MODYFIKACJA z dn. 03.12.2018 r. - Załącznik nr 9 do SIWZ
DZR-271-13/2018

UMOWA NR -……projekt
zawarta w Białymstoku w dniu ……………… 2018 r. pomiędzy:
„Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452595, kapitał
zakładowy w wysokości 48.325.500,00 zł, NIP 5423230046, REGON 200763186,
reprezentowaną przez :
1) Adama Popławskiego – Prezesa Zarządu,
2) Bogusławę Janowicz – Wiceprezesa Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………….………….,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd ……………………………………….
KRS nr: ……………, wysokość kapitału zakładowego ………………...., NIP ……………..,
REGON ………………., reprezentowanym przez:
………………………………….,
zwanym dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru
oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.
1986 tekst jednolity), zwaną dalej ustawą Pzp.
PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu serwerowego wyspecyfikowanego w Opisie
przedmiotu zamówienia – zał. nr …. do umowy oraz ofercie Wykonawcy z dnia ……… – zał.
nr ….
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1, będzie nowy, nieużywany, kompletny
i będzie pochodził z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Unii Europejskiej.
3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta,
oznakowanych etykietami zawierającymi: rodzaj i nazwę asortymentu, nazwę
i adres producenta oraz numer fabryczny.
4. Dostawa będzie zawierała: komplet dokumentacji i instrukcji, karty gwarancyjne,
potwierdzenie wykupienia serwisu gwarancyjnego producenta sprzętu zgodnego z warunkami
gwarancji opisanymi w SIWZ, niewyłączne i nieograniczone czasowo licencje na dostarczone
oprogramowania, listę numerów seryjnych i numerów produktu dostawy, wszelkie akcesoria
i kable niezbędne do montażu i uruchomienia urządzeń w miejscu instalacji
u Zamawiającego. Dopuszcza się wskazanie i udostępnienie nieodpłatnie serwisu
internetowego z aktualną dokumentacją i instrukcjami. Z chwilą przekazania dokumentacji
Zamawiający nabywa własność przekazanych egzemplarzy.
5. Wykonawca udziela Zamawiającego licencji na korzystanie z dostarczonego
oprogramowania, na czas nieoznaczony, na polach eksploatacji wskazanych w opisie licencji.
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6. Wykonawca oświadcza, że posiada niczym nie ograniczone prawa do udzielania licencji
na oferowane oprogramowania będące przedmiotem zamówienia.
7. Wykonawca gwarantuje Zamawiającego, że udzielając licencji na korzystanie
z dostarczonego oprogramowania nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz że nie zachodzą
jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. Wykonawca
zabezpiecza Zamawiającego w zakresie zakupionej przez niego licencji przed roszczeniami
osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich
kroków prawnych zapewniających należytą ochronę przez roszczeniami osób trzecich oraz do
pokrycia wszelkich kosztów i strat z tym związanych jak również związanych z naruszeniem
przepisów
ustawy
z
dnia
4
lutego
1994
r.
o
prawie
autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.).
8. W ramach dostawy Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu wsparcia
technicznego przy wdrożeniu systemu. Minimalne oczekiwania Zamawiającego to wsparcie
telefoniczne wykwalifikowanego inżyniera w trybie 8 godzin x 5 dni w tygodniu przez okres
do 4 miesięcy od podpisania protokołu odbioru.
TERMIN REALIZACJI I FORMA ODBIORU
§ 2.
1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt
i ryzyko do siedziby Zamawiającego, w miejsce na terenie obiektu stadionu wskazane przez
Zamawiającego, w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy jest
zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru najpóźniej na trzy dni robocze przed jej
realizacją.
3. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się z udziałem przedstawicieli obu stron
i w przypadku nie stwierdzenia wad zostanie potwierdzony protokołem odbioru. Prawo
własności przechodzi na Zamawiającego w dniu podpisania przez Strony protokołu odbioru.
4. Zamawiający zobowiązuje się dostarczony przedmiot umowy odebrać w umówionym
terminie. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy sprawdzając kompletność dostawy,
jej zgodność z wymogami opisanymi w SIWZ i złożoną ofertą. Wzór protokołu stanowi
załącznik nr ……. do umowy.
5. Zamawiający dokona odbioru w dniu dostawy, a jeżeli dostawa przedłuży się poza
godziny pracy Zamawiającego (godz. 16.00) to w następnym dniu roboczym
6. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do przedmiotu umowy, w tym stwierdzenia
wad w dostarczonych urządzeniach, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 5
dni roboczych od dnia ich protokolarnego stwierdzenia.
7. Za datę wykonania umowy uważa się datę sporządzenia protokołu odbioru bez
zastrzeżeń podpisanego przez obie strony.
OBOWIĄZKI STRON
§ 3.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w majątku
Zamawiającego lub osobom trzecim, przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotu umowy, przez podwykonawców oraz inne osoby, którymi się posługuje.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy nazwy „Stadion Miejski w Białymstoku” oraz wizerunku Stadionu
w jakiejkolwiek publicznej akcji promocyjnej, reklamowej czy referencyjnej bez zgody
Zamawiającego.
3. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę zakazu, o którym mowa w ust. 2 w czasie trwania
umowy będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy uprawniające Zamawiającego
do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku określonym w ust. 3 oraz w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa
w ust. 2 w ciągu 3 (trzech) lat po upływie okresu obowiązywania umowy, Zamawiający ma
prawo żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt. 9)
umowy.
5. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności w zakresie osób i mienia w wysokości minimum 450.000,00 zł
i w ramach posiadanego ubezpieczenia (do jego górnej granicy) będzie ponosić
odpowiedzialność z tytułu zawinionych przez własnych pracowników lub personelu szkód
poniesionych przez Zamawiającego w trakcie i w związku z wykonywaniem czynności
wynikających z niniejszej Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od daty podpisania Umowy do
dostarczenia Zamawiającemu opłaconej polisy, a w przypadku jej braku – innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż
określona w ust. 1. W sytuacji, gdy suma ubezpieczeń wyrażona będzie w walucie obcej do
określenia jej wartości w złotych polskich, Strony przyjmują średni kurs Narodowego Banku
Polskiego, obowiązujący w dniu podpisania umowy. W sytuacji przedłożenia dokumentu
potwierdzającego ubezpieczenie na okres krótszy niż termin realizacji zamówienia,
Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego pisemne zobowiązanie do przedłużenia dokumentu
potwierdzającego ubezpieczenie do czasu zakończenia realizacji zamówienia.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania
związane z realizacją Umowy oraz za działania lub zaniechania osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji Umowy, w tym za szkody, które wynikną wskutek niewykonywania
lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych. W przypadku wystąpienia szkody,
Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawy w terminie ustalonym indywidualnie od
poniesionej szkody przez Zamawiającego. W sytuacji nie dotrzymania ustalonego terminu
stosowne odszkodowanie zostanie potrącone z wynagrodzenia (kwoty na fakturze). Wartość
szkody i wysokość odszkodowania zostanie określona przez Zamawiającego przy udziale
Wykonawcy. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie
koszty przez niego poniesione, w tym ewentualnie kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami
łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.
§ 4.
Zamawiający w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do:
1) dokonania odbioru przedmiotu umowy, po sprawdzeniu poprawności realizacji umowy;
2) terminowej zapłaty należności.
§ 5.
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1. W ramach niniejszej umowy osobami uprawnionymi do porozumiewania się są:
1) ze strony Zamawiającego:
a) ………………….., e-mail: …………..@stadion.bialystok.pl,
b) ………………….., e-mail: ..................@stadion.bialystok.pl,
2) ze strony Wykonawcy:
a) ………………………….……., e-mail: ………………………………………
b) ………………………….……., e-mail: ………………………………………
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego
o każdorazowej zmianie danych teleadresowych oraz formie prawnej prowadzenia działalności
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
§ 6.
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, zgodnego z ofertą Wykonawcy, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości …………………………… netto (słownie:
…………………………..……… zł) plus należny podatek VAT w wysokości ………% tj.
…………………..….. zł (słownie: ……………………….……………………..………… zł);
wynagrodzenie brutto:…………………… zł (słownie: ………………….……….. zł).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy, łącznie z kosztami transportu urządzeń do Zamawiającego,
okablowaniem i akcesoriami do instalacji urządzeń oraz wszystkimi świadczeniami w ramach
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi.
3. Podstawą do wystawienia faktury za zrealizowanie przedmiotu umowy jest protokół
odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę
bez zastrzeżeń.
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek
bankowy nr …………………………………………… w terminie 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonym protokołem odbioru podpisanym przez
obie strony. W przypadku zwłoki w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.
5. Płatnik: „Stadion Miejski” Sp. z o.o., 15-323 Białystok, ul. Słoneczna 1,
NIP 542-323-00-46, REGON 200763186 .
6. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

GWARANCJA i RĘKOJMIA
§ 7.
1. Wykonawca zapewni poprawność działania sprzętu i oprogramowania przez nie mniej
niż 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia serwisu gwarancyjnego dla
dostarczonego przedmiotu zamówienia w miejscu instalacji przez nie mniej niż 60 miesięcy od
daty od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, na
następujących warunkach:
1) obsługa w trybie 24x5, 365 dni w roku;
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2) gwarantowany czas usunięcia awarii – nie dłużej niż na następny dzień roboczy od
momentu przyjęcia zgłoszenia przez serwis gwarancyjny;
3. Zgłoszenia awarii będą dokonywane w formie pisemnej, drogą elektroniczną,
telefoniczną lub w innej formie dopuszczonej przez strony w trybie 24x7, 365 dni w roku.
4. W ramach gwarancji Wykonawca:
1) zdiagnozuje i zidentyfikuje przyczynę problemu oraz zapewni dostawę i wymianę
uszkodzonych części;
2) zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny lub serwis producenta dostarczonych
urządzeń;
3) zapewni dostęp do nowych wersji oraz poprawek oprogramowania dostarczonego wraz ze
sprzętem przez cały okres gwarancji.
5. Zamawiający zastrzega oddawanie sprzętu do naprawy bez nośnika danych (dysku).
W przypadku uszkodzenia nośnika danych (dysku), uszkodzone nośniki przechodzą na
własność Zamawiającego.
6. W przypadku napraw trwających dłużej niż 24 godziny przedłuża się gwarancję
o czas, przez który sprzęt nie mógł być eksploatowany.
7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy po
trzech naprawach gwarancyjnych istotnych elementów serwera (jak płyta główna, procesor,
kontroler dyskowy).
8. Gwarancją nie będą objęte przypadki nieprawidłowego działania sprzętu
i oprogramowania spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem sprzętu
i oprogramowania lub zawinione przez Zamawiającego uszkodzenia mechaniczne.
9. W okresie gwarancji Wykonawca (bez dodatkowych opłat) będzie udzielał
Zamawiającemu konsultacji w zakresie wymaganych zmian i wyboru podzespołów dla
zapewnienia optymalnej pracy serwerów.
10. Zamawiający ma prawo do bezpłatnych nowych wersji oprogramowania do kopii
zapasowych i oprogramowania do wirtualizacji co najmniej przez 1 rok od daty zakupu.
11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że każda osoba wykonująca usługi
gwarancyjne w siedzibie Zamawiającego – będzie posiadała pisemne upoważnienie do
wykonywania napraw i czynności objętych gwarancją oraz będzie zobligowana stosować się
do przepisów wewnętrznych Zamawiającego w jego siedzibie.
12. Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy
z tytułu rękojmi.
13. Jeżeli Zamawiający otrzyma wadliwy przedmiot umowy to może, wykonując
uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, żądać bezpłatnego usunięcia przez niego
wady w wyznaczonym terminie.
14. Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres
rękojmi na pozostałe elementy zastosowane przy realizacji zamówienia jest równy okresowi
gwarancji, o którym mowa w ust. 1, liczonemu od daty podpisania przez Zamawiającego i
Wykonawcę protokołu odbioru.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 8.
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1. Tytułem zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi
zabezpieczenie w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę …………….… zł
w formie innej niż pieniądz tj. ………………………..
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu w wysokości ……………….…. zostało
wpłacone na konto Zamawiającego w Banku Pekao S.A. nr ………………………………, co
stanowi 10 % kwoty zabezpieczenia.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń jest ono
wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz na okres rękojmi,
z zastrzeżeniem § 7 ust. 14 umowy.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji (lub
poręczeń), gwarancja (lub poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym
prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie
ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (zgodnie z art. 147 ust.
2 ustawy Pzp),
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
6) zapewnienie wykonalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
7) określenie miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby
Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi zabezpieczenie wszelkich
roszczeń Zamawiającego, jakie mogą powstać w toku wykonywania niniejszej Umowy.
6. Kwota zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania Zamawiającego za należycie wykonane.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie
30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie
okresu rękojmi za wady.
8. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do
uregulowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres niezbędny na realizację
umowy po przesunięciu terminu.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie w formie określonej w art. 148 ust.
2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, ze skutkiem
natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca przy wystąpieniu w
szczególności następujących okoliczności:
1) opóźnienia w realizacji dostawy więcej niż 5 dni roboczych od terminu realizacji
wskazanego w § 2 ust. 5 umowy,
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2) opóźnieniu w usunięciu wad fizycznych, odstępstw od oferty stwierdzonych przy odbiorze
w terminie określonym w § 2 ust. 6 umowy,
3) wykorzystaniu nazwy „Stadion Miejski w Białymstoku” oraz wizerunku Stadionu
w jakiejkolwiek publicznej akcji promocyjnej, reklamowej czy referencyjnej bez zgody
Zamawiającego,
4) suma kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z powodów określonych w § 10 ust.
1 pkt 1) - 7) umowy przekroczyła kwotę 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 6 ust. 1 umowy,
5) ogłoszenia likwidacji lub upadłości Wykonawcy,
6) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
2. Zamawiający może także w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Strony ustalają termin odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia
wiadomości o przyczynach odstąpienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie również prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach
ogólnych.
6. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 1 nie wyklucza
uprawnień wynikających z § 10 ust. 1.

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

KARY UMOWNE
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto
określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
za opóźnienie w wykonaniu usunięcia wad w terminie 5 dni roboczych od daty
powiadomienia go przez Zamawiającego o tej niezgodności w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
za opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia,
za niedotrzymanie ciągłości i wysokości (w tym uzupełnienia) zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 150,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,
za niedotrzymanie zobowiązania wynikającego z § 1 ust. 8 umowy w wysokości 0,2%
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
za nie wywiązanie się w terminie ze zobowiązania określonego w § 3 ust. 5 umowy w
wysokości 150,00 za każdy dzień opóźnienia,
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8) za niedotrzymanie zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji określonej w § 7
umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień
opóźnienia,
9) przypadku naruszenia postanowień § 3 ust. 2 oraz w przypadku naruszenia zakazu, o którym
mowa w § 3 ust. 4 w ciągu 3 (trzech) lat po upływie okresu obowiązywania umowy, w
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego
w § 6 ust. 1, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy.
3. W razie naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1) – 7), Zamawiający
uprawniony jest do jej potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
4. W przypadku pokrycia przez Zamawiającego kar umownych z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy Wykonawca, zobowiązany jest uzupełnić ją do wymaganej
wysokości określonej w § 8 ust. 1 lub 2 umowy.
5. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Stronom przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
ZMIANA UMOWY
§ 11.
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 .
2. Zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
zawartej Umowy, jeżeli dotyczy ona:
1) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne
lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub
zniweczyć jego skutków,
2) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia, przy zachowaniu należytej staranności,
okoliczności niezależnych od którejkolwiek ze stron, skutkujących niemożnością
wykonania zobowiązań objętych przedmiotem umowy,
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron, w tym ustawowej zmiany stawki
podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
4) w zakresie przedmiotu umowy, terminu oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy,
wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w tym w zakresie ustalonego wynagrodzenia,
przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy np.: zaistnienie warunków faktycznych w tym organizacyjnych i
sytuacjach, wpływających na realizację umowy.
3. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest sporządzenie przez strony protokołu
konieczności określającego przyczyny i zakres zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie
okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu
zmieniającego niniejszą umowę.
4. Powiadomienie o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może
nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.
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5. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do
pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu o upadłości,
4) ogłoszeniu o likwidacji,
5) zawieszeniu działalności,
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12.
1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 t.j. ).
2. Wykonawca nie prawa, bez pisemnej zgody zamawiającego dokonywać przelewu
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez strony na drodze polubownej. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnięcie sporu będzie
niemożliwe, podlega on rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W ramach realizacji niniejszej umowy, Strony będą przetwarzały dane osobowe
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”.
5. Strony oświadczają, iż przy przetwarzaniu jakichkolwiek danych osobowych
w ramach realizacji niniejszej umowy stosują zasady i procedury przetwarzania
i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z „RODO”.
6. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7
RODO, przetwarzanych w celu realizacji niniejszej umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać osobę, o której mowa w § 2 ust. 8, oraz osoby,
które mogą być wskazane do bieżącej współpracy i kontaktów z Wynajmującym z klauzulą
informacyjną, stanowiącą wykonanie prawnego obowiązki informacyjnego wynikającego z art.
13 i 14 RODO zgodnie z załącznikiem nr ……. do niniejszej umowy.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
9. Integralną częścią umowy stanowią:
1)
2)
3)
4)

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik 1 do SIWZ,
Oferta w zakresie formularza ofertowego i cenowego – załącznik nr 2 i 2A do SIWZ,
Protokół odbioru,
Klauzula informacyjna RODO Wykonawcy i podwykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3 do umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z UMOWĄ Nr
……………………………………………
Białystok , dnia………………
Zamawiający: Stadion Miejski Sp. z o.o. ul. Słoneczna 1 15-323 Białystok
Wykonawca: ……………………………………………………………………………
Przedstawiciele stron:
ze strony Zamawiającego:……………………………………………………
ze strony Wykonawcy:………………………………………………………
Strony zgodnie potwierdzają dostawę nw. sprzętu serwerowego zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia
oraz
złożoną
ofertą
w
postępowaniu
pn.
„Dostawa
sprzętu
i oprogramowania serwerowego na potrzeby Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1
w Białymstoku” – DZR-271-13/2018:
Lp.

Nazwa

Liczba sztuk/licencji

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia:
1. przedmiot dostawy zgodny / niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną
ofertą.
(opis rozbieżności):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
2. stwierdzone niezgodności/uszkodzenia* Wykonawca usunie w terminie 5 dni roboczych od
daty niniejszego protokołu na swój koszt i ryzyko.
3. niniejszy protokół stanowi / nie stanowi *podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury
za dostarczony sprzęt serwerowy i oprogramowanie, określony szczegółowo w opisie
przedmiotu zamówienia oraz złożonej ofercie.
4. protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
……………………………………
…………………………………
Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr ……… do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA - Pracownicy Wykonawcy
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego „RODO”, Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku informuje, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą
w Białymstoku przy ul. ul Słoneczna 1, zwany dalej Administratorem, tel.: 85 654 86 80,
e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl.
2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych można skontaktować się
z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@stadion.bialystok.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby niniejszego postępowania i realizacji umowy.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZR-271-13/2018 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.), dalej zwaną „ustawą Pzp”, dostawcom usług prawnych
i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług
informatycznych, dostawcom usług związanych ze wsparciem technicznym, z których administrator korzysta.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres
przechowywania obejmie cały czas trwania umowy.
7. Obowiązek podania przez Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio Pana/Pani dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
8. Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych jako prawnie uzasadnione interesy realizowane
przez Administratora.
9. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych
osobowych
11. Nie przysługuje Panu/Pani:
1) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
KLAUZULA INFORMACYJNA – Pracownicy Podwykonawcy
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Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego „RODO”, Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku informuje, iż:
, tel
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka „Stadion Miejski” Sp. z o.o. z siedzibą
w Białymstoku przy ul. ul Słoneczna 1, zwany dalej Administratorem.: 85 654 86 80,
e-mail: sekretariat@stadion.bialystok.pl.
2. We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych można skontaktować się
z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@stadion.bialystok.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby niniejszego postępowania i realizacji umowy.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZR-271-13/2018 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
5. Administrator pozyskuje kategorie odnośnych danych osobowych niezbędnych do niniejszego postępowania i
realizacji umowy, w szczególności imiona i nazwiska, dane kontaktowe, zakład pracy, stanowisko,
doświadczenie, kwalifikacje.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.), dalej zwaną „ustawą Pzp”, dostawcom usług prawnych
i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług
informatycznych, dostawcom usług związanych ze wsparciem technicznym, z których administrator korzysta.
7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres
przechowywania obejmie cały czas trwania umowy.
9. Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych jako prawnie uzasadnione interesy realizowane
przez Administratora.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych
osobowych
11. Nie przysługuje Panu/Pani:
1) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
3) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
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