia podpisania protokołu odbioru. 
3) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania bezpłatnej naprawy 

zgłoszonych przez Zamawiającego awarii i usterek oprogramowania w terminie 3 dni 
roboczych w przypadku awarii uniemożliwiających pracę oprogramowania, w przypadku 
pozostałych usterek w terminie 10 dni roboczych. 

8. Współdziałanie Zamawiającego: 
Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych informacji dotyczących parametrów 
technicznych serwera, na którym ma być uruchomione oprogramowanie wraz z bazą oraz 
łącza internetowego i sieci LAN. 

 
§ 2 

Termin 
 
Strony ustalają termin wykonania umowy – do ……… dni od dnia jej zawarcia. 

 
§ 3 

Zatrudnianie podwykonawców 
 
1. Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem zamówienia, zostaną wykonane 

siłami własnymi/przy udziale podwykonawców. 
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda 

Zamawiającego. 
3. Zamawiający nie dopuszcza zatrudniania dalszych podwykonawców przez 

podwykonawców Wykonawcy. 
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców, jak za własne działanie. 

 
§ 4 

Oświadczenia wykonawcy, prawa autorskie 
 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do 

należytego wykonania zamówienia. 
2. Wykonawca oświadcza i potwierdza, że osoby reprezentujące Wykonawcę są uprawnione 

do jego reprezentacji. 
3. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do 

wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie będzie 
stanowić naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 

4. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy lub po wykonaniu Umowy 
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, Wykonawca oświadcza, że bierze na siebie wszelką 
odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie 
wynikłych z wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i ich 
pracowników, jeżeli szkody te są skutkiem zawinionego działania lub zaniechania 
Wykonawcy, jego Podwykonawców i ich pracowników. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest świadomy tego, że realizacja Umowy wymaga jego 
współpracy z Wykonawcą. Zamawiający zapewni swoje współdziałanie w takim zakresie, 
w jakim jest to konieczne do wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. 

6. Zamawiający oświadcza, że na potrzeby Wdrożenia udostępni Wykonawcy dostęp do 
Infrastruktury Zamawiającego w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wdrożenia 
Systemu na Infrastrukturze Zamawiającego. 

7. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz wyłączne prawo 
wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do przedmiotu umowy, które 
powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy. Przeniesienie jest odpłatne, a 
wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych 
zostało uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy opisanym w § 6 Umowy i 
Wykonawca nie ma prawa domagać się z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. 
Wynagrodzenie to obejmuje przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich 
polach eksploatacji objętych Umową oraz obejmuje również przeniesienie prawa do 
wykonywania i zezwalania na wykonywania praw zależnych. Przeniesienie praw, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym następuje na wszystkich polach eksploatacji, a w 
szczególności na polach eksploatacji o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. 

8. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami 
majątkowymi określonymi powyżej przez czas nieograniczony. 

9. Wykonawca gwarantuje, że będzie jedynym autorem przedmiotu umowy. W przypadku 
współautorstwa innych osób Wykonawca gwarantuje, iż będzie jedynym dysponentem 
praw autorskich tych osób i nabędzie od nich prawa autorskie majątkowe do 
poszczególnych przedmiotu umowy przed przekazaniem go Zamawiającemu w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego wykonania wszystkich postanowień. 
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§ 5 
Zasady rękojmi, gwarancji i serwisu 

 
1. Wykonawca zapewnia co najmniej …… miesięczną gwarancję i serwis dostarczonego 

przedmiotu umowy. 
2. Okres gwarancji zaczyna biec od dnia podpisania protokołu odbioru. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonania bezpłatnej naprawy 

zgłoszonych przez Zamawiającego awarii i usterek oprogramowania w terminie 3 dni 
roboczych w przypadku awarii uniemożliwiających pracę oprogramowania, w przypadku 
pozostałych usterek w terminie 10 dni roboczych. 

4. Zgłaszanie awarii i usterek przez Zamawiającego 
a. Zgłaszanie awarii i usterek przez Zamawiającego może następować w jednej z niżej 

wymienionych form: 
- telefonicznie pod numerem telefonu – ………….. 
- pocztą elektroniczną – …………….. 
b. Po usunięciu przez Wykonawcę awarii lub usterki, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować o tym niezwłocznie Zamawiającego. Dopuszcza się następujące formy 
przekazania potwierdzenia o usunięciu awarii/usterki: 

- pocztą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej, 
- protokołem usunięcia awarii/usterki utworzonym w trakcie wizyty serwisanta 
Wykonawcy, 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi 
na okres …… miesięcy, w ramach której zobowiązuje się usuwać wykryte lub powstałe 
awarie, usterki, wady i błędy systemu na swój koszt. 

 
§ 6 

Rozliczenia i kary umowne 
 
1. Za wykonanie zobowiązań wynikających z umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, 

zgodnie z ofertą, w wysokości: ………. zł netto (słownie: ………... złotych netto) + podatek 
VAT ……, razem ………. zł brutto (słownie: ……….złotych brutto) 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń Protokół odbioru 
końcowego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

3. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem w terminie do 14 dni licząc od 
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na wskazany w niej rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

4. Jako dzień zapłaty strony ustalają dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Wszelkie płatności wynikające z Umowy będą dokonywane w formie przelewu bankowego 

na odpowiedni rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 
6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: 

a. za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu niniejszej umowy – kary umownej w wysokości 
0,5% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

b. za zwłokę Wykonawcy w dotrzymaniu terminów: napraw, dostarczenia wyrobu 
wolnego od wad, usunięcia nieprawidłowości usterek i awarii, przeprowadzenia 
instruktażu – kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
zwłoki, 

c. za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy - 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust 1 umowy, 
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7. Kary umowne nie podlegają kumulacji. 
8. W przypadku nie uiszczenia kary umownej w wyżej wymienionym terminie Wykonawca 

wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

9. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego kary umowne jeśli wysokość szkody przekracza 
wysokość kar umownych. 

10. Odpowiedzialność Stron ze wszelkich tytułów, w tym określona w ust. powyżej, podlega 
ograniczeniu do wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 
ust. 1 Umowy. 

11. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przez drugą 

Stronę korzyści, które uzyskałaby, gdyby jej szkody nie wyrządzono. 

12. W przypadku braku zapłaty w terminie, Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia i 
żądania zapłaty odsetek ustawowych od Zamawiającego. 

13. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 
Zamawiającego. 

 
§ 7 

Ochrona danych osobowych 
 
1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania tych obowiązków 
Zamawiający będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 
osobowych: 
a) Rodzaj Danych osobowych objętych Umową: 

Dane osobowe zgromadzone w systemie oraz dane osobowe osób ze strony 
Zamawiającego uczestniczących w realizacji umowy, 

b) Kategorie osób, których Dane osobowe dotyczą: 
- użytkownicy systemu, 
- pracownicy Zamawiającego, 

2. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Zamawiającego 
wyłącznie w celu świadczenia usług na podstawie Umowy i na warunkach określonych w 
Umowie. 

3. Wykonawca przetwarza dane osobowe na udokumentowane polecenie Zamawiającego. 
Wykonawca poinformuje, jeżeli wydane polecenie będzie jego zdaniem sprzeczne z 
RODO lub innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania właściwych środków organizacyjnych i 
technicznych zgodnie z art. 32 RODO. 

5. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Wykonawca w miarę możliwości pomaga 
Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z 
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania 
jej praw określonych w rozdziale III RODO.  
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6. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Wykonawca 
pomaga Zamawiającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. 

7. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki na adres email 
inspektor_odo@pwsztar.edu.pl naruszenia ochrony danych osobowych stwierdzonego 
przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy. 

8. Zamawiający wyraża niniejszym zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych 
osobowych Zamawiającego na rzecz Podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca 
świadczy usługi na podstawie Umowy. Dalsze powierzenie przetwarzania danych 
osobowych na rzecz innych podmiotów wymaga zgody Zamawiającego.  

9. Jeżeli do wykonania w imieniu Zamawiającego konkretnych czynności przetwarzania 
Wykonawca korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot 
przetwarzający nałożone zostają te same obowiązki ochrony danych jak w Umowie, w 
szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało 
wymogom RODO. Jeżeli ten inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze 
spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec 
Zamawiającego za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego 
spoczywa na Wykonawcy. 

10. Wykonawca usunie powierzone mu dane osobowe w terminie 60 dni od dnia rozwiązania 
lub wygaśnięcia Umowy, przez co rozumie się wygaśnięcie wszystkich obowiązków 
wynikających z Umowy, włączenie z zobowiązaniami z tytułu gwarancji i rękojmi.  

11. Przetwarzanie danych osobowych będzie wykonywane wyłącznie na terytorium Unii 
Europejskiej. Przekazanie przez Wykonawcę danych osobowych do państwa trzeciego 
wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej lub dokumentowej, chyba 
że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa 
członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem 
przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile 
prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.   

 
§ 8 

Zakończenie umowy 
 
1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku jeżeli: 
a. Wykonawca zostanie postawiony w stan przymusowej lub dobrowolnej likwidacji, w 

celu innym niż połączenie lub przekształcenie własnościowe, 
b. w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania 

naprawczego. 
 

§ 9 
Inne postanowienia 

 
1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za jakikolwiek przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, powstałych w wyniku 
okoliczności za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności zgodnie z Kodeksem 
Cywilnym. 

2. Ważność, interpretacja i wykonywanie Umowy będzie nadzorowane i interpretowane 
zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Prawie autorskim i 
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prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., zaś Strony podporządkowują się jurysdykcji 
sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego. 

3. W razie powstania sporu pomiędzy Stronami na tle realizacji Umowy, przed wystąpieniem 
na drogę sądową, Strony podejmą starania w celu rozwiązania rozbieżności na drodze 
negocjacji. Brak porozumienia, co do rozstrzygnięcia kwestii spornej w terminie 30 dni od 
daty jej zgłoszenia przez którąkolwiek ze Stron, uprawnia do skierowania sprawy na drogę 
postępowania sądowego. 

4. Umowa zostaje zawarta przez obydwie Strony bez zatajania jakichkolwiek okoliczności, 
które, o ile byłyby znane, mogłyby mieć wpływ na treść Umowy lub decyzję o jej zawarciu. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy jak i jej załączników, dla swej ważności 
wymagają zachowania formy pisemnej i podpisów obydwu Stron pod rygorem 
nieważności, z wyjątkiem zmiany osób wskazanych w Umowie. 

6. Przewiduje się następujące rodzaje i warunki zmian treści umowy: 
a. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnym terminie nie leży w 
interesie Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym 
pierwotnie terminie lub z przyczyn niezależnych od wykonawcy, których 
wykonawca działając z należytą starannością nie był w stanie przewidzieć, 

b. zmiany w Umowie spowodowanej zmianami w przepisach ustawowych i aktach 
wykonawczych związanych z przedmiotem Umowy, które nastąpiły po dniu zawarcia 
Umowy lub gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnym zakresie nie leży 
w interesie Zamawiającego. 

7. Wszelkie zawiadomienia przewidziane Umową, dla wywołania skutków prawnych 
wymagają formy pisemnej i potwierdzenia ich doręczenia drugiej Stronie. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 


