Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr GPPC 8/2019

UMOWA O DZIEŁO NR [ ...]
Zawarta w dniu……………………………........ r. w Gdańsku pomiędzy:
Przychodnią BaltiMed Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Gdańsku, ul. Krzemowa 16, 80-041 Gdańsk,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000503495, NIP:
5840300511, reprezentowaną przez komplementariusza – Przychodnia BaltiMed Sp. z o.o.,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000505742, NIP:
5833166721, kapitał zakładowy: 10.000 zł, za którego działa Prezes Zarządu - Andrzej Zapaśnik.
zwaną dalej: „Zamawiającym”,
a
................................................................................
zamieszkałym/ą/
z
siedzibą
………………………………………….. NIP / PESEL dla osób fizycznych,…………………………..
KRS/inny Rejestr ……………………………………………………………………………..…………
zwanym/ą dalej: „Wykonawcą”.
łącznie zwanymi dalej: "Stronami".
Zamawiający oświadcza, że bierze udział w realizacji Projektu pn. „Gdański Program Profilaktyki
Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku
aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna” w ramach Osi Priorytetowej 05.
Zatrudnienie, Działania 05.04. Poddziałania 05.04.01 Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwanego
dalej: „Projektem”) oraz zapewnia, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych lub faktycznych,
które uniemożliwiałyby zawarcie przez Zamawiającego niniejszej umowy. Zamawiający oświadcza, że
Beneficjentem Projektu jest Gmina Miasta Gdańska.
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie umożliwiające wykonanie
Przedmiotu umowy oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację
Przedmiotu umowy, a także, iż dysponuje narzędziami oraz środkami niezbędnymi dla wykonania
umowy.
§1
[PRZEDMIOT UMOWY i SPOSÓB JEGO REALIZACJI]
1.

2.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowania oraz
wykonania projektu aplikacji mobilnej dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym i
dostarczenia tegoż projektu Zamawiającemu.
W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się tym samym do
przeprowadzenia wszelkich prac technicznych i merytorycznych niezbędnych dla
późniejszego zlecenia wykonania aplikacji mobilnej dla osób z wykrytym stanem
przedcukrzycowym. Opisane czynności obejmować powinny w szczególności:

3.

4.

5.

6.

1) wykonanie opisu technicznego (specyfikacji wymagań) dla aplikacji mobilnej,
zawierającego wszelkie informacje na temat działania aplikacji oraz jej poszczególnych
elementów, modułów, algorytmów i ekranów. Opis założeń funkcjonalnych zawierać
powinien user stories poszczególnych scenariuszy użycia aplikacji,
2) opracowanie schematu bazy danych lub analogicznego, dla wszystkich danych, których
przechowywanie planowane jest w aplikacji,
3) opracowanie projektów graficznych aplikacji na zasadach opisanych w § 1 ust. 3 i 4
Umowy,
4) dostarczenie wszelkich plików wynikowych w postaci edytowalnych plików PSD z
podziałem na warstwy,
5) wykonanie makiety klikalnej aplikacji,
6) opracowanie wszystkich w/w elementów z zastosowaniem metodyki agile, przy ścisłej
współpracy z Zamawiającym na zasadach opisanych w § 1 ust. 5 Umowy.
Na etapie opracowania projektów graficznych aplikacji Wykonawca zobowiązuje się do
przedstawienia Zamawiającemu trzech wstępnych projektów. Zamawiający zobowiązuje się
do wybrania jednego z przedstawionych przez Wykonawcę projektów graficznych aplikacji do
dalszego opracowania.
Wykonawca zobowiązuje się do tego, że przedstawione Zamawiającemu projekty graficzne
aplikacji zawierały będą pełen zakres aplikacji oraz wszelkie oznaczenia, logotypy, a także
inne elementy wymagane przez Zamawiającego zgodnie z treścią Umowy.
Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym
rzeczona współpraca winna każdorazowo mieć na względzie terminowe oraz pełne
wykonanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy i zmierzać do realizacji
tego celu. Współpraca, o której mowa w niniejszym ustępie odbywać się może w drodze
konsultacji telefonicznych, mailowych oraz spotkań w miejscu uzgodnionym wspólnie przez
Strony.
W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
Zamawiającemu projektu aplikacji mobilnej dla osób z wykrytym stanem przedcukrzycowym,
która to aplikacja docelowo zawierać będzie co najmniej:
1) konta użytkowników z indywidualnym systemem przyznawania dostępu,
2) możliwość odbycia szkolenia e-learningowego w postaci SCORM,
3) możliwość wyboru, konfigurowania i wykonywania treningu zdrowotnego z pełnym wideoinstruktarzem oraz możliwość zapisywania historii treningów,
4) algorytmy umożliwiające śledzenie i analizę parametrów antropometrycznych,
5) możliwość przeglądania treści informacyjno-edukacyjnych,
6) możliwość zarządzania powyższymi elementami z poziomu panelu administracyjnego,
7) podział treści aplikacji na część dostępna bez zalogowania i po zalogowaniu.

7.

8.

9.

10.

W odniesieniu do wszelkich treści ujętych w materiale wynikowym realizacji Przedmiotu
Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich oparcia o wymagania zawarte w Regionalnym
Programie Polityki Zdrowotnej dotyczącym prewencji cukrzycy typu 2 dla województwa
pomorskiego oraz wytyczne polskich towarzystw medycznych i/lub naukowych właściwych
dla obszarów informacyjno-edukacyjnych ujętych w projekcie aplikacji.
W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania zasad
promocji obowiązujących w Projekcie. Wykonawca tym samym potwierdza, iż zapoznał się z
zasadami promocji obowiązującymi przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, dostępnymi na
stronie internetowej: http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu.
Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że osobą realizującą Przedmiot Umowy lub jedną z osób
realizujących Przedmiot Umowy, będzie osoba z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w
projektowaniu aplikacji mobilnych oraz równocześnie posiadająca doświadczenie w
opracowaniu i zaprojektowaniu co najmniej trzech aplikacji mobilnych w okresie ostatnich
dwóch lat. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału wskazanej osoby w toku
całego okresu realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma prawo współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy z osobami trzecimi
pod warunkiem, że osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania Przedmiotu
Umowy. W takim jednak przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i
zaniechania podwykonawców oraz innych osób trzecich, którymi posłużył się przy realizacji
Przedmiotu Umowy, jak za własne działania i zaniechania. W szczególności Wykonawca nie
może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez osoby, z
którymi współpracował lub współpracuje przy realizacji Przedmiotu Umowy.
§2
[TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY]

1.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 22 października 2019 roku.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sobie we własnym zakresie miejsca
właściwego do zrealizowania Przedmiotu Umowy i zarazem umożliwiającego jego wykonanie.
§3
[INNE ZOBOWIĄZANIA ORAZ USTALENIA STRON ]

1.

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Umowy za pomocą własnych
narzędzi oraz wszelkich innych środków niezbędnych do jego wykonania.

2.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zapewnienia Wykonawcy narzędzi i środków, o których
mowa w ustępie 1. powyżej.
§4
[WYNAGRODZENIE ORAZ ZASADY PŁATNOŚCI]

1.

Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie
[……………..] (słownie:[…………………...]) złotych brutto. Wynagrodzenie Wykonawcy ma
charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
Wskazane w § 4 ust. 1 Umowy wynagrodzenie wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z
tytułu realizacji Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie to obejmuje w szczególności wykonanie
wszystkich zobowiązań wynikających z realizacji Przedmiotu Umowy, a także pokrywa
wszelkie koszty Wykonawcy z tym związane, w tym koszty dokonania ewentualnych korekt w
Przedmiocie Umowy, zgłoszonych przez Zamawiającego na etapie odbioru i wynikających z
protokołu zdawczo-odbiorczego oraz obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na
Zamawiającego autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji wskazanych w umowie.
Wynagrodzenie wskazane w § 4 ust. 1 Umowy obejmuje również wszystkie należności
publicznoprawne (w szczególności: podatek VAT, składki na ubezpieczenie społeczne oraz
zdrowotne, podatek dochodowy, a także wszelkiego rodzaju zobowiązania publicznoprawne
ciążące na Zamawiającym z tytułu niniejszej umowy). W przypadku osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej Zamawiający dokona jako płatnik potrąceń
należności publicznoprawnych.
Podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie protokół zdawczo-odbiorczy realizacji
Przedmiotu Umowy podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia
przez Zamawiającego na etapie sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego jakichkolwiek
zastrzeżeń dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
odpowiedni termin do ich uwzględnienia oraz dokonania poprawek. Przy wyznaczaniu
terminu uwzględnić należy przede wszystkim wynikające z niniejszej Umowy interesy
Zamawiającego oraz charakter i skalę stwierdzonych zastrzeżeń w kontekście możliwości ich
poprawienia przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia wskazanych powyżej zastrzeżeń
Zamawiającego i dokonania poprawek w wyznaczonym mu terminie, a następnie do
zgłoszenia ponownie Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego.
Opisana w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu procedura poprawiania wad przez Wykonawcę
może być powtarzana. Powyższe nie wyłącza możliwości zastosowania w tym zakresie
postanowień umownych z § 7 oraz § 8 Umowy.
W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że dokonanie końcowego odbioru Przedmiotu
Umowy nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień
przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub zapisów Umowy w przypadku

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
z

nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar umownych,
dochodzenia odszkodowań oraz odstąpienia od Umowy, jeżeli fakt nienależytego wykonania
Umowy zostanie ujawniony po dokonaniu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy.
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego realizacji Przedmiotu Umowy stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym faktury/rachunku.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze/rachunku.
Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w
ramach Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działanie 05.04. Poddziałanie 05.04.01 Zdrowie
na rynku pracy – mechanizm ZIT.
§5
[AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE]

1.

2.

Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą na zasadzie wyłączności autorskie prawa
majątkowe i osobiste do wykonanego projektu aplikacji – dalej w treści zapisów paragrafu 5
Umowy: „Utworu”, w tym prawa do korzystania z niego oraz dysponowania nim,
nieograniczone w żaden sposób, w szczególności w zakresie czasu korzystania z niego,
zakresu, ani możliwości rozporządzania nim bez zgody osób trzecich, oraz że prawa te są i
będą wolne od roszczeń osób trzecich. Ponadto Wykonawca oświadcza, że stworzony przez
niego Utwór będzie całkowicie oryginalny, nie będzie zawierał zapożyczeń z innego utworu
(w szczególności takich, do których Stronom Umowy nie przysługuje odpowiedni tytuł
prawny), które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Dodatkowo
Wykonawca oświadcza, że jego prawa do Utworu mogą być przeniesione zgodnie z ustawą z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1231), bez naruszania praw osób trzecich.
W razie stwierdzenia nieprawdziwości oświadczeń, o których mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, czy też wad prawnych stworzonego Utworu, Zamawiający będzie uprawniony do
odstąpienia od umowy i żądania zwrotu wypłaconego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia
wraz z odsetkami w wysokości ustawowej liczonymi od dnia odstąpienia od umowy do dnia
zwrotu wynagrodzenia. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie Zamawiający
będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia przez Wykonawcę szkody w pełnym
zakresie.

3.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, z chwilą dokonania
końcowego odbioru Przedmiotu Umowy, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw
majątkowych oraz prawa zależne do całości wykonanego Utworu, na polach eksploatacji
określonych w § 5 ust. 5 Umowy.
4.
Wykonawca wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę na przenoszenie przez
Zamawiającego na osoby trzecie autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych w całości
lub części oraz na udzielanie licencji. Powyższa zgoda obejmuje następców prawnych
Zamawiającego oraz osoby, na które zostaną przeniesione autorskie prawa majątkowe w
całości lub części.
5.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 5 Umowy obejmuje
wszystkie znane na moment zawarcia umowy pola eksploatacji, a w szczególności:
1) wyłączne używanie i wykorzystanie,
2) utrwalanie we wszelkiej postaci, w szczególności na nośnikach informatycznych,
3) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w dowolnej ilości egzemplarzy we wszelkich
formatach i dowolnych nakładach,
4) prawo obrotu w kraju i za granicą,
5) rozpowszechnianie, w tym: wypożyczanie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na
których Utwór utrwalono,
6) sporządzenie wersji obcojęzycznych,
7) dokonywanie wszelkich zmian, modyfikacji i poprawek, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień
i innych modyfikacji Utworu, zwanych dalej: „Opracowaniami” oraz korzystania z Opracowań
i rozporządzania prawami do Opracowań, do których prawa przysługiwać będą
Zamawiającemu,
8) zamieszczanie w materiałach wewnętrznych, szkoleniowych i korporacyjnych,
9) wykorzystanie w materiałach reklamowych i promocyjnych niezależnie od sposobu
wykonania tych materiałów oraz sposobu ich rozpowszechniania,
10) wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie,
11) przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie danych zawartych w Utworze,
12) tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych Utworu,
13) testowanie Utworu i korzystanie z niego w celach edukacyjnych i szkoleniowych,
14) prawo jednoczesnego korzystania z Utworu lub jego części przez wielu użytkowników
Zamawiającego,
15) wykorzystanie i modyfikowanie struktury danych zgromadzonych w bazie Utworu i
metod ich gromadzenia i zachowywania,
16) tłumaczenie, przystosowywanie, zmianę układu lub jakichkolwiek inne zmiany w
Utworze.
6.
W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu pól eksploatacji Utworu o pola
nieznane w chwili zawarcia niniejszej Umowy, Strony, w ramach wynagrodzenia określonego

7.

8.

9.

10.

11.

s

12.

w § 4 ust. 1 Umowy, w drodze aneksu do niniejszej Umowy rozszerzą prawa Zamawiającego
do pól eksploatacji Utworu określonych w § 5 ust. 5 o nieznane w chwili zawarcia niniejszej
Umowy pola eksploatacji. Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tytułu podpisania
powyższego aneksu żadne dodatkowe wynagrodzenie.
Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nie jest ograniczone ani
czasowo, ani terytorialnie – tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów
wszystkich innych państw.
Zamawiający ma prawo korzystania z Utworu bez oznaczenia jego autorstwa (imienia i
nazwiska Wykonawcy lub pseudonimu lub nazwy firmy) na egzemplarzach Utworu. W
związku z powyższym Wykonawca:
1) wyraża zgodę na anonimowe korzystanie i rozpowszechnianie Utworu przez
Zamawiającego oraz osoby trzecie – fizyczne lub prawne, którym Zamawiający udzielił prawa
do korzystania z Utworu,
2) zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do Zamawiającego oraz osób trzecich,
którym Zamawiający udzielił prawa do korzystania z Utworu, autorskich praw osobistych.
Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały czas trwania autorskich praw majątkowych do
Utworu, powstrzyma się od wykonywania nadzoru autorskiego i innych osobistych praw
autorskich do Utworu, oraz że prawa te będą w całości i na zasadach wyłączności
przysługiwały Zamawiającemu w ramach ustalonego przez Strony wynagrodzenia, o którym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy, bez konieczności uzyskiwania odrębnych zgód.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, obejmuje przeniesienie praw
autorskich i praw pokrewnych wraz z prawami zależnymi, w tym do wykonywania zmian i
modyfikacji w całości lub w części oraz udzielenie licencji. Wykonawcy nie przysługuje z tego
tytułu odrębne wynagrodzenie.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego
lub wadliwego nabycia praw do Utworu przez Zamawiającego lub w wyniku wcześniejszego
nabycia praw autorskich do jakiegokolwiek elementu wchodzącego w skład Utworu przez
podmioty trzecie, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na
Zamawiającego. Jeżeli po nabyciu przez Zamawiającego praw autorskich do Utworu ujawnią
ię jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia podmiotów trzecich, Wykonawca
zobowiązany będzie zwolnić Zamawiającego ze wszystkich związanych z tym roszczeń oraz
naprawić wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu z powodu takich wad, obciążeń lub
roszczeń. W szczególności w przypadku, gdy podmiot trzeci wystąpi przeciwko
Zamawiającemu z jakimkolwiek roszczeniem z tytułu korzystania z Utworu, Wykonawca
zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko kroków prawnych zapewniających należytą
ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami.
W razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw
własności intelektualnej związanych z Utworem, Wykonawca zobowiązuje się do wstąpienia
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14.

do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości, do
wystąpienia z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. W przypadku wydania
prawomocnego orzeczenia zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia,
Wykonawca zobowiązany również będzie do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z
tego tytułu szkody w pełnej wysokości, w tym zobowiązany będzie pokryć zasądzone koszty
zastępstwa procesowego, koszty sądowe oraz zapłacić wszystkie zasądzone od
Zamawiającego należności lub koszty polubownego załatwienia sprawy w zakresie, w jakim
uznał roszczenie podmiotu trzeciego oraz pokryć inne koszty poniesione przez
Zamawiającego z tego tytułu.
Niezależnie od postanowień ujętych w § 5 Umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego,
Wykonawca w każdej chwili potwierdzi na piśmie, iż nastąpiło przeniesienie na
Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Utworu, który powstał w wykonaniu
Umowy i został przeniesiony na Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do
potwierdzenia przejścia praw, o których mowa powyżej, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytułu.
W przypadku gdy na skutek uzasadnionych zarzutów o naruszenie autorskich praw
majątkowych lub praw własności intelektualnej zajdzie konieczność modyfikacji Utworu,
Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4
ust. 1 Umowy, takich zmian w Utworze, aby Zamawiający mógł korzystać z Utworu bez
naruszenia praw osób trzecich.
§6
[ KLAUZULA POUFNOŚCI I DANE OSOBOWE]

1.

Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu do
nieczynienia użytku i nieujawniania żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek informacji
uzyskiwanych w trakcie wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. W
szczególności Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po
jej zakończeniu do:
1) zachowania w tajemnicy i nieujawniania wszystkich informacji technicznych,
ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących
Zamawiającego, a uzyskanych w trakcie współpracy Stron, niezależnie od formy pozyskania
tych informacji i ich źródła. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkie uzyskane
przez Wykonawcę informacje, w tym notatki służbowe oraz wiadomości przesyłane pocztą
elektroniczną,
2) zachowania w tajemnicy i nieujawniania jakichkolwiek informacji, materiałów lub
dokumentów uzyskanych od osób trzecich współpracujących z Zamawiającym w związku z
wykonywaniem niniejszej Umowy,
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3) zachowania w tajemnicy i nieujawniania jakichkolwiek wyników prac uzyskanych w
związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz wszelkich związanych z tym informacji,
materiałów i dokumentów,
4) do wykorzystywania informacji o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3 wyłącznie w celu
realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, aby żadna
osoba nieuprawniona nie ujawniła informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
ani ich źródła, osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody
Zamawiającego.
Postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do:
1) informacji powszechnie znanych,
2) informacji ogólnie dostępnych,
3) informacji, do ujawnienia których Wykonawca zobowiązany był na mocy orzeczenia Sądu
lub decyzji organów administracji publicznej,
4) informacji, których odbiorcą jest organ uprawniony do ich uzyskania na mocy przepisów
prawa.
W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu przez Wykonawcę lub
podwykonawców lub inne osoby trzecie, z którymi Wykonawca współpracował przy realizacji
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości
3.000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych). Ponadto Zamawiającemu z uwagi na powyższe
przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od Umowy niezależnie od wykonanych dotychczas
prac. W takim przypadku przyjmie się, iż rozwiązanie Umowy nastąpiło z winy i z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z
niniejszą Umową oraz jej realizacją. Wykonawca uprawniony jest jednak do udostępnienia
wskazanych informacji na żądanie uprawnionych ustawowo organów/instytucji/urzędów.
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się, w zakresie dotyczącym realizacji Umowy, do poddania
kontroli przeprowadzonej przez instytucje i organy uprawnione do kontrolowania projektu
„Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji
cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy
Stegna”, realizowanego przez Beneficjenta oraz Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy w
rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010). oraz zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010).
W przypadku gdy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe, Strony zobowiązują się do
zawarcia odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odmowa

zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych przez Wykonawcę będzie podstawą do
odstąpienia od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§7
[KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE]
1.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 3.000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie
tajemnicy przedsiębiorcy, udostępnienie informacji poufnych.
2.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 8.000 zł (słownie: ośmiu tysięcy złotych) z tytułu odstąpienia od niniejszej
Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym zwłaszcza z
przyczyn ujętych w § 8 ust. 1 pkt 2-8 Umowy. Kara umowna jest należna zarówno w
przypadku umownego odstąpienia od umowy, jak i odstąpienia dokonanego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
3.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 8.000 zł (słownie: ośmiu tysięcy złotych) z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, stwierdzonego w protokole zdawczo-odbiorczym, przy
czym celem uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, iż podstawą dla opisanego ustalenia
może być tylko jednoznaczne stwierdzenie powyższej okoliczności w treści protokołu zdawczoodbiorczego.
4.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 300 zł (słownie: trzystu złotych) za każdy dzień opóźnienia w realizacji
Przedmiotu Umowy.
5.
W przypadku gdy opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy łącznie 7 (słownie:
siedem) dni, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od niniejszej Umowy na
zasadach określonych w § 8 ust. 1 pkt 5 i § 8 ust. 4.
6.
Kary umowne są niezależne od siebie i będą naliczane za każdy przypadek naruszenia
Umowy
odrębnie. Jednakże w takim przypadku łączna wysokość kar umownych z różnych
tytułów nie może przekroczyć 75 (słownie: siedemdziesięciu pięciu) % wartości wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Jednocześnie w każdym przypadku Zamawiający jest
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w
Umowie kar umownych na zasadach ogólnych.
7.
Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty doręczenia
Stronie wezwania do jej zapłaty.
8.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, po bezskutecznym
upływie terminu płatności wskazanego w ust. 7 powyżej. W takiej sytuacji podstawą

9.

potrącenia będzie oświadczenie Zamawiającego w formie pisemnej, doręczone na adres
Wykonawcy wskazany w części wstępnej umowy.
Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie powoduje utraty prawa do
dochodzenia kar umownych należnych na podstawie Umowy.
§8
[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

1.

Zamawiający może, poza innymi przypadkami wskazanymi w ustawie z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz niniejszej Umowie, odstąpić ze
skutkiem natychmiastowym od całości Umowy bez konieczności zapłaty na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy
lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w
terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.
2) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn w terminie umożliwiającym dotrzymanie terminów realizacji
Przedmiotu Umowy i nie rozpoczął jej realizacji pomimo wyrażonych zastrzeżeń przez
Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 (słownie: siedmiu)
dni od powzięcia wiadomości o opisanych powyżej okolicznościach. W takim przypadku
uznaje się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
3) w przypadku gdy Wykonawca pomimo wyrażonych zastrzeżeń Zamawiającego i
wezwania do prawidłowej realizacji Umowy, nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z
warunkami wynikającymi z Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7
(słownie: siedmiu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku uznaje się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
4) w przypadku likwidacji Wykonawcy lub złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku uznaje się, że do odstąpienia od
Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5) w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 5 Umowy, w terminie
7 (słownie: siedmiu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
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przypadku uznaje się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
6) w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 2 Umowy, w terminie
7 (słownie: siedmiu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku uznaje się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
7) w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 4 Umowy, w terminie
7 (słownie: siedmiu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku uznaje się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
8) w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 7 Umowy, w terminie
7 (słownie: siedmiu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim
przypadku uznaje się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego jeżeli
Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia dokonania końcowego odbioru w pełni
prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca może
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w termie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty, w
której Zamawiający winien dokonać odbioru.
W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy
przysługuje zwrot poniesionych i należycie udokumentowanych kosztów związanych z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
Oświadczenie jednej ze Stron o odstąpieniu od Umowy, należy złożyć drugiej Stronie w
formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie powyższe dla swojej ważności
powinno ponadto zawierać wskazanie przyczyny odstąpienia od umowy oraz podanie jej
uzasadnienia.
§9
[WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY]
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 10
[DORĘCZENIA]

1.

2.

Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące Umowy oraz zawiadomienia związane z Umową (za
wyjątkiem kontaktów stron, o których mowa w § 1 ust. 5 Umowy, co do których obowiązują
zasady tamże wskazane), powinny pod rygorem nieważności zachować formę pisemną.
Do bieżących kontaktów Strony wskazują osoby:
1) ze strony Zamawiającego: [……………………………..]

3.
4.

5.

2) ze strony Wykonawcy: […………………………………..]
Doręczenia będą dokonywane pod adresy wskazane we wstępnej części Umowy lub w § 10
ust. 5 Umowy.
Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie
adresu do doręczeń, pod rygorem uznania korespondencji skierowanej pod ostatnio podany
adres za skutecznie doręczoną.
Doręczenia mogą być dokonywane na adres poczty elektronicznej:
1) Zamawiającego: [……………………………..]
2) Wykonawcy: […………………………………..]
§ 11
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1.

2.

3.
4.
5.
6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz przepisy, zasady i
wytyczne obowiązujące Beneficjenta realizującego Projekt, o którym mowa w części
wstępnej Umowy.
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej Umowy,
chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a zmiany nie przekraczają 50% wartości
zamówienia. Zmiana Umowy (w tym jej załączników) może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron
wyrażoną w formie pisemnej, w postaci Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
Strony poddają wszelkie spory wynikające z zawarcia lub wykonania niniejszej Umowy prawu
polskiemu materialnemu i procesowemu.
Spory, o których mowa w ust. 4 powyżej, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego każdorazowo właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Załącznik Nr 1 - Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
Załącznik Nr 2 - Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 3 - Oferta Wykonawcy

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 1 do Umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
NR … z dnia …………………………………..
ZAMAWIAJĄCY
(pełna nazwa i adres):

WYKONAWCA
(pełna nazwa i adres):

Umowa nr / data umowy
Przedmiot i zakres
protokołu:

Przedmiot zamówienia:

WARTOŚĆ BRUTTO
zamówienia będącego przedmiotem odbioru:

Załączniki:

UWAGI/ZASTRZEŻENIA

Podpis osoby upoważnionej przez WYKONAWCĘ

Podpis osoby upoważnionej przez ZAMAWIAJĄCEGO

