UMOWA ………/2018/…………..
Zawarta w dniu …………………………………. pomiędzy:
Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, NIP 5251008875,
reprezentowanym przez ……………………………………………………………., zwanym dalej
Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym/ą dalej Wykonawcą.
Na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 j.t. z późń. zm.), została zawarta Umowa o treści:
§1
Słownik pojęć
1. Audyt – audyt bezpieczeństwa i audyt kodu źródłowego Platformy, wykonany według
wytycznych określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Dokumentacja – Raport audytorski i wszelka inna dokumentacja wytworzona w ramach
realizacji Umowy.
3. ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, w aktualnej wersji.
4. EZD – system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją użytkowany w MUW autorstwa
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
5. Platforma – wykonany na zlecenie Zamawiającego, wewnętrzny system teleinformatyczny
Zamawiającego, objęty Audytem.
6. Projekt WiPER - projekt pod nazwą „Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez
administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)” realizowany przez
Zamawiającego w ramach Działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
7. Protokół Odbioru – oznacza dokument potwierdzający prawidłową realizację przedmiotu
Umowy.
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8. Raport audytorski – dokument zawierający szczegółowy opis i ocenę stanu wszystkich
obszarów podlegających Audytowi, opracowany według wymagań określonych w Załączniku 1,
na który składają się:
1)
2)
3)
4)

szczegółowy raport z testów penetracyjnych;
szczegółowy raport z audytu kodów źródłowych;
szczegółowy raport z konfiguracji;
raport podsumowujący wyniki raportów szczegółowych wraz z rekomendacjami dla kadry
kierowniczej.

9. Umowa – niniejsza umowa.
Pozostałe pojęcia zastosowane w Umowie należy rozumieć zgodnie z powszechnie przyjętym ich
znaczeniem.
§2
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie Audytu Platformy, która jest wykonywana w ramach
projektu p.n. „Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Platformy stanowiącej kompleksowe
rozwiązanie informatyczne, zintegrowane z istniejącym systemem zarządzania dokumentacją
(EZD), pozwalające na udostępnienie wysokiej jakości e-usług przez Zamawiającego oraz
podległe Wojewodzie Mazowieckiemu jednostki administracji rządowej, wraz z wykonaniem
Formularzy elektronicznych ePUAP”, w ramach Projektu WIPER.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności :
a) przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa,
b) przeprowadzenie audytu kodu źródłowego,
c) wykonanie i dostarczenie Raportu audytorskiego,
3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy.
§3
Termin realizacji
Termin wykonania przedmiotu Umowy określa się na 20 grudnia 2018 roku.

1.

2.

§4
Wynagrodzenie, warunki płatności
Wynagrodzenie z tytułu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wynosi ………... zł
netto (słownie: ………………………………….), tj. wartość brutto ……………. zł
(słownie:……………..) w tym podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie ……………… zł
(słownie: ………………………………………….).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane
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3.

4.

5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.

z wykonywaniem Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem kosztów w szczególności kosztów
transportu, kosztów podróży, opłat i podatków łącznie z VAT.
Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru bez uwag będzie uznane za należyte
wykonanie Przedmiotu Umowy i będzie stanowiło podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
faktury oraz zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy
nr ………………………………………………………………………………….., w terminie
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających
z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§5
Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu należytej
staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i warunkami Umowy
oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem, zachowując najwyższy profesjonalny poziom zgodnie
z celem wykonania i przeznaczeniem przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kompetentnych osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób i podmiotów, którymi posługuje się przy
realizacji Przedmiotu Umowy, jak za własne działania lub zaniechania.
Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego konsultowania z Zamawiającym zagadnień
dotyczących realizowanego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania informacji o stanie realizacji Przedmiotu
Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego.

§6
Prawa własności intelektualnej
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, przenosi
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji będącej Utworem
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz.U.2018, poz. 1191 z póżn. zm.), wytworzonej w ramach realizacji przedmiotu Umowy
oraz do innych utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy, jak również wyłączne prawa
do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich wraz z prawem własności nośników,
na których utrwalono Dokumentację. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których
mowa w niniejszym ustępie, uprawnia do nieograniczonego w czasie rozporządzania
i korzystania z Dokumentacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą
na następujących polach eksploatacji:
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utrwalenie na jakimkolwiek nośniku, niezależnie od standardu systemu i formatu;
zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym dla celów wydawniczych i edytorskich;
rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
5) wykorzystywania Dokumentacji lub jej części do dowolnego celu bez żadnych ograniczeń;
6) udostępnianie i rozpowszechnianie Dokumentacji wszelkim organom, jednostkom oraz
podmiotom (w tym wykonawcy Platformy i jego podwykonawcom), w związku z realizacją
Projektu WiPER;
7) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Dokumentację - wprowadzanie
do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci
telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, oraz sieci wewnętrzne Intranet,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
8) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;
9) sporządzanie wersji obcojęzycznych;
10) łączenie fragmentów z innymi utworami;
11) dowolnego przetwarzania Dokumentacji, w tym modyfikacje, wykorzystywanie
Dokumentacji jako podstawę lub materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów
w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala
Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich, oraz upoważnia Zamawiającego
do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji nastąpi
bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru.
W okresie od dnia dostarczenia Dokumentacji do momentu podpisania Protokołu Odbioru przez
Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie
z w/w Utworu na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 powyżej, w ramach wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność
nośników, na których utrwalono Dokumentację.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Dokumentacja ani korzystanie z niej przez
Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową nie będą naruszać praw własności
intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów.
Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich
zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Dokumentacją, w tym zarzucających
naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające
na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty doradztwa
prawnego od chwili zgłoszenia roszczenia, koszty procesu, koszty, zasądzonych kwot,
odszkodowań oraz wszelkie inne koszty mogące powstać z tego tytułu. W szczególności,
1)
2)
3)
4)

2.

3.
4.

5.
6.

7.
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w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności
intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie
braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

1.

2.

3.

4.

5.

§7
Warunki odbioru
W wyniku przeprowadzonego Audytu, Wykonawca wykona Raport audytorski, który dostarczy
do siedziby Zamawiającego, w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku, w godzinach
8:00 – 16:00).
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy będzie Protokół Odbioru
podpisany przez Strony, w tym bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, z zastrzeżeniem
że wszystkie czynności odbiorcze powinny zakończyć się w terminie określonym w § 3.
Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu umowy nie później niż w terminie 3 dni
kalendarzowych od daty jego przekazania przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.
W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy
termin na usunięcie tych uwag lub zastrzeżeń nie krótszy niż 1 dzień, w którym Wykonawca
na własny koszt i ryzyko obowiązany jest do ich uwzględnienia w całości.
W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie
do postanowień niniejszego paragrafu. Za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego
Przedmiotu Umowy podlegającemu odbiorowi, uwzględniającego wszystkie uwagi
i zastrzeżenia Zamawiającego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie uwzględni uwag lub zastrzeżeń w wyznaczonym terminie
albo będą one uwzględnione niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający będzie
uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, bez wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu w tym zakresie oraz do żądania zapłaty kar umownych, o których mowa
w § 8 ust. 1 pkt 3.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji, w wersji
papierowej w 2 (dwóch) egzemplarzach i tożsamej wersji elektronicznej zapisanej na płycie
CD/DVD, w formacie umożliwiającym odczyt oraz edycję w Pakiecie MS Office 2007 - edytorze
tekstu oraz w arkuszu kalkulacyjnym z odblokowanymi formułami, widokiem zawartości
komórek i łączami (bez odwołań do źródeł zewnętrznych poza zbiorczym plikiem). Wykonawca
dostarczy również wszelkie użyte w Dokumentacji rysunki, wykresy i inne opracowania
w postaci umożliwiającej ich edycję (wersje źródłowe)

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących okolicznościach
i wysokościach:
1) za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
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2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi za wady,
w terminie określonym w § 9 ust 1 i 3, w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
3) za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy w całości lub w części,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - karę w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;
4) za naruszenie zasad poufności określonych w § 11, karę umowną w wysokości 20 000 zł
za każde naruszenie.
2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.
3. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym
mowa w § 4 ust. 1.
§9
Rękojmia
1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie rękojmi do usuwania wad i usterek ujawnionych
w okresie rękojmi w terminie określonym przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie rękojmi, do sporządzenia korekt lub uzupełnień
Przedmiotu Umowy oraz przedłożenia dodatkowych wyjaśnień w przypadku zaistnienia takiej
konieczności w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1.
3. Korekty, uzupełnienia i dodatkowe wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2, zostaną złożone przez
Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

1.

2.

3.
4.

§ 10
Osoby odpowiedzialne
Strony ustalają, iż osobami odpowiedzialnymi za bieżącą realizację przedmiotu Umowy oraz
upoważnionymi do przeprowadzenia czynności odbiorczych i podpisania Protokołu Odbioru są:
1) ze strony Zamawiającego:
a. …………………………………………………….
b. …………………………………………………….
2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………
Osoby, o których mowa w ust. 1, upoważnione są do uzgadniania na bieżąco spraw związanych
z realizacją przedmiotu Umowy, przy czym związanie są warunkami i terminami ustalonymi
w Umowie.
Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić na piśmie drugą Stronę o zmianie swojego
przedstawiciela - dla skutecznej zmiany nie jest konieczne dokonanie zmiany Umowy.
Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja pomiędzy Stronami dotycząca Umowy, zostanie
uznana za skutecznie doręczoną, o ile wysyłana będzie listami poleconymi lub doręczana
osobiście za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy:
1) dla Zamawiającego: plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa;
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2) dla Wykonawcy: …………………………………………..
5. W przypadku zmiany wskazanego w ust. 4 adresu, Strona, której adres uległ zmianie winna
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni, zawiadomić o tym fakcie drugą Stronę,
podając jednocześnie aktualny adres dla korespondencji. W przypadku niedochowania
obowiązku zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu w przewidzianym terminie,
korespondencję wysłaną na ostatni wskazany adres uważa się za skutecznie doręczoną. Zmiana
adresów nie stanowi zmiany Umowy.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 11
Zasady poufności
Informacje oraz kody źródłowe udostępniane Wykonawcy w ramach wykonywania Przedmiotu
Umowy będą traktowane przez Wykonawcę jako istotne (w czasie obowiązywania Umowy oraz
10 lat po jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej) i mogą być ujawniane wyłącznie
tym pracownikom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja
Umowy, pod rygorem pociągnięcia przez Zamawiającego do odpowiedzialności za naruszenie
poufności.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji istotnych, w posiadanie
których wejdzie w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności:
1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie jakichkolwiek informacji w jakiejkolwiek
formie w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego;
2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje,
o których mowa ust. 1 powyżej zostaną udostępnione, nie ujawnią i nie zezwolą na ich
ujawnienie w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, jakiejkolwiek osobie trzeciej bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;
3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem,
zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji,
o których mowa w ust. 1 powyżej.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1
powyżej, do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy, bez uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym
przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, pozostającym
w sprzeczności z postanowieniami Umowy.
Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie
dotyczy przypadków, gdy informacje te:
1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy;
2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej;
w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić, by udostępnienie informacji,
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o których mowa w ust. 1 powyżej, nastąpiło tylko wyłącznie w zakresie koniecznym dla
zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.
6. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym przypadku zaistnienia
obowiązku udostępnienia informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także podejmie
wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji, o których mowa
w ust. 1 powyżej, dokonało się w sposób chroniący przed ujawnieniem ich osobom
niepowołanym.
7. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
1) niewykorzystywania danych uzyskanych w czasie wykonywania Umowy w sposób inny niż
w celu wykonania Umowy;
2) przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego,
wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę danych uzyskanych w czasie wykonywania
Umowy w sposób naruszający jej postanowienia.
8. Wszelkie dokumenty, nośniki danych i materiały będące własnością Zamawiającego i kody
źródłowe przekazane Wykonawcy, w celu umożliwienia mu prawidłowej realizacji umowy,
pozostają wyłączną własnością Zamawiającego.
9. Wykonawca nie może udostępniać kodów źródłowych, materiałów, dokumentów, nośników
danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, osobom trzecim, nie może także ich powielać lub
kopiować w całości ani w części bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności.
10. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty, materiały będące
własnością Zamawiającego oraz kody źródłowe, o których mowa w ust. 8 powyżej wraz
ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których zostały zapisane, niezwłocznie po wykonaniu,
odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod rygorem
zastosowania kary za naruszenie poufności o której mowa § 8 ust 1 pkt 4). W przypadku
posiadania dokumentacji i innych materiałów w formie elektronicznej Wykonawca winny usunąć
zgromadzone pliki z dniem podpisania Protokołu Odbioru lub z dniem odstąpienia lub
rozwiązaniu Umowy.

1.

§ 12
Kontrole realizacji przedmiotu Umowy
Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji Umowy przez Wykonawcę,
w szczególności:
1) w celu weryfikacji, czy przedmiot Umowy jest realizowany zgodnie z wymaganiami
opisanymi w Umowie, w tym w Załączniku nr 1 do Umowy oraz dokumentami
sporządzonymi i uzgodnionymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy,
2) stanu zaawansowania prac,
3) czy wytwarzane Dokumentacja jest zgodna z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1
do Umowy oraz szczegółowymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy.
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2.
3.

4.

5.

6.

Zamawiający może powierzyć przeprowadzenie kontroli osobie trzeciej.
Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o kontroli z wyprzedzeniem
co najmniej 2 Dni Roboczych przed jej rozpoczęciem, podając listę kontrolerów upoważnionych
do przeprowadzenia kontroli.
Wykonawca jest zobowiązany w szczególności:
1) udostępnić kontrolerom wszelką dokumentację związaną z realizacją przedmiotu Umowy,
w tym dokumentację finansową,
2) udzielić odpowiedzi na pytania kontrolerów na piśmie, przekazać wszelkie żądane
informacje, udzielić wyjaśnień nie później niż w czasie 3 Dni Roboczych,
3) umożliwić zapoznanie się z wykonanymi przez Wykonawcę pracami i dokumentami,
4) zapewnić urządzenia, narzędzia, w tym informatyczne oraz dostęp do środowiska
informatycznego w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli,
5) uwzględnić przy realizacji przedmiotu Umowy zalecenia powstałe w wyniku
przeprowadzenia kontroli.
Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
przedmiotu Umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. w sposób zapewniający jej dostępność, poufność
i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów
związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontroli wykonania przedmiotu Umowy przez
instytucje zarządzające funduszami, z których finansowana jest Umowa, Komisję Europejską
lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów,
w tym w szczególności do umożliwienia przedstawicielom instytucji przeprowadzającej
kontrolę nieograniczonego dostępu do miejsc, w których realizowany jest lub był przedmiot
Umowy oraz dostępu do systemu komputerowego, a także do wszystkich dokumentów (w tym
dokumentów finansowych) i plików komputerowych związanych z realizacją Umowy oraz
niezwiązanych z jej realizacją, o ile jest to konieczne dla stwierdzenia kwalifikowalności
wydatków w projekcie, udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją
przedmiotu Umowy oraz uwzględnienia zaleceń powstałych w wyniku przeprowadzonej
kontroli.

§ 13
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadku:
1) gdy opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 Umowy
przekroczy 7 dni;
2) dostarczenia przez Wykonawcę Raportu audytorskiego nie spełniającego wymogów
określonych w Załączniku nr 1 do umowy;
3) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu
wykonywania Umowy, w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał prace w sposób
wadliwy nie stosując się do zaleceń i wytycznych Zamawiającego albo w sposób sprzeczny
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z Umową.
2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach nie później niż 30 dni od dnia określonego w § 3.
3. W wypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 Wykonawca zobowiązany
jest do zapłaty kary umownej, o której mowa § 8 ust. 1 pkt 3.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

§ 14
Postanowienia końcowe
Przeniesienie przez Wykonawcę praw wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga
pisemnej zgody Zamawiającego.
W trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca nie będzie przetwarzał danych
osobowych.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody Stron i muszą być dokonane z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
1) Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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