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 Załącznik nr 3 do Zapytania 

 

UMOWA Nr __________ 

/wzór/ 

 

W dniu __________ 2022 roku w Poznaniu, pomiędzy:  

 

Grandmetric sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, wpisaną do Rejestr 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000569722, NIP 7792433527, REGON 362175590, 

kapitał zakładowy w wysokości 40 000 zł, 

reprezentowaną przez: 

__________________________ 

zwaną w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

a 

________________________________, wpisaną do ________________________, NIP: ____________, 

REGON: ____________ 

reprezentowanym przez: 

____________ 

zwaną dalej WYKONAWCĄ  

 

(Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalej łącznie Stronami, a każdy z nich Stroną) 

 

wybranym w wyniku udzielenia zamówienia nieobjętego przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych, po przeprowadzeniu postępowania nr _______ ogłoszonego na stronie 

Zamawiającego (zwanego dalej Postępowaniem), zawarta została umowa następującej treści (zwana dalej 

Umową): 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy  

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę sprzętu ___________ (dalej 

jako Sprzęt), wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami, w ramach Części nr ___________ 

Postępowania (dalej jako Przedmiot Umowy). 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy zawarty jest w specyfikacji sprzętowej stanowiącej Załącznik 

nr 1 do Umowy oraz w ofercie Wykonawcy (zwanej dalej Ofertą) stanowiącej Załącznik nr 2  

do Umowy. 

3. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt: 

a. dostarczyć Sprzęt wraz z rozładunkiem i wniesieniem do miejsca dostawy jakim jest siedziba 

Zamawiającego, 

b. przekazać dokumentację dotyczącą Przedmiotu Umowy, w tym dokumenty licencyjne i gwarancyjne 

producenta, 

c. świadczyć serwis gwarancyjny na zasadach opisanych w § 6,. 
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4. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie funkcjonować prawidłowo, zgodnie  

z jego specyfikacją i przeznaczeniem, oraz że jest wolny od wad fizycznych i prawnych. Dostarczony 

Sprzęt będzie posiadał wszelkie niezbędne do właściwego korzystania instrukcje i certyfikaty.  

5. Zamawiający wymaga, aby dostarczony w ramach Przedmiotu Umowy Sprzęt był fabrycznie nowy  

i nieużywany, nierefabrykowany, nieregenerowany, nienaprawiany, kompletny, sprawny, gotowy do 

użytku i dopuszczony do obrotu, gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z najlepszą  

i najnowszą wiedzą oraz metodyką, wymaganą od podmiotów profesjonalnie prowadzących działalność 

w zakresie objętym postanowieniami Umowy i obowiązującymi przepisami, a także zasadami etyki 

zawodowej. W zakresie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest  

w najwyższym stopniu chronić interesy Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu Umowy stosować się do wytycznych 

Zamawiającego. Wykonawca zapewni koordynację swoich działań z przedstawicielami 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, iż ma świadomość, że Przedmiot Umowy jest objęty dofinansowaniem  

na podstawie umowy nr CYBERSECIDENT/487845/IV/NCBR/2021 w ramach IV konkursu w ramach 

Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych CyberSecident – Cyberbezpieczeństwo  

i eTożsamość, projekt „Zaawansowane metody i techniki wykrywania i przeciwdziałania atakom  

na infrastrukturę dostępową i aplikacje sieci 5G” (dalej jako Projekt). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli w zakresie realizacji Umowy, zarówno przez 

Zamawiającego, jak i uprawnione podmioty trzecie, szczególnie z uwagi na dofinansowanie, o którym 

mowa w ust. 8. 

 

§ 2 

Licencje 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia umownego niewyłącznej, 

nieograniczonej licencji na oprogramowanie zainstalowane na Sprzęcie. Wykonawca oświadcza, że jest 

uprawniony do udzielenia licencji Zamawiającemu. 

2. Udzielenie licencji następuje z dniem, o którym mowa w § 4 ust. 2. Licencja jest udzielona na czas 

oznaczony, jednak nie krótszy niż 12 m. 

3. Zamawiający jest uprawniony do: 

a. korzystania z oprogramowania zgodnie z jego funkcjonalnościami, w dowolnie ustalonym przez 

Zamawiającego celu, w szczególności w jakimkolwiek celu związanym z prowadzeniem przez niego 

działalności gospodarczej lub zawodowej, 

b. trwałego lub czasowego zwielokrotniania programu, kopiowania, tworzenia kopii zapasowych 

oprogramowania, 

c. zapisywania w pamięci urządzeń, na których będzie wykorzystywane oprogramowanie, w tym 

pamięci wewnętrznej oraz zewnętrznej, na nośnikach informacji, w chmurze, na serwerach, 

d. wprowadzania do sieci Internet, intranet, extranet, sieci lokalnej czy też do innej sieci 

umożliwiającej połączenie się co najmniej dwóch urządzeń elektronicznych, udostępnianie oraz 

przesyłanie oprogramowania za pomocą takich sieci, 

e. instalowania oraz uruchamianie na urządzeniach takich jak komputery, urządzenia mobilne, serwery, 

infrastruktura chmurowa, udostępnianie możliwości korzystania z programu online oraz inne 

udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, 
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f. umożliwiania korzystania z oprogramowania użytkownikom, zakładania im kont w ramach 

oprogramowania, w taki sposób aby każdy z nich miał dostęp do oprogramowania w miejscu i czasie 

przez niego wybranym, 

g. tworzenia za pomocą oprogramowania baz danych, raportów, wydruków, analiz oraz dokumentów 

oraz wykorzystywania takich efektów pracy programu w dowolny, ustalony przez Zamawiającego 

sposób. 

 

§ 3 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie ____ dni od dnia podpisania 

Umowy, zgodnie z Ofertą.  

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o faktycznym terminie (dniu i godzinie) dostawy najpóźniej 3 

dni przed tym terminem. 

 

§ 4 

Odbiory 

1. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi w lokalizacji określonej w § 1 ust. 3 lit. a.  

2. Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru podpisanym przez 

przedstawicieli Stron.  

3. Własność i ryzyko utraty i uszkodzenia Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą 

odbioru Przedmiotu Umowy. 

4. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi po wykonaniu wszystkich działań określonych w § 1 ust. 3 lit. a i b.  

 

§ 5 

Wynagrodzenie umowne 

1. Wykonawca za realizację Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 

_______________ zł (słownie: ___________ złotych) brutto, zgodnie z Ofertą. Kwota ta ma charakter 

ryczałtowy i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy, w tym 

koszty serwisu gwarancyjnego i licencji. 

2. Rozliczenie nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru zgodnie z § 4 ust. 2.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia na adres Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku w przypadku Wykonawcy niebędącego płatnikiem 

podatku VAT.  

4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  

na fakturze (rachunku). Za dzień płatności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

5. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za opóźnienie 

w ustawowej wysokości. 

6. /Dotyczy Wykonawców będących płatnikami VAT/ Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany na 

fakturze znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). Jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. 

białej liście podatników VAT”, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową 

realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie 

umieszczony na przedmiotowej liście. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania 

odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności 
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wskazanego w ust. 3, do 7 dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku 

spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

7. /Dotyczy Wykonawców będących płatnikami VAT/ Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie 

faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (splitpayment). Wykonawca 

oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej 

płatności oraz że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy, spełnia 

wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności. 

8. /Dotyczy Wykonawców będących płatnikami VAT/ Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za 

wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia 

zawarte w ust. 6 i 7 okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić 

Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy 

administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w 

szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej 

prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur 

dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak również braku możliwości zaliczenia przez 

Zamawiającego wydatków poniesionych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy w koszty 

uzyskania przychodu. 

9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z Umowy  

na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić na każdej fakturze (rachunku) dotyczącej realizacji Umowy 

informację o zakazie cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela gwarancji na całość realizacji Przedmiotu Umowy na okres 12 miesięcy lub 

zgodnie z gwarancją producenta, w zależności od tego, która jest dłuższa. Okres gwarancji liczony jest 

od dnia wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z § 4 ust. 2.  

2. Uprawnienia gwarancyjne nie wyłączają uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi 

za wady, której okres trwania Strony ustalają na równy z okresem gwarancji. 

3. Gwarancja obejmuje wady fizyczne, wady materiałowe, wady jakościowe i wady w funkcjonalności 

Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania gwarancji do zapewnienia gwarancyjnych usług 

serwisowych polegających w szczególności na: diagnozowaniu i usuwaniu wszystkich awarii, usterek, 

bądź wad i innych nieprawidłowości w działaniu Sprzętu, a także w razie konieczności do wymiany, 

udostępnienia, dostarczenia i uruchomienia Sprzętu zastępczego lub nowego, wolnego od wad, jak 

również zapewnienia sprawnego działania oprogramowania umożliwiającego korzystanie ze Sprzętu.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów napraw gwarancyjnych,  

w szczególności kosztów odinstalowania, transportu, instalacji i uruchomienia Sprzętu. 

6. Miejscem użytkowania Sprzętu jest Poznań. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany miejsca 

użytkowania Sprzętu poprzez poinformowanie Wykonawcy o tym fakcie na piśmie. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia świadczenia usług serwisu gwarancyjnego w miejscu 

użytkowania Sprzętu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy, z ___ godzinnym czasem reakcji zgodnym z Ofertą. Serwis będzie 

dotyczył Sprzętu wraz z oprogramowaniem. 

8. Jeśli naprawa w miejscu użytkowania Sprzętu okaże się niemożliwa, Zamawiający dopuszcza 

możliwość naprawy w punkcie serwisowym Wykonawcy. W takim przypadku niebezpieczeństwo utraty 
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lub uszkodzenia Sprzętu w czasie od momentu odebrania od Zamawiającego do przekazania go 

Zamawiającemu po naprawie, ponosi Wykonawca. Wzajemne przekazanie Sprzętu potwierdzane będzie 

pisemnym pokwitowaniem, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii, wady lub usterki Sprzętu lub dostarczenia sprzętu 

zastępczego, w terminie nie dłuższym niż _______ dni (zgodnie z Ofertą) od dnia zgłoszenia 

Wykonawcy awarii, wady lub usterki pocztą elektroniczną na adres e-mail: _______________ 

zawierającego informację o uszkodzeniach lub niesprawności Sprzętu. 

10. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego Strony uzgadniają, że termin usunięcia wady, awarii, 

bądź usterki nie może być dłuższy niż 30 dni licząc od dnia dokonania zgłoszenia. 

11. W przypadku niewykonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca zobowiązuje 

się do wymiany wadliwego Sprzętu lub jego elementu na nowy, wolny od wad w terminie 60 dni od 

dnia dokonania zgłoszenia.  

12. W przypadku naprawy Sprzętu okres gwarancji ulegnie wydłużeniu o okres wykonywania naprawy, zaś 

w przypadku wymiany Sprzętu na nowy – okres gwarancji biegnie na nowo od daty odbioru nowego 

Sprzętu przez Zamawiającego. Odbiór Sprzętu po naprawie oraz wymienionego na nowy, zostanie 

potwierdzony podpisanym przez przedstawicieli Stron protokołem odbioru.  

13. W przypadku potrzeby dokonania więcej niż 3-krotnej naprawy w okresie gwarancji Wykonawca 

zobowiązany jest wymienić Sprzęt, którego dotyczyły te naprawy, na nowy. 

14. W przypadku niedokonania wymiany lub naprawy Sprzętu w terminie, o którym mowa odpowiednio  

w ust. 9, 10 i 11, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę Sprzętu osobom trzecim na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, informując Wykonawcę o podjętym działaniu, bez konieczności uzyskania uprzedniego 

orzeczenia sądu w tym zakresie.  

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1–  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

b. za zwłokę w naprawie Sprzętu na zasadach i w terminie opisanych w § 6 ust. 9 – w wysokości 0,2 

% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c. za zwłokę w wymianie Sprzętu na zasadach i w terminie opisanych w § 6 ust. 11 – w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

d. za zwłokę w czasie reakcji w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 7 – w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, 

e. za odstąpienie od Umowy lub rozwiązanie Umowy, przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 

2. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie ust. 1 nie może 

przekroczyć 15% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.  

W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za każdy 

dzień opóźnienia.  

5. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych pozostaje niezależny tak od wysokości 

poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku 

szkody. 
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6. Powyższe postanowienia dotyczące kar umownych są postanowieniami o charakterze samoistnym, 

niezależnymi od siebie, a rozwiązanie Umowy nie powoduje utraty przez nie mocy. 

7. Żadna ze stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

swoich zobowiązań, spowodowane przyczynami niezależnymi od niej, których nie mogła przewidzieć  

i którym nie mogła zapobiec, szczególnie w przypadku wystąpienia siły wyższej.  

8. Wykonawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie swoich zobowiązań w przypadku wystąpienia okoliczności, za które wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

9. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość 

kar umownych na zasadach ogólnych, w szczególności w sytuacji utraty dofinansowania przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

§ 8 

Zakończenie Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części,  

ze skutkiem na chwilę złożenia oświadczenia, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia poniższych 

okoliczności: 

a. zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1, 

trwającej dłużej niż 14 dni, 

b. jeżeli wady Przedmiotu Umowy stwierdzone w czasie odbioru nie nadają się do usunięcia  

i uniemożliwiają użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem; Zamawiający może wówczas odstąpić 

od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, 

c. w przypadku przekroczenia limitu kar umownych, o którym mowa w § 7 ust. 2. 

2. Wykonawca może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w terminie 30 

dni od dnia wystąpienia poniższych okoliczności: 

a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania  

w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w Umowie, 

b. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru, mimo że Wykonawca wezwał Zamawiającego do odbioru lub podpisania 

protokołu odbioru, wyznaczając mu dodatkowy termin 14 dni z zagrożeniem, iż po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy, 

c. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od Umowy nastąpi poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, ze skutkiem od dnia jego otrzymania przez drugą Stronę. 

 

§ 9 

Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy i doręczenia 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy po stronie Zamawiającego jest ______________, e- mail 

______________, tel. ______________. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy po stronie Wykonawcy jest ______________, e-mail 

______________, tel. ______________. 

3. Stronie przysługuje uprawnienie do wskazania innej odpowiedzialnej za realizację Umowy osoby,  

o której mowa w ust. 1 i 2, poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia drugiej Stronie.  

4. Korespondencja do Zamawiającego będzie kierowana: 

a. listownie – na adres: ______________, 

b. pocztą elektroniczną (e-mail) – ______________. 
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5. Korespondencja do Wykonawcy będzie kierowana: 

a. listownie – na adres: ______________, 

b. pocztą elektroniczną (e-mail) – ______________. 

6. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Strony mają obowiązek bezzwłocznie pisemnie lub  

za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) poinformować o tym fakcie. W przypadku,  

gdy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zmianie adresu do korespondencji, wszelka 

korespondencja związana z wykonywaniem Umowy nadana na adres dotychczasowy zostanie uznana  

za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 10 

Poufność 

1. Wykonawca zobowiązuje się zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po zakończeniu okresu jej 

obowiązywania przez okres 5 lat, do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących 

działalności Zamawiającego. 

2. W szczególności za informacje poufne Strony uważają, niezależnie od formy oraz sposobu ich 

wyrażania, także w trakcie opracowywania, następujące informacje: 

a. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

b. jakiekolwiek inne, przekazane przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ich poufności. 

3. Informacje poufne przekazane przez Zamawiającego pozostają jego własnością. Zamawiający może na 

piśmie żądać ich zwrotu w dowolnym terminie. W terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania 

Wykonawca zwróci ich oryginały oraz zniszczy wszystkie pisemne i elektroniczne kopie tych 

informacji. W tym samym terminie Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie 

potwierdzające zniszczenie wszystkich kopii zwróconych informacji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a. nieudostępniania stronom trzecim informacji poufnych, w jakiejkolwiek formie i zakresie 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 

b. niewykorzystywania w sposób świadomy udostępnionych mu informacji poufnych  

do celów niezwiązanych z Umową; 

c. przekazania na żądanie Zamawiającego informacji o osobach, które zapoznały się z tą 

informacją poufną. 

5. Jeżeli w czasie obowiązywania Umowy Wykonawca będzie udostępniał informacje poufne stronom 

trzecim, to udostępnienie powinno być dokonane z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej i tylko do celów 

związanych z Umową. Zakres informacji powinien być ograniczony do niezbędnego minimum. 

Wykonawca zobowiąże strony trzecie do zachowania poufności tych informacji. 

6. Gdy obowiązek udostępnienia informacji poufnych wynika z przepisów prawa Wykonawca może je 

przekazać tylko w zakresie określonym prawem, a o przekazaniu powiadomić niezwłocznie 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane 

dokonanymi przez siebie działaniami lub zaniechaniami, stanowiącymi naruszenie zobowiązań  

w zakresie zachowania poufności zawartych w Umowie. W szczególności Wykonawca uznaje,  

że otrzymane informacje poufne stanowią dobro Zamawiającego, a ich ujawnienie wbrew 

postanowieniom Umowy stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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8. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich dostawców, odbiorców, 

współpracowników, podwykonawców oraz innych osób, które uzyskają dostęp do informacji poufnych, 

jak za własne działania i zaniechania. 

9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy w zakresie poufności, Zamawiający 

może żądać łącznie lub według wyboru: 

a. zaniechania niedozwolonych działań; 

b. usunięcia skutków niedozwolonych działań; 

c. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści  

i w odpowiedniej formie 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Sprawy sporne wynikłe z realizacji Umowy, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać 

będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.  

W przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych, szczegółowe zasady 

przetwarzania danych osobowych zawarte zostaną w odrębnej umowie przetwarzania danych 

osobowych. 

4. Zamawiający oświadcza, iż nie posiada statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 

marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 

2022 r. poz. 893). 

5. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Załącznikami do Umowy są: 

a. Załącznik nr 1 – ……. 

b. Załącznik nr 2 – ……. 

 

7. Umowę sporządzono się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                          WYKONAWCA: 

 


