Tekst ujedolicony po zmianach z dnia 20 maja 2020 r.

Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA ........................
zawarta w dniu …................................................. 2020 r. w Szczecinie pomiędzy:
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 80/82, 70482 Szczecin
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Ewę Kłosińską
zwanym w dalszej części Zamawiającym,
a,
…...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części Wykonawcą
§1
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest decyzja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia
…………………. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Reorganizacja
środowiska produkcyjnego do obsługi systemu BANK KRWI oraz zakup i dostawa fabrycznie nowego
serwera wraz z instalacją niezbędnego oprogramowania i aktualizacją środowiska produkcyjnego do
obsługi systemu BANK KRWI autorstwa ASSECO POLAND S.A. użytkowanego w Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Szczecinie”(znak sprawy: 3/ZP/2020).
§2
1. Przedmiotem umowy jest reorganizacja środowiska produkcyjnego do obsługi systemu BANK
KRWI oraz zakup i dostawa fabrycznie nowego serwera wraz z instalacją niezbędnego
oprogramowania i aktualizacją środowiska produkcyjnego do obsługi systemu BANK KRWI
autorstwa ASSECO POLAND S.A. użytkowanego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
I Krwiolecznictwa w Szczecinie.
2. Na przedmiot zamówienia składa się:
1) Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem i sprzętem dodatkowym: ………………………………..……
(wskazanie nazwy serwera, modelu (typu), producenta oraz nazwy oferowango oprogramowania, producenta)

2) Konfiguracja sieci LAN w taki sposób, aby stacje robocze pracowały z nowym serwerem;
3) Podłączenie (uruchomienie) aplikacji BANK KRWI wraz z systemem wspomagającym
zarządzanie autorstwa ASSECO S.A. na nowym serwerze;
4) Konfiguracja i weryfikacja transmisji danych z aparatów diagnostycznych na nowym serwerze;
5) Szkolenie z zakresu obsługi nowego serwera.
3. Wykonanie prac, o których mowa w §2 ust. 2 pkt. 2-4 jednorazowo w godzinach nocnych
(pomiędzy 22.00 a 6.00) lub w dzień ustawowo wolny od pracy – w czasie nie dłuższym niż 8
godzin. Jeżeli wykonawca przewiduje dłuższy czas wykonania tych prac, na ten czas zainstaluje i
uruchomi – na swój koszt – własny serwer (tak, aby przerwa z punktu widzenia użytkownika
wynosiła nie dłużej niż 8 godzin), w godzinach nocnych (pomiędzy 22.00 a 6.00) lub w dzień
ustawowo wolny od pracy pod nadzorem pracowników Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust.1 i 2 spełnia wymagania określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jest zgodny z ofertą wykonawcy z dnia ……..,
stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 jest wolny od wad fizycznych
i prawnych, oraz jest dopuszczony do obrotu prawnego na terytorium RP.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w sposób zabezpieczający i zapobiegający
utracie danych Zamawiającego znajdujących się na dotychczas używanym serwerze
Zamawiającego.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 90 dni kalendarzowych od
dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Transport przedmiotu zamówienia krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkimi
opłatami celnymi, skarbowymi oraz innymi opłatami pośrednimi obciążają Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować, uruchomić przedmiot zamówienia w
miejscu użytkowania wskazanym przez Kupującego w tym: dostarczyć sprzęt wraz z wniesieniem
do miejsca przeznaczenia, zainstalować i uruchomić sprzęt, przeprowadzić procedurę kwalifikacji i
walidacji zgodnie z IQ/OQ w miejscu instalacji.
4. Wykonawca zobowiązuje się co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem dostawy,
powiadomić Zamawiającego zgodnie z wyborem drogą elektroniczną na adres ……………. lub faksem
pod numerem …………. o dacie i godzinie dostawy.
5. Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego tj.
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 80/82,
70-482 Szczecin.
6. Z czynności dostarczenia, odbioru, montażu, instalacji i bezawaryjnego rozruchu całości
przedmiotu zamówienia, wraz ze zrealizowaniem wymaganych szkoleń przez Wykonawcę,
Zamawiający sporządzi protokół zawierający co najmniej miejsce i datę sporządzenia, ilość, rodzaj i
nazwę dostarczonego przedmiotu umowy, uwagi i zastrzeżenia (albo adnotację „bez zastrzeżeń”),
oraz podpis przedstawiciela Zamawiającego.
7. W przypadku dostawy wadliwego przedmiotu umowy (w szczególności niekompletnego,
niezgodnego z ofertą Wykonawcy, nieodpowiedniej jakości np. posiadającego wady mechaniczne),
Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć prawidłowy przedmiot
umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania przez Zamawiającego.
8. Do koordynacji spraw związanych z przedmiotem zamówienia Wykonawca upoważnia ………
tel./faks……., e-mail: ………………………….
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy wynosi ………….. zł brutto (w tym podatek
VAT …..% w wysokości ……………….. zł).
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty związane z poprawną realizacją
umowy.
3. Rozliczenie nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie
do …….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Termin,
o którym mowa w zdaniu pierwszym jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego.
4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6 Umowy.
5. Za datę dokonania przez Zamawiającego płatności uznaje się datę złożenia przelewu należności
w banku Zamawiającego.
6. Podanie na fakturze terminu płatności innego niż w ust. 3 nie zmienia warunków płatności.
§5
1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu, że serwer będący przedmiotem umowy będzie fabrycznie
nowy, wolny od wad oraz objęty 36 miesięczną gwarancją, licząc od daty przekazania go
Zamawiającemu do użytkowania po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne dokonanie napraw ewentualnych uszkodzeń, w tym wymianę
uszkodzonych podzespołów lub urządzeń na nowe, wolne od wad, o identycznych lub lepszych
parametrach – w miejscu instalacji serwera.
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3. Naprawy gwarancyjne będą realizowane w miejscu instalacji serwera. W przypadku konieczności
wykonania naprawy w serwisie poza miejscem instalacji, dowóz sprzętu podlegającego naprawie
gwarancyjnej będzie realizowany przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu
umowy na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania zgłoszenia
reklamacyjnego.
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z serwerem kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi
w języku polskim.
6. Okres gwarancji podlega przedłużeniu o czas naprawy.
7. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą w Polsce.
8. Wszelkie przeglądy serwisowe i naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez autoryzowany
serwis upoważniony przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela urządzeń będących
przedmiotem umowy, tj.:
firma………………………………………………………………………………………..tel…………………..,
faks:……………………, adres mailowy:………………………………………………….
9. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 6 Umowy Wykonawca
przedkłada Zamawiającemu warunki gwarancji producenta i autoryzowanego serwisu
gwarancyjnego.
10. Zamawiającemu przysługuje w ramach uprawnień gwarancyjnych w szczególności prawo zwrotu
wadliwego (tj. w szczególności niekompletnego, niezgodnego z ofertą Wykonawcy,
nieodpowiedniej jakości np. posiadającego wady mechaniczne) przedmiotu umowy, w przypadku
stwierdzenia jego wadliwości w okresie gwarancji. W przypadku dokonania zwrotu, o którym
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego za wadliwy
przedmiot umowy wynagrodzenia, jako świadczenia nienależnego.
11. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem
o przeprowadzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę z danej dziedziny.
12. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem
ekspertyzy oraz koszty związane z usunięciem wad ponosi wykonawca.
13. Jeżeli w okresie gwarancji, na skutek dostarczenia przez Sprzedającego wadliwego przedmiotu
umowy (w szczególności niekompletnego, niezgodnego z ofertą Wykonawcy, nieodpowiedniej
jakości np. posiadającego wady mechaniczne) Zamawiający poniesie dodatkowe koszty związane z
wykonywaną w oparciu o wadliwy przedmiot umowy działalnością, Wykonawca zobowiązuje się
do zwrotu Zmawiającemu tych kosztów.
14. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi za wady, niezależnie
od uprawnień wynikających z gwarancji.
15. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć niezbędnych starań zmierzających do umożliwienia
Wykonawcy sprawnego wykonywania postanowień niniejszej umowy, w szczególności poprzez
udzielenie na wyraźny wniosek Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji, jak również zapewni
Wykonawcy dostęp do systemu informatycznego oraz oprogramowania systemowego i
bazodanowego i urządzeń.
16. Zamawiający zobowiązany jest zabezpieczyć posiadane przez niego dane oraz oprogramowanie, w
szczególności poprzez regularne sporządzanie kopii zapasowych wszelkich danych oraz
oprogramowania znajdujących się bądź zainstalowanych w jego systemie informatycznym w
trakcie wykonywania niniejszej Umowy.
§6
1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na niżej
opisanych zasadach.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:
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1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy;
2) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w §4 ust. 1 umowy;
3) w przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, w terminie określonym w §3 ust. 1
Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień
zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1
umowy;
4) w przypadku zwłoki w wymianie wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, w terminie
określonym w § 5 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 umowy.
3. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, a w
przypadku kar za opóźnienie z każdym dniem.
4. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania
uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wysokość poniesionej na
skutek działania lub zaniechania Wykonawcy szkody przewyższy wysokość kary umownej do
wysokości wynagrodzenia określonego w par 4 ust. 1 umowy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w całości
lub w jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia; w takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy;
2) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy mimo dodatkowego
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) w przypadku zwłoki Wykonawcy w naprawie wady przekraczającej trzykrotność określonego w
umowie czasu naprawy, określonego w § 5 ust. 4 pkt 2 lit a;
4) w przypadku zwłoki Wykonawcy w naprawie wady przekraczającej trzykrotność określonego w
umowie czasu naprawy, określonego w § 5 ust. 4 pkt 2 lit b;
5) Naprawy wady w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, powodujący utratę danych
Zamawiającego lub poważne ryzyko utraty takich danych.
6) realizacji umowy z nienależytą starannością.
2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę
odstąpienia.
3. Odstąpienie od niniejszej umowy uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy
oświadczenia Zamawiającego drogą faksową pod numerem ………… lub mailową na adres …………..
jeśli zostanie potwierdzone następnie listem poleconym wysłanym na adres Wykonawcy.
§8
1. Przewiduje się możliwości zmiany umowy, gdy:
1) gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który
spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
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2) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i
niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”,
„klęski żywiołowej”). W takim przypadku termin realizacji przedmiotu umowy może ulec
przesunięciu o czas trwania przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego
poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem
zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających
koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu
umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzą
do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź
wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i
przede wszystkim zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy.
3. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić
zgodę się na zawarcie aneksu).
4. Zamawiający dopuszcza, po uprzednim ustaleniu i zaakceptowaniu przez strony, przesunięcie
godzin rozpoczęcia i zakończenia prac, o których mowa w § 2 ust. 3 umowy (bez konieczności
sporządzania aneksu do umowy).
§81
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym
w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy a także terminu realizacji
pojedynczych zleceń, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego) w przypadku
występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację zamówienia (lub
dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19.
2. Strony informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na
należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony
umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym,
oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub nadzorem
epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w styczności z osobami, których zdrowie
zostało zagrożone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo
dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu
dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub
niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu
rozprzestrzeniania się COVID-19;
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w
art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian;
4) wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
wykonania umowy;
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w
ust. 2 pkt 1-6, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub
oświadczenia tych wykonawców.
Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte
wykonanie tej umowy.
Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 o których
mowa w ust. 2, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy może w uzgodnieniu
z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez:
1) zmianę terminu wykonania umowy polegającą w szczególności na wydłużeniu terminu jej
obowiązywania w związku z czasowym zawieszeniem realizacji zamówień, o którym mowa w
§81 ust. 4 pkt. 2 Umowy, a także zmianę terminu realizacji pojedynczych zleceń o którym
mowa w §3 ust. 2 Umowy.
2) czasowe zawieszenie realizacji zamówień tj. wykonywania umowy,
3) zmianę sposobu wykonywania dostaw,
4) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej
umowy.
Zmiana terminu wykonania umowy lub lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy może
nastąpić o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutków związanych z wystąpieniem tej
przeszkody. W przypadku wydłużenia terminu obowiązywania umowy, zmiana może nastąpić o
czas niezbędny do wyczerpania ilości określonych w umowie.
Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem
COVID-19 na należyte jej wykonanie.
Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z
wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej
umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić
wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres
wzajemnych świadczeń.
W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną
do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca mogą uzgodnić odpowiednią zmianę
łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez
podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy zmienionej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.

§9
1. Jeżeli w celu wykonania Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji lub sublicencji na
korzystanie z praw własności intelektualnej osób trzecich, dotyczących Dokumentacji lub
standardowego Oprogramowania osób trzecich, które mają być częścią przedmiotu umowy lub
elementach dostarczanych przez Wykonawcę, warunki licencyjne Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu przy zawarciu Umowy. Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem lub posiada
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licencję na korzystanie i sublicencjonowanie tych utworów w zakresie potrzebnym do wykonania
Umowy lub że zapewni udzielenie takich licencji przez podmiot uprawniony.
§9¹
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w REGIONALNYM CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE. Szczegółowe informacje dotyczące zasad
przetwarzania
danych
osobowych
znajdują
się
na
stronie
http://www.krwiodawstwo.szczecin.pl/rodo.
2. Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku realizacji przedmiotu
zamówienia zawarte zostały w Umowie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§10
Przedmiotowa umowa zawarta jest na czas określony.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

§11
Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy
na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.
Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na ważność
i skuteczność pozostałych jej postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia nieważnego lub
nieskutecznego postanowienia przez ważne i skuteczne postanowienie, które pozwoli osiągnąć w
sposób jak najbardziej zbliżony taki sam lub podobny cel Umowy.
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy Sąd
dla siedziby Zamawiającego.
Wszelka korespondencja kierowana będzie przez strony wzajemnie na adresy wskazane w
nagłówku umowy. Każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą stronę o
zmianie adresu do doręczeń wskazanego w nagłówku umowy lub pozostałych danych
kontaktowych, pod rygorem uznania za prawidłowe doręczenia na dotychczasowy adres.
Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania o każdej zmianie statusu
prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków przez którąkolwiek ze
Stron, Stronę tę obciążać będą ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej strony.

....................................
Zamawiający

..........................................
Wykonawca
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