
Załącznik nr 4 do SIWZ 

UMOWA NR _____ 

zawarta w dniu _________________________ w Szczecinie pomiędzy: 

___________________________________________________________________________, 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez 

___________________________________________________________________________ 

a 

___________________________________________________________________________,

zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym/ą przez: 

___________________________________________________________________________ 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez 

Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986  

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, została zawarta Umowa (zwana dalej 

„Umową”) o następującej treści. 

§1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu telewizji 

dozorowej STVD w siedzibie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy 

ul. Małopolskiej 48. 

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie 

systemu telewizji dozorowej STVD w siedzibie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza 

w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 48”, zw. dalej „SIWZ” oraz zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o „sprzęcie” lub „systemie” należy przez  

to rozumieć wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wskazane w załączniku nr 6  

do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z zachowaniem 

obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z treścią i celem umowy, przy dochowaniu 

najwyższej staranności oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

5. Wykonawca oświadcza, że sprzęt nie jest obciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym 

na rzecz osób trzecich, nie toczy się odnośnie niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, 

ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia. 

Wykonawca oświadcza także, że brak jest jakichkolwiek innych okoliczności mogących 

ograniczyć prawa Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy. 
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6. Wykonawca oświadcza, że niniejsza umowa nie narusza prawem chronionych dóbr 

osobistych, jak i majątkowych  osób trzecich, ani też praw na dobrach niematerialnych,  

w szczególności: praw autorskich, pokrewnych, praw do wzorów przemysłowych itp.  

§2. 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całości przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem  

ust. 3 poniżej, w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 

2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się złożenie  

w siedzibie Zamawiającego zgłoszenia gotowości wykonanych prac do odbioru, w którym 

osoba pełniąca ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, 

wskazana w §5 ust. 6, potwierdzi realizację całości przedmiotu umowy, zgodnie z ust. 1 

powyżej.  

3. Wdrożenie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego z bieżącej obsługi systemu 

STVD odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, po zgłoszeniu gotowości wykonanych 

prac do odbioru, w terminie określonym w harmonogramie prac.  

4. Realizacja przedmiotu umowy, w tym kolejność oraz terminy realizacji poszczególnych 

elementów przedmiotu umowy, odbędzie się zgodnie z harmonogramem prac, o którym 

mowa w pkt 2 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik  

do SIWZ. 

5. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem prac i rzeczywistym 

terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

udzielenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień, w tym uzasadnienia zmian w stosunku 

do harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia 

przez Zamawiającego zgody na aktualizację harmonogramu prac, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje 

zaktualizowany harmonogram prac Zamawiającemu do akceptacji. Postanowienia pkt 2 

Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ stosuje 

się odpowiednio. Aktualizacja, o której mowa w niniejszym ustępie, nie dotyczy 

przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

§3. 

Sposób realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Dostawa sprzętu nastąpi do siedziby Zamawiającego.  

2. Wykonawca dostarczy sprzęt własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. 

3. Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie sprzętu może nastąpić tylko i wyłącznie  

w terminach uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca, w ramach dostawy sprzętu, jest zobowiązany do dostarczania także 

niezbędnych kluczy licencyjnych oraz dokumentów wykazujących prawo do korzystania  

z oprogramowania (dokument licencyjny), a także nośników z oprogramowaniem,  

do miejsca spełnienia świadczenia, którym jest siedziba Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w sposób niezakłócający 

pracy i funkcjonowania Zamawiającego. Realizacja przedmiotu umowy powinna nastąpić  
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w sposób niezakłócający, bardziej niż to jest konieczne, porządku publicznego, dostępu, 

użytkowania lub zajmowania dróg i chodników. 

6. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej  

lub pocztą elektroniczną o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ 

na realizację przedmiotu umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od 

dnia ich zaistnienia.  

7. W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 6, wynikać będą z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy oraz uniemożliwiać będą prawidłowe i zgodne z umową 

wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, w terminie 

15 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności.  

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe 

w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

9. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby biorące udział  

w realizacji przedmiotu umowy kwalifikacji i uprawnień, o których mowa w rozdziale  

V pkt 2 lit. b SIWZ. 

§4. 

Poufność 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w tajemnicy, nieujawniania 

osobom nieuprawnionym i niewykorzystywania wbrew postanowieniom umowy 

jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania przedmiotu 

niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do niekopiowania dokumentów i plików, do których będzie 

miał dostęp w czasie lub w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.  

3. Informacje związane z przedmiotem umowy, niezależnie od sposobu ich udostępnienia  

i utrwalenia, mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji 

przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca zobowiąże wszystkie osoby, które w jego imieniu będą brały udział  

w realizacji przedmiotu umowy,  do przestrzegania postanowień, o których mowa w ust. 1 

– 3 powyżej. Podwykonawcy zobowiązani zostaną przez Wykonawcę do przestrzegania 

zasad poufności w takim stopniu, w jakim zobowiązany jest do ich przestrzegania 

Wykonawca. 

5. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w niniejszej umowie, nie jest 

ograniczony w czasie i trwa także po wykonaniu przedmiotu umowy.  

6. Najpóźniej w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się do zwrotu Zamawiającemu dokumentów oraz plików uzyskanych w toku lub przy 

okazji wykonywania przedmiotu umowy, niezależnie od formy ich utrwalenia.  

7. Wykonawca nie ma obowiązku zachowania poufności w stosunku do informacji lub 

dokumentów: 

1) co do których można wykazać, iż znajdowały się w posiadaniu Wykonawcy przed ich 

otrzymaniem od Zamawiającego, o ile nie znalazły się w jego posiadaniu w sposób 

sprzeczny z przepisami prawa lub w wyniku naruszenia postanowień umowy; 

2) powszechnie znanych, dostępnych publicznie w inny sposób niż poprzez naruszenie 

umowy przez Wykonawcę; 
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3) które zostały ujawnione zgodnie z wymogami prawa lub w wyniku rozstrzygnięcia 

organów państwa; o ujawnieniu takim Wykonawca niezwłocznie powiadomi 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zastosowania wszelkich niezbędnych środków do zapewnienia bezpiecznego 

przechowywania uzyskanych informacji i dokumentów; 

2) podjęcia działań uniemożliwiających ujawnienie informacji i dokumentów poufnych 

przez zatrudnione przez siebie osoby lub współpracujące z nim podmioty trzecie; za 

naruszenie obowiązku ochrony informacji przez osoby, którymi Wykonawca 

posługuje się przy wykonywaniu umowy Wykonawca odpowiada jak za własne 

działania; 

3) przechowywania informacji i dokumentów poufnych przez okres nie dłuższy niż 

konieczny do wykonania swoich zobowiązań wobec Zamawiającego oraz władz 

i organów państwowych. 

9. Zobowiązanie do zachowania poufności nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu dokumentów  

i informacji na żądanie sądu, organu administracji publicznej lub innego uprawnionego 

organu przy zachowaniu możliwych środków ochrony ujawnianych dokumentów  

i informacji przed ich publicznym rozpowszechnieniem – po uprzednim pisemnym 

poinformowaniu drugiej Strony o żądaniu ujawnienia. 

§5. 

Współpraca Stron  

1. Każda ze Stron zobowiązuje się wykonywać umowę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz jej treścią i celem. 

2. Wykonawca zobowiązuję się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielania informacji 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić  

w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności do udzielania Wykonawcy wszelkich 

informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz udostępnienia 

wszelkich dokumentów mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym także 

ich zmian i aktualizacji. 

5. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 

1) po stronie Wykonawcy____________________, tel. 

_____________________________, e-mail: _____________________; 

2) po stronie Zamawiającego: ___________, tel. _________________, e-mail: 

_______________. 

6. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie 

___________, tel. _________________, e-mail: _______________. 

7. Zmiana osób wymienionych w ust. 5 i 6 nie powoduje konieczności zmiany umowy. 

Strony uznają za wystarczające niezwłoczne pisemne powiadomienie drugiej Strony 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

o dokonanej zmianie. Zmiana staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez drugą Stronę 

zawiadomienia w sposób pozwalający na zapoznanie się z jego treścią. 

8. O ile umowa nie stanowi inaczej, korespondencja Stron związana z realizacją przedmiotu 

umowy będzie prowadzona w języku polskim za pomocą poczty, w tym elektronicznej  

i powinna być kierowana na niżej podane adresy i numery: 

1) dla Zamawiającego: 

e-mail ………………… 

tel. ……………………… 

2) dla Wykonawcy: 

e-mail ………………… 

tel. ……………………… 

9. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o każdej zmianie 

osoby, adresu lub numeru telefonu, o których mowa w ust. 5, 6 i 8. Zmiana taka nie 

stanowi zmiany Umowy i staje się skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, po dokonanej dostawie sprzętu oraz przeprowadzonej 

usłudze montażu, konfiguracji i uruchomienia, do przywrócenia porządku  

w pomieszczeniach i na terenie dostawy, w tym przede wszystkim do usunięcia 

wskazanych przez Zamawiającego odpadów takich jak np. opakowania po sprzęcie.  

§6. 

Odbiory 

1. Po zakończeniu przez Wykonawcę dostawy, montażu, konfiguracji oraz uruchomieniu 

sprzętu i systemu, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość wykonanych prac  

do odbioru. 

2. Wraz ze zgłoszeniem gotowości wykonanych prac do odbioru Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, zgodnie z SIWZ.  

3. Po zgłoszeniu gotowości wykonanych prac do odbioru, Wykonawca zobowiązuje się do 

wdrożenia i przeszkolenia pracowników Zamawiającego z bieżącej obsługi systemu 

STVD, zgodnie z SIWZ, w terminie określonym w harmonogramie prac. 

4. Prawidłowa realizacja przez Wykonawcę przedmiotu umowy zostanie potwierdzona 

poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.  

5. Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 4, stanowić będzie potwierdzenie 

prawidłowości dostawy, montażu, instalacji, uruchomienia oraz skonfigurowania sprzętu  

i systemu, dostarczenia dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenia szkolenia,  

o których mowa w SIWZ. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi Załącznik Nr 3  

do umowy. 

6. Jeżeli w toku odbioru okaże się, że Wykonawca nie dostarczył sprzętu lub dokumentacji 

powykonawczej, zgodnych z niniejszą umową (braki ilościowe), Wykonawca 

niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym, zobowiązany jest 

dostarczyć – na swój koszt i ryzyko - na adres wskazany przez Zamawiającego,  

w godzinach pomiędzy 8:00, a 15:00, brakujący sprzęt/dokumentację, zgodne z niniejszą 

umową. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w toku odbioru zastrzeżeń dotyczących 

jakości dostarczonego sprzętu lub dokumentacji powykonawczej (braki jakościowe) lub 
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realizacji usługi montażu, konfiguracji lub uruchomienia, Wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia stwierdzonych niezgodności w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze.  

8. Podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń może nastąpić tylko w przypadku 

dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę sprzętu wolnego od jakichkolwiek wad, 

w ilości i o jakości określonej zgodnie z niniejszą umową oraz po zrealizowaniu usług 

montażu, konfiguracji i uruchomienia systemu, a także po przeszkoleniu pracowników 

Zamawiającego z bieżącej obsługi systemu STVD i dostarczeniu dokumentacji 

powykonawczej,  zgodnie z SIWZ. 

9. W przypadku bezskutecznego upływu terminów, o których mowa w ust. 6 lub 7 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 15 dni od dnia 

powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

§7. 

Płatności. 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości ___________________ zł brutto (słownie: 

____________________________________________________________),  

w tym VAT. 

2. Ceny jednostkowe sprzętu określa Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem, w terminie 30 dni od 

dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem 

rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, zw. dalej „wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek 

bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w 

wykazie.  

5. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez Zamawiającego bez 

zastrzeżeń protokół odbioru końcowego. 

6. Wykonawca oświadcza, iż kalkulacji ceny zaproponowanej w ofercie dokonał  

z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności 

mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 

7. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w szczególności 

koszty wynikające z udzielonej gwarancji i rękojmi, koszty opakowania, ubezpieczenia  

na czas transportu, wszelkie należne cła oraz podatki, a także koszty załadunku, 

rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Zamawiającego, do miejsc przez niego 

wskazanych. 

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. 

10. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na 

rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§8. 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie określonych prac podwykonawcom jedynie  

w zakresie wskazanym w złożonej przez niego ofercie, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy.  

2. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za własne działania 

i zaniechania. 

3. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy podwykonawca nie będzie zgłaszał żadnych 

roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

§9. 

Prawa własności intelektualnej 

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7  

ust. 1, licencje na oprogramowanie objęte zakresem przedmiotu umowy, w tym na jego 

aktualizacje, nowe wersje, poprawki i rozszerzenia itp., na warunkach i zgodnie z zasadami 

określonymi w SIWZ.  

2. Przez dostawę licencji rozumie się udzielenie jej Zamawiającemu przez Wykonawcę lub 

jej nabycie przez Wykonawcę od podmiotu trzeciego i przeniesienie na rzecz 

Zamawiającego, na warunkach określonych w SIWZ.   

3. Licencje pozwalać będą w szczególności na pełne korzystanie z oprogramowania zgodnie 

z SIWZ, przeznaczeniem oraz zgodnie z funkcjonalnością określoną przez Producenta. 

4. Uprawnienia z tytułu licencji, o których mowa w ust. 1, przechodzą na Zamawiającego  

z chwilą zgłoszenia gotowości wykonanych prac do odbioru i obejmują w szczególności 

następujące pola eksploatacji:   

1) wprowadzanie do pamięci urządzeń, 

2) aktualizacja, kasowanie, eksport danych, 

3) korzystanie, odtwarzanie, stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie 

niezależnie od formatu, systemu lub standardu;   

4) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera i zapisywanie oraz trwałe lub 

czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie 

ich kopii zapasowych, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z oprogramowania;  

5) instalowanie i deinstalowanie pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji;  

6) rozpowszechnianie w sieciach zamkniętych Zamawiającego;  

7) prawo do wykorzystywania oprogramowania dla celów statutowych, edukacyjnych 

lub szkoleniowych Zamawiającego.  

5. Licencje, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie mogą ograniczać uprawnień 

Zamawiającego opisanych w umowie oraz w SIWZ, a w szczególności nie mogą 

ograniczać korzystania z infrastruktury sprzętowej Zamawiającego oraz innego 

oprogramowania zainstalowanego przez Zamawiającego, a także ograniczać możliwości 

powierzenia utrzymania infrastruktury sprzętowej podmiotom trzecim niezależnym od 

Wykonawcy.  
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6. Wykonawca zapewnia, że licencje, o których mowa w niniejszym paragrafie, 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.  

7. Licencje uprawniać będą Zamawiającego do korzystania z oprogramowania przez czas 

nieoznaczony. Okres wypowiedzenia licencji nie może być krótszy niż 5 lat, ze skutkiem 

na koniec roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wypowiedzenie. 

8. Wraz z licencjami oraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 9 poniżej (w tym wszelkich 

ich nowych wersji, poprawek, rozszerzeń oraz aktualizacji) Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego także własność nośników. 

9. Wszystkie utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych 

sporządzone w ramach realizacji przedmiotu umowy i wchodzące w skład dokumentacji 

powykonawczej, z chwilą ich przekazania Zamawiającemu, będą stanowić wyłączną 

własność Zamawiającego. Wykonawca, z chwilą przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji powykonawczej, przenosi na niego całość autorskich praw majątkowych do 

utworów, o których mowa w zdaniu pierwszym.  

10. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 9, obejmuje 

następujące pola eksploatacji:   

1) stosowanie, utrwalanie, wyświetlanie, przekazywanie, rozpowszechnianie  

i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,  

2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe 

utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii 

oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,  

3) użyczanie oryginału albo egzemplarzy,  

4) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 

jakiekolwiek inne zmiany),  

5) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy 

mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,  

6) prawo do zwielokrotniania, włączając w to prawo do trwałego lub czasowego 

zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek 

formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych 

zmian), bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności 

w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub 

rozwijania, wytwarzania lub użyczania lub innych form korzystania o podobnej lub 

zbliżonej formie;  

7) zezwolenie na tworzenie opracowań i przeróbek oraz rozporządzanie i korzystanie  

z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w Umowie;  

8) prawo do wykorzystywania do celów statutowych, edukacyjnych i szkoleniowych 

Zamawiającego,  

9) prawo do rozporządzania utworami i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich 

do korzystania, na wszystkich wymienionych wyżej polach eksploatacji.  
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11. Zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmuje również prawo do 

wykonywania przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.  

12. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ustępach poprzedzających, 

następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

13. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez niego i przez Zamawiającego z udzielonych 

w ramach Umowy lub związanych z przedmiotem umowy praw autorskich, licencji, praw 

własności przemysłowej, intelektualnej itp. nie narusza przepisów prawa, prawem 

chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach 

niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji 

wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe.  

14. W razie powstania lub ujawnienia, w trakcie wykonywania umowy lub po wykonaniu 

przedmiotu umowy, jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, Wykonawca bierze na siebie 

wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na 

osobie oraz z tytułów wykonania umowy przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i ich 

pracowników oraz zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego wszystkich 

wydatków, w tym odszkodowań, opłat i wynagrodzeń zapłaconych z ww. tytułów przez 

Zamawiającego.  

15. Zakres licencji i praw autorskich nabytych na podstawienie niniejszej umowy zapewnia 

Zamawiającemu możliwość udzielenia zamówienia na serwis, naprawę, wykonanie 

zastępcze, rozbudowę, modyfikacje i podobne usługi osobom trzecim niezależnym od 

Wykonawcy.     

§10. 

Kary umowne 

1. Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną  

w następujących przypadkach i w następującej wysokości: 

1) z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości ………..% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki; 

2) z tytułu zwłoki w usunięciu braków ilościowych lub nieprawidłowości jakościowych, 

stwierdzonych w toku odbioru, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w §7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za każdy brak lub 

każdą nieprawidłowość odrębnie, 

3) z tytułu zwłoki w wykonywaniu obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi, 

w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem 

pkt 4 i 5 poniżej, 

4) z tytułu zwłoki w reakcji serwisu, w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 

5) za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

któregokolwiek z obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi, z zastrzeżeniem 

pkt 3 i 4 powyżej, w wysokości 300 zł,  

6) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w §7 ust. 1. 
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2. Kary umowne mogą podlegać stosownemu łączeniu. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia. 

4. Kary umowne są naliczane niezależnie od skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy. 

5. W przypadku gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższa 

wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia lub zwłoki, ustalonych za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia/zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia/zwłoki - w tym dniu,  

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia/zwłoki - odpowiednio w każdym 

z tych dni.  

7. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu innego niż opóźnienie/zwłoka staje  

się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia uzasadniającego obciążenie Wykonawcy 

karą umowną. 

8. W przypadku, gdy kara umowna naliczana jest za godzinę zwłoki, ust. 6 powyżej stosuje 

się odpowiednio. 

§11. 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie 

cywilnym oraz w ustawie Pzp. 

2. Niezależnie od ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku rażącego 

naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. 

3. Do rażących naruszeń postanowień Umowy zalicza się w szczególności opóźnienie w 

realizacji przedmiotu umowy przekraczające 10 dni. 

4. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od umowy w terminie  

3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

§12. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wszystkie elementy 

przedmiotu zamówienia wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy. 

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy. 

2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Szczegółowe warunki i wymogi związane z gwarancją i rękojmią zawarte zostały  

w załączniku nr 6 do SIWZ.  

4. W ramach i w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni w szczególności,  

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 Umowy, diagnozowanie i usuwanie 

wszelkich wad, usterek lub awarii. 
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5. W ramach i w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 

do: 

1) napraw uszkodzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi  

lub materiałowymi przy wykorzystaniu nowych nie regenerowanych, nie używanych 

części i podzespołów; 

2) testowania poprawności działania sprzętu i systemu po wykonaniu jego naprawy. 

6. W ramach i w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia reakcji serwisu na zgłoszoną wadę/usterkę/awarię w czasie: max. 

…………. godzin w przypadku poważnej wady/usterki/awarii, tj. wady/usterki/awarii, 

która uniemożliwia monitoring konkretnej strefy dozoru; a w pozostałych 

przypadkach w czasie max. ………….. godzin. Przez czas reakcji należy rozumieć 

okres od momentu przekazania powiadomienia o wadzie/usterce/awarii do momentu 

przyjazdu do siedziby Zamawiającego ekipy serwisowej oraz zdiagnozowania 

wady/usterki/awarii, 

2) zapewnienie maksymalnego czasu naprawy/usunięcia wad/usterek/awarii (od dnia 

otrzymania zgłoszenia): nie dłuższego niż 5 dni roboczych, a w przypadku 

konieczności wymiany na nowe całego urządzenia – 1-go miesiąca, 

3) zapewnienia możliwości zgłoszeń wad/usterek/awarii telefonicznie lub drogą 

mailową, 24 – godziny/dobę, 7 dni w tygodniu. 

7. Wady, usterki lub awarie będą zgłaszane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub 

telefonicznie na numery/adresy, które Wykonawca zobowiązany jest wskazać 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia wykonanych prac do odbioru. Zgłoszenie 

telefoniczne zostanie potwierdzone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. 

8. W przypadku gdy przewidywany czas naprawy będzie dłuższy niż 5 dni roboczych, 

Wykonawca – na żądanie Zamawiającego - zobowiązany jest do dostarczenia 

Zamawiającemu, na swój koszt i ryzyko, sprzętu zastępczego o parametrach  

i funkcjonalnościach nie gorszych niż sprzęt dotychczas posiadany przez Zamawiającego, 

wymagający naprawy/wymiany. Sprzęt zastępczy należy dostarczyć najpóźniej do godziny 

8:30 w dniu roboczym następującym po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym.  

9. Naprawy świadczone będą w miejscu użytkowania/instalacji sprzętu. Naprawa poza 

miejscem użytkowania/instalacji sprzętu będzie możliwa tylko wówczas, jeżeli SIWZ nie 

stanowi inaczej, a także gdy nie będzie obiektywnie możliwa w miejscu 

instalacji/użytkowania sprzętu. Koszty transportu do miejsca naprawy i z powrotem, tj. do 

miejsca użytkowania/instalacji sprzętu, ponosi Wykonawca.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego sprzętu o identycznych lub lepszych 

parametrach w przypadku wystąpienia kolejnej usterki, awarii lub wady po 

dotychczasowej - dwukrotnej naprawie danego urządzenia. 

11. Okres gwarancji/rękojmi podlega każdorazowo automatycznemu wydłużeniu o czas 

trwania naprawy. 

12. W przypadku nie usunięcia usterki, awarii lub wady w terminie określonym zgodnie  

z umową, Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień 

Zamawiającego oraz obowiązków Wykonawcy związanych z gwarancją i rękojmią 

wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

14. Każda osoba wykonująca w imieniu Wykonawcy usługi związane z realizacją obowiązków 

wynikających z gwarancji lub rękojmi będzie posiadała dokument tożsamości i pisemne 

upoważnienie wystawione przez Wykonawcę oraz będzie zobligowana stosować się do 

przepisów wewnętrznych Zamawiającego dotyczących ruchu osobowego i materiałowego. 

15. Zamawiający może dokonać rozbudowy sprzętu oraz systemu, a także zlecić usługi 

serwisowe podmiotom trzecim bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi. 

16. W przypadku wady, usterki lub awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, która 

będzie skutkowała koniecznością wymiany dysku twardego lub innego nośnika danych  

na nowy, uszkodzony dysk i nośnik danych nie podlegają zwrotowi Wykonawcy.  

W przypadku konieczności dokonania naprawy sprzętu wyposażonego w nośniki 

informacji poza miejscem użytkowania, dyski twarde pozostają u Zamawiającego.   

W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu, na czas naprawy, sprzętu 

zastępczego wyposażonego w nośniki informacji, po wykonaniu naprawy sprzętu 

Zamawiającego, nośniki te nie podlegają zwrotowi Wykonawcy. 

17. Zamawiający jest uprawniony do samodzielnej rozbudowy sprzętu  i dokonywania zmian 

w jego konfiguracji. Strony uzgadniają, że dokonanie ww. rozbudowy/konfiguracji przez 

Zamawiającego lub wybrany przez niego podmiot nie wyłącza ani nie ogranicza 

zobowiązań Wykonawcy w zakresie udzielonej gwarancji i rękojmi.  

§13. 

Zmiana Umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w następującym zakresie i na 

poniżej wskazanych warunkach: 

1) zmiana postanowień Umowy w zakresie terminu, zakresu zamówienia oraz wysokości 

wynagrodzenia - stanowiąca następstwo zmian powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, które mają wpływ na realizację Przedmiotu Umowy; 

2) zmiana zakresu lub sposobu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku gdy jest to 

zmiana korzystna dla Zamawiającego lub wynika z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego i Wykonawcy, której nie można było wcześniej przewidzieć przy 

zachowaniu należytej staranności, a która ma wpływ na realizację Przedmiotu 

Umowy; 

3) zmiana zakresu lub sposobu realizacji Przedmiot Umowy z uwagi na zmiany 

organizacyjne Zamawiającego; 

4) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na zawarcie lub zmiany innych 

umów, których Stroną jest Zamawiający, a które wykazują związek z Umową lub 

mają wpływ na jej realizację; 

5) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na przyczyny niezależne od 

Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć przy 

zachowaniu należytej staranności, a które mają wpływ na realizację Przedmiot 

Umowy; 
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6) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy 

proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu; 

7) zmiana wynagrodzenia w sytuacji, gdy w wyniku zmian, o których mowa powyżej, 

Wykonawca zaoferuje sprzęt o średniej wartości rynkowej wyższej lub niższej, niż 

średnia wartość rynkowa sprzętu wskazanego w ofercie; zmiana wynagrodzenia 

nastąpi adekwatnie do różnicy pomiędzy średnią wartością rynkową sprzętu 

wskazanego w ofercie, a średnią wartością rynkową nowo oferowanego sprzętu,  

8) zmiana osób wskazanych do realizacji zamówienia, o ile nowe osoby spełniać będą 

wymogi określone w siwz. 

2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: 

……………………… zł (słownie: …………………………). 

2. Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie …………………………………………… 

4. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

5. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia - okres ich obowiązywania winien być nie 

krótszy niż terminy wskazane w ust. 4. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany 

terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposób, że okres 

obowiązywania gwarancji/poręczenia nie będzie obejmował nowego terminu, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej do momentu podpisania 

aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poręczenia albo nowej gwarancji/poręczenia 

obejmujących ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy 

 

§ 15. 

Dane osobowe 

1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się 

będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. 

Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej „RODO”). 

2. Zamawiający, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec 

osób fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza  

w Szczecinie, Ul. Małopolska 48, 70 – 515 Szczecin; 
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2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Filharmonii im. Mieczysława 

Karłowicza w Szczecinie: e-mail rodo@ filharmonia.szczecin.pl; tel. 91 430 95 11 

Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych 

bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie 

posiada i nie udziela informacji dotyczących realizacji niniejszej umowy. 

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu: 

a) zawarcia i wykonania niniejszej umowy, 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym, 

c) kontroli prawidłowości realizacji postanowień niniejszej umowy, 

d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, a także w celu 

dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z niniejszej 

umowy, 

e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez 

uprawnione organy i podmioty, 

f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania; 

4) odbiorcami danych osobowych będą: 

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie niniejsza umowa lub 

dokumentacja związania z realizacją umowy w oparciu o powszechnie 

obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o art. 2 i nast. ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego, w 

szczególności podmioty świadczące usługi audytowe, usługi doradcze; 

c) inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym 

lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: 

– podmioty świadczące pomoc prawną, 

– podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, 

– podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), 

5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania, o którym mowa w §1 

ust. 1, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw z tytułu 

realizacji umowy oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych; 

6) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - 

na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa; 

7) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione 

jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami 

RODO; 

8) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest 

warunkiem zawarcia umowy, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytego 
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wykonania umowy; konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia i 

realizacji umowy; 

9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

10) dane niepozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą, obejmują następujące 

kategorie danych: imię i nazwisko, dane kontaktowe; stosowne uprawnienia do 

wykonywania określonych czynności; 

11) źródłem pochodzenia danych osobowych niepozyskanych bezpośrednio od osoby, 

której dane dotyczą, jest Wykonawca; 

3. Wykonawca zobowiązuje się, przy przekazywaniu Zamawiającemu danych osobowych 

(w rozumieniu RODO) osób trzecich, każdorazowo przedstawić oświadczenie o 

spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały 

pozyskane lub oświadczenie, że zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO. Wraz z oświadczeniem, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie  

o realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 4 poniżej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się poinformować, w imieniu Zamawiającego, wszystkie osoby 

fizyczne, których dane osobowe będą przekazywane Zamawiającemu: 

1) o fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu (wskazując wyraźnie, że 

dane osobowe będą Zamawiającemu przekazane przez Wykonawcę), 

2) o tym, że dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego, 

3) o treści klauzuli informacyjnej wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 

§ 16. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp. 

2. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych należy rozumieć przez to dni tygodnia 

od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni 

wolnych u Zamawiającego. 

3. Gdy w treści Umowy występuje odniesienie do dni bez bliższego określenia należy pod 

tym pojęciem rozumieć dni kalendarzowe.  

4. W przypadku opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający, zachowując prawo do naliczenia kary 

umownej oraz roszczenia o naprawienie szkody, zastrzega sobie możliwość zlecenia 

innemu podmiotowi wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia.  

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy  

i dwa dla Zamawiającego. 

8. Załączniki do Umowy stanowią integralną jej treść. 
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ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

Załączniki: 

1. SIWZ; 

2. Oferta Wykonawcy; 

3. Wzór Protokołu  
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Załącznik nr 3 do Umowy Z/…../2019 

Szczecin, dnia ……..2019 r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

 

Dotyczy postępowania ogłoszonego pod numerem ………… dnia ……...2019 r. w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie systemu 

telewizji dozorowej STVD w siedzibie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza  

w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 48”. 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

  

 

 

 

L.P. Nazwa /Model Ilość 
Nr 

seryjny 

Instrukcja 

obsługi/karty 

gwarancyjne/ inne 

dokumenty 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

1. Strony potwierdzają stan ilościowy sprzętu, prawidłowość usługi montażu, konfiguracji  

i uruchomienia, a także przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz wdrożenie  

i przeszkolenie pracowników Zamawiającego z bieżącej obsługi systemu STVD, zgodnie  

z SIWZ i ofertą Wykonawcy. 
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2. Strony potwierdzają, iż przekazanie odbyło się z należytą starannością i w zgodzie z 

wymaganiami zawartymi w Umowie oraz obowiązującą Ustawą PZP. 

3. Uwagi:……………………………………………………………………………………… 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


