Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr GPPC 15/2019

UMOWA 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.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i
dostarczenia Zamawiającemu dedykowanej Aplikacji na urządzenia mobilne działające w
systemach iOS oraz Android, edukującej oraz wspierającej w procesie dokonywania zmian
behawioralnych, przy czym aplikacja zawierać powinna system CMS umożliwiający
zarządzanie treściami oraz być podzielona na funkcjonalności ogólnodostępne, a także
funkcjonalności dostępne dla użytkowników zarejestrowanych.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w taki sposób, aby był on
dostępny zarówno dla urządzeń z systemem operacyjnym Android (wersja 6.0 i wyższe), jak i
iOS (wersja 8.0 i wyższe).
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić działanie Przedmiotu Umowy z zastosowaniem
responsywnego układu graficznego oraz jego dostępności zarówno na telefonach, jak i
tabletach.
Wykonawca zobowiązuje się do tego, iż Przedmiot Umowy korzystać będzie z natywnych dla
każdego systemu kontrolek.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w technologii Xamarin.Forms
w wersji 4.2 lub wyższej.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z wzorcem
projektowym MVVM dla poprawienia czytelności kodu oraz ułatwienia utrzymaniu kodu
aplikacji w późniejszym czasie.
Wykonawca zobowiązuje się do skompilowania Przedmiotu Umowy do plików wynikowych w
formacie .ipa (iOS) oraz .apk (Android), umożliwiających dodanie aplikacji do sklepów Google
Play oraz AppStore.
Wykonawca zobowiązuje się do użycia w wykonanej Aplikacji jedynie darmowych bibliotek,
nie wymagających wykupienia licencji ani jej przedłużania.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ikony Aplikacji w oparciu o dostarczony logotyp
Aplikacji oraz zgodnie z kolorystyką projektu graficznego. Logotyp oraz powiązaną z nim
kolorystykę dostarczy Wykonawcy Zamawiający.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wszelkich
zapisów wynikających z treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego
Załącznik nr 5 do Załącznika nr 2 do Umowy – Zapytania Ofertowego. W szczególności
Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia na etapie realizacji Przedmiotu Umowy
wytycznych ujętych w rozdziale Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dotyczącym
wymaganych funkcjonalności aplikacji oraz user stories, a zatytułowanych: Ekran Główny,
Logowanie, Rejestracja, Kursy i szkolenia, Twoje BMI, Treningi, Kalendarium, Ustawienia, API,
Panel administratora.
W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia
Aplikacji w sklepach internetowych Google Play oraz AppStore oraz do wykonania wszelkich
powiązanych z tym czynności, a w szczególności opisania Aplikacji, wykonania screenów oraz
dodania ikon. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przekazania Zamawiającemu na
etapie sporządzania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 4 i 5 Umowy
zrzutów ekranu potwierdzających zamieszczenie Aplikacji w sklepach internetowych Google
Play oraz AppStore. Nieprzekazanie zrzutów ekranu przez Wykonawcę stanowić będzie
podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy.

12.

13.
14.
15.

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 zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób nienaruszający
praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich.
Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie realizowany przez [………………………..]1
Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że osoba realizująca Przedmiot Umowy będzie posiadała
co najmniej pięcioletnie doświadczenie w programowaniu aplikacji mobilnych i webowych
oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu w technologii Xamarin.Forms,
a także co najmniej dwuletnie doświadczenie w programowaniu w technologii .net.
§2
TERMIN I ZASOBY DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1.
2.

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia .................…………. roku.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sobie we własnym zakresie wszelkich narzędzi,
w tym sprzętu, oprogramowania i innych zasobów (również osobowych), niezbędnych do
realizacji Przedmiotu Umowy.
§3
WYNAGRODZENIE ORAZ ZASADY PŁATNOŚCI

1.

2.

1

Z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie
[……………..] (słownie:[…………………...]) złotych brutto. Wynagrodzenie Wykonawcy ma
charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
Wskazane w § 3 ust. 1 Umowy wynagrodzenie wyczerpuje w całości roszczenie 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, a także koszt przeniesienia autorskich praw majątkowych, o
których mowa w § 5 Umowy oraz koszt realizacji wszelkich czynności objętych Gwarancją, o
której mowa w § 6 Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca będzie przedsiębiorcą, należy podać osobę wyszczególnioną w Ofercie, wskazaną
przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Wynagrodzenie wskazane w § 3 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 podpisany
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego na
etapie sporządzania protokołu odbioru końcowego jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących
realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia oraz
niezwłocznego dokonania korekty Przedmiotu Umowy zgodnie z uwagami i wytycznymi
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuję się do dokonania stosownej
korekty oraz ewentualnych następnych korekt, na swój koszt.
Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego 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 współfinansowane jest ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej, z 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. W związku z powyższym dopuszcza się
przesunięcie terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, w przypadku ewentualnych
opóźnień w przekazywaniu transz dotacji. Tego typu opóźnienie nie będzie uznawane za
zawinione przez Zamawiającego oraz nie będzie mogło stanowić podstawy jakichkolwiek
roszczeń Wykonawcy z tytułu nieterminowej płatności.
§4
PRZESTRZEGANIE TAJEMNICY I INFORMACJI POUFNYCH

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

2.

3.

4.

5.

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 nie ujawniania jakichkolwiek informacji, materiałów lub
dokumentów uzyskanych od osób trzecich współpracujących z Zamawiającym w związku z
wykonywaniem niniejszej Umowy,
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 ust. 1 pkt 1-3 powyżej 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, Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kary
umownej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), jak również do
odstąpienia od Umowy niezależnie od wykonanych dotychczas prac. W takim przypadku
uznaje się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający ma przy tym 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

6.

kontroli przeprowadzonej przez instytucje i organy uprawnione do kontrolowania Projektu
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).
§5
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

1.

2.

3.

Wykonawca oświadcza, że przysługiwać mu będą na zasadzie wyłączności autorskie prawa
majątkowe i osobiste do wykonanej 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.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, z chwilą
podpisania przez Strony bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego 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. W
szczególności Wykonawca we wskazanym zakresie zobowiązuje się do przekazania na rzecz
Zamawiającego wszelkich plików źródłowych umożliwiających samodzielne modyfikacje
Utworu przez Zamawiającego i niezbędnych mu do pełnej, samodzielnej kompilacji Utworu
do plików wynikowych w formacie .ipa (iOS) oraz .apk (Android).

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. prawo obrotu w kraju i za granicą,
4. rozpowszechnianie, w tym: wypożyczanie, najem, dzierżawa lub wymiana nośników, na
których Utwór utrwalono,
5. sporządzenie wersji obcojęzycznych,
6. 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,
7. wykorzystanie w materiałach reklamowych i promocyjnych niezależnie od sposobu
wykonania tych materiałów oraz sposobu ich rozpowszechniania,
8. wprowadzanie do obrotu i prawo do rozpowszechniania,
9. przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie i publikowanie danych zawartych w Utworze,
10. tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych Utworu, wraz z danymi,
11. testowanie Utworu i korzystanie z niego w celach edukacyjnych i szkoleniowych,
12. korzystanie i modyfikowanie struktury danych zgromadzonych w bazie Utworu i metod ich
gromadzenia i zachowywania,
13. tłumaczenie, przystosowywanie, zmianę układu lub jakichkolwiek inne zmiany w Utworze,
14. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem Utworu lub jego kopii,
15. przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę wszelkich plików źródłowych
umożliwiających samodzielne modyfikacje Utworu przez Zamawiającego i niezbędnych mu
do pełnej, samodzielnej kompilacji Utworu do plików wynikowych w formacie .ipa (iOS) oraz
.apk (Android).
6.
W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu pól eksploatacji Utworu o pola
nieznane w chwili zawarcia niniejszej Umowy, Strony, w ramach wynagrodzenia określonego
w § 3 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.

7.

8.
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13.

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.
Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw do
zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a także udzielenie licencji, odnosi się także do
ewentualnych utworów powstałych w wyniku wykonania zapisów Umowy w zakresie
świadczenia usług gwarancyjnych, o których mowa w § 6 Umowy.
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 wyraża zgodę na anonimowe korzystanie i
rozpowszechnianie Utworu przez Zamawiającego oraz osoby trzecie – fizyczne lub prawne,
którym Zamawiający udzielił prawa do korzystania z Utworu, a także Wykonawca
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 § 3 ust. 1 Umowy, bez konieczności uzyskiwania odrębnych zgód.
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 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
się 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
do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości, do

14.

15.

16.

przy

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 § 3
ust. 1 Umowy, takich zmian w Utworze, aby Zamawiający mógł korzystać z Utworu bez
naruszenia praw osób trzecich.
W wykonaniu postanowienia umownego wynikającego z treści § 5 ust. 1 pkt 21 umowy z
dnia 11 czerwca 2019 roku o partnerstwie na rzecz 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
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Zamawiający
zobowiązuje się do zawarcia z Gminą Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12; 80-803
Gdańsk; NIP: 583001969 - Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia z siedzibą w Gdańsku,
ul. Kołobrzeskiej 61, 80-397 Gdańsk, NIP: 584 20 18 701, odrębnej umowy przeniesienia
autorskich praw majątkowych (z jednoczesnym udzieleniem licencji) do Utworu, o którym
mowa w niniejszej Umowie. Zamawiający zobowiązuje się do zawarcia wskazanej umowy na
wniosek Gminy Miasta Gdańska - Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia.
§6
GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres od dnia
podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego do 30 czerwca 2023 roku.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Gwarancja udzielona jest w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, a
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania
świadczeń gwarancyjnych.
Gwarancja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych, tj. obejmuje terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i całego świata.
W ramach udzielonej Gwarancji Wykonawca zapewnia, że Przedmiot Umowy zostanie
zrealizowany w sposób prawidłowy, zgodnie z Umową i Załącznikami do niej, będzie wolny
od wad fizycznych i prawnych, a także, że przy realizacji Przedmiotu Umowy będą spełnione
wszystkie techniczne wymagania odpowiadające uznanym zasadom specjalistycznej wiedzy
technicznej.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia Zamawiającemu poprawną tj. wolną
od wad fizycznych i prawnych pracę stworzonej Aplikacji przez cały okres obowiązywania
gwarancji. Obowiązki Wykonawcy w okresie trwania serwisu gwarancyjnego obejmują w
szczególności: utrzymywanie Aplikacji na własnych kontach Wykonawcy w sklepach
internetowych Google Play oraz AppStore od dnia podpisania protokołu zdawczoodbiorczego do 30 czerwca 2023 r. oraz dokonywanie bieżącego przeglądu zgłoszeń usterek i
błędów zgłaszanych przez użytkowników aplikacji poprzez ww. sklepy internetowe, a także
dokonywanie w tym zakresie wszelkich niezbędnych napraw i zmian w celu usunięcia
wykrytych wad – błędów i usterek.
W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy
usunięcia wad, które ujawnią się w trakcie okresu obowiązywania gwarancji. Dla uniknięcia
wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca usunie wszystkie zgłoszone wady nawet pomimo
zakończenia okresu gwarancyjnego, o ile zostały one zgłoszone przed zakończeniem terminu
obowiązywania gwarancji.
Udzielona przez Wykonawcę Gwarancja oznacza, iż w przypadku ujawnienia wad w
wykonaniu lub działaniu Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest: na żądanie
Zamawiającego przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
[……………………..] lub w odpowiedzi na zgłoszenie użytkownika Aplikacji uwidocznione w
sklepach internetowych Google Play oraz AppStore, usunąć na swój koszt i własnym
staraniem wszystkie zgłoszone wady, przy czym usunięcie wady przez Wykonawcę nastąpi
niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty żądania
Zamawiającego lub zgłoszenia użytkownika.
Prace dotyczące usuwania wad wykonywane będą przy uwzględnieniu uzasadnionych
potrzeb Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować wszelkie świadczenia
w ramach serwisu gwarancyjnego w taki sposób, aby zapewnić pełną funkcjonalność
Aplikacji w trakcie i po zrealizowaniu świadczeń gwarancyjnych, zaś wszelkie działania
związane ze świadczeniem serwisu gwarancyjnego wykonywane będą wyłącznie za wiedzą
Zamawiającego.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

Na potrzeby Gwarancji przez dni robocze Strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku,
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy wskazanymi w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o
dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
Zgłoszenie wady powinno nastąpić w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 18:00.
Zgłoszenie wady otrzymane przez Wykonawcę po godzinie 18:00 danego dnia roboczego
albo zgłoszenie wady w dzień wolny od pracy, będzie traktowane jako zgłoszenie otrzymane
o godz. 8:00 następnego dnia roboczego.
W ramach realizacji serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się również dokonywać
wszelkich niezbędnych aktualizacji Aplikacji w taki sposób, aby od dnia podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego do dnia 30 czerwca 2023 r. Aplikacja zachowała pełną dostępność i
funkcjonalność na wszystkich nowych wersjach systemów operacyjnych Android (od wersji
6.0 wzwyż) oraz iOS (od wersji 8.0 wzwyż). Jeśli aktualizacja Aplikacji do najnowszej wersji
danego systemu operacyjnego wymagać będzie wykluczenia dostępności dla niektórych
starszych jego wersji, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Zamawiającego i
uzyskać wytyczne co do dalszego postępowania.
W ramach realizacji serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie
Zamawiającego sporządzić i dostarczyć aktualny raport na temat statusu Aplikacji w sklepach
internetowych, w tym m.in. liczby pobrań, oceny, liczby zgłoszonych błędów, statusu
naprawy błędów oraz pozostałych informacji udostępnionych przez ww. sklepy internetowe
w panelu zarządzania Aplikacją.
Okres gwarancji przedłuża się dla poszczególnych elementów oraz funkcjonalności Aplikacji o
okres od zgłoszenia wady tego elementu lub funkcjonalności, do jej całkowitego usunięcia.
Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienia wynikające z Gwarancji udzielonej przez
Wykonawcę mogą być przez Zamawiającego egzekwowane na podstawie niniejszej Umowy,
która stanowi dokument gwarancyjny, bez legitymowania się jakimikolwiek innymi
dokumentami na okoliczność udzielenia gwarancji.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków
gwarancyjnych, w tym nieusunięcia, pomimo dokonania zgłoszenia, wad w terminie,
Zamawiający ma prawo - bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego - usunąć te
wady we własnym zakresie lub zlecić ich usuniecie osobie trzeciej i kosztami obciążyć
Wykonawcę (wykonanie zastępcze), bez utraty gwarancji.
Z tytułu nieusunięcia wad w terminach określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu także karę umowną na zasadach określonych w § 7 ust.
3 Umowy.
Jeżeli z powodu zaistnienia wady Zamawiający poniesie szkodę, może on żądać od
Wykonawcy naprawienia tej szkody, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
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Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji
wynikające ze zmian w konfiguracji serwera internetowego zależnego od osób trzecich lub
nieautoryzowanego dostępu do Aplikacji przez osoby trzecie.
W przypadku gdy w ramach wykonywania gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
jakikolwiek utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), zastosowanie znajdą odpowiednio stosowane
postanowienia § 5 Umowy. W takim przypadku Zamawiający nabędzie odpowiednio
autorskie prawa majątkowe do utworów dostarczonych w ramach Gwarancji na zasadach
uregulowanych w § 5 Umowy.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
wynikających z przepisów prawa o rękojmi za wady dzieła. Zamawiający uprawniony jest do
wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady dzieła, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
W zakresie nieuregulowanym w Umowie, do gwarancji i rękojmi za wady mają zastosowanie
odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145).
W przypadku gdy Wykonawca w ramach realizacji prac gwarancyjnych 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.

2.

3.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie
tajemnicy przedsiębiorcy lub obowiązku poufności, o których mowa w § 4 Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 40 (słownie: czterdzieści) % wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy, 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 2-9 Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 0,5 (słownie: pół) % wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy, w
przypadku przekroczenia terminu wskazanego w § 6 ust. 7 Umowy - za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 1 (słownie: jeden) % wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1 Umowy, w
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przypadku przekroczenia terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia.
W przypadku gdy opóźnienie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, przekroczy łącznie 7
(słownie: siedem) dni, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od niniejszej
Umowy na zasadach określonych w § 8 ust. 1 pkt 9 i § 8 ust. 3 Umowy.
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 50 (słownie: pięćdziesiąt) % wartości wynagrodzenia
określonego w § 3 ust. 1 Umowy. Jednocześnie w każdym przypadku Zamawiający jest
uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w
Umowie kar umownych na zasadach ogólnych.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 Umowy. W takim przypadku
Zamawiający wskaże podstawy naliczonych kar w protokole zdawczo-odbiorczym i dokona
potrącenia ich wysokości z wynagrodzenia uiszczanego na podstawie wystawionego
rachunku/faktury.
Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje utraty prawa do
dochodzenia kar umownych należnych na podstawie Umowy.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy lub od części niniejszej
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.

2.

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. W takim przypadku Zamawiający wezwie
Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i wyznaczy mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu,
Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 3 (słownie: trzech) dni. 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 § 1 ust. 11 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.
6) w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 4 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.
7) w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 2 w zw. z § 5 ust. 1
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. 22 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.
9) w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 5 w zw. z § 7 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.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, jeżeli
Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny pozostaje w ponad 30-dniowej zwłoce z zapłatą
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Umowy. W takim przypadku Wykonawca może złożyć
oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty
zaistnienia opisanej okoliczności.

3.

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.
1)
2)
3.
4.

5.
1)
2)

Wszelkie oświadczenia Stron dotyczące Umowy oraz zawiadomienia związane z Umową,
powinny pod rygorem nieważności zachować formę pisemną, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
Do bieżących kontaktów Strony wskazują osoby:
ze strony Zamawiającego: [……………………………..]
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:
Zamawiającego: [……………………………..]
Wykonawcy: […………………………………..]
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.

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

3.

4.
5.

6.
7.
8.

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.
Zmiana osoby wskazanej do realizacji Przedmiotu Umowy może nastąpić wyłącznie w
sytuacjach losowych – zupełnie niezależnych od Wykonawcy i stwierdzonych odpowiednim
dokumentem. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego
poinformowania Zamawiającego o powyższym, przekazania stosownej dokumentacji
potwierdzającej okoliczności uzasadniające taką zmianę, a także gwarantuje, że osoba
zastępująca wskazaną pierwotnie jako realizator Przedmiotu Umowy, spełnia wszystkie
wymagania wskazane w § 1 ust. 15 Umowy oraz określone w Załączniku nr 2 – Zapytanie
ofertowe. Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osoby wskazanej do realizacji Przedmiotu
Umowy, nie będzie stanowiła zmiany umowy w rozumieniu ust. 2 powyżej.
Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z
Umową oraz jej realizacją na zasadach określonych w § 4 Umowy. 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 realizowanego przez Beneficjenta oraz
Zamawiającego.
Strony poddają wszelkie spory wynikające z zawarcia lub wykonania niniejszej Umowy prawu
polskiemu materialnemu i procesowemu.
Spory, o których mowa w ust. 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

