Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR [ ...]
Zawarta w dniu [……………..] r. w Gdańsku pomiędzy:
Gminą Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12 ; 80-803 Gdańsk; NIP: 583001969, w imieniu której działa:
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeskiej 61, kod pocztowy 80-397,
NIP: 584 20 18 701, REGON: 191011538, reprezentowany przez Marka Jankowskiego – Dyrektora,
(Zarządzenie nr 847/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa szczególnego dla dyrektora Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia, do realizacji projektu:
„Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2 u
osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”)
zwaną dalej: „Zamawiającym”,
a
................................................................................ zamieszkałym/ą/ z siedzibą …………………………………………..
NIP / PESEL dla osób fizycznych,…………………………..
KRS/inny Rejestr ……………………………………………………………………………..…………
zwanym/ą dalej: „Wykonawcą”.
łącznie zwanymi dalej: "Stronami",
w wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, Strony postanawiają co następuje:
§1
OŚWIADCZENIA STRON

1. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada fachową wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami
wymaganymi przepisami prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
2) dysponuje odpowiednim doświadczeniem, środkami techniczno-organizacyjnymi oraz
personelem, niezbędnymi do prawidłowego realizowania Przedmiotu Umowy,
3) jego zdolność oraz płynność finansowa, umożliwiają prawidłową i terminową realizację
Przedmiotu Umowy,
4) nie znajduje się w stanie likwidacji oraz nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe lub
naprawcze, jak również nie jest zagrożony niewypłacalnością, ani nie jest wobec niego prowadzone
postępowanie egzekucyjne,
5) bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia podmiotów trzecich z tytułu szkód
materialnych wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę lub podwykonawców,
6) przyjmuje do wiadomości, iż świadczenie usług w ramach niniejszej Umowy odbywać się będzie
zdalnie lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się w tym zakresie
zapewnić, aby wszelkie prace wykonywane przez niego w ramach Umowy były prowadzone w sposób
minimalizujący zakłócenia w pracy Zamawiającego oraz w sposób pozwalający na zachowanie
ciągłości pracy Zamawiającego.
2. Zamawiający oświadcza, że:
1) realizuje projekt pn. „Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej
dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta
Gdańska i Gminy Stegna” w ramach Osi Priorytetowej 05. Zatrudnienie, Działania 05.04. Poddziałania
05.04.01 Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego
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Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwany dalej: „Projektem”) oraz zapewnia, że brak
jest jakichkolwiek przeszkód prawnych lub faktycznych, które uniemożliwiałyby zawarcie przez
Zamawiającego niniejszej umowy. Zamawiający oświadcza, że Beneficjentem Projektu jest Gmina
Miasta Gdańska,
2) jest świadomy tego, iż realizacja Przedmiotu Umowy wymaga jego współpracy z Wykonawcą.
Zamawiający zapewni współdziałanie w takim zakresie, w jakim jest to faktycznie niezbędne do
wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie
zobowiązany przekazać Wykonawcy wyłącznie informacje i dokumenty znajdujące się w posiadaniu i
kompetencji Zamawiającego.
3. Strony zgodnie oświadczają, że niezależnie od zakresu wiedzy informatycznej i organizacyjnej, którą
dysponuje Zamawiający, nie będzie on, w zakresie Przedmiotu Umowy, traktowany jak
profesjonalista, o poziomie porównywalnym do Wykonawcy.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie usługi hostingu aplikacji
internetowej służącej realizacji Projektu oraz utrzymywanie serwera DNS dla potrzeb domeny
bezcukrzycy.gdansk.pl (zwanych dalej zamiennie: „Systemem” lub „Serwisami”).
2. Szczegółowy zakres usług stanowiących Przedmiot Umowy oraz minimalnych wymagań w zakresie
serwerów, infrastruktury, bezpieczeństwa oraz celów statystycznych, określony jest w Załączniku nr
1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wskazany załącznik stanowi integralną
część Umowy oraz kształtuje prawa i obowiązki Stron.
3. W zakres Przedmiotu Umowy, do którego realizacji zobowiązany jest Wykonawca, wchodzi w
szczególności:
1) zapewnienie przez cały czas trwania umowy infrastruktury pozwalającej na prawidłowe
funkcjonowanie Systemu;
2) umożliwienie i przeprowadzenie instalacji Systemu na zabezpieczonej infrastrukturze, którą
zapewni Wykonawca, na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego opisu wymagań
technicznych dotyczących oprogramowania systemowego, baz danych oraz podobnych elementów;
3) udostępnienie użytkownikom sieci Internet Systemu na zabezpieczonej infrastrukturze, którą
zapewni Wykonawca, wraz z zapewnieniem ciągłości działania i dostępności Systemu;
4) świadczenie usługi hostingu dla Systemu (tzw. hostowanie) i zapewnienie dostępności Systemu
przez cały okres trwania umowy;
5) świadczenie usług wsparcia technicznego dla Systemu, w tym np. administracji serwerami,
aktualizacjami komponentów systemu operacyjnego serwerów (baz danych, modułów oraz
podobnych elementów), instalacja aktualizacji i łatek systemu operacyjnego oraz podobnych
elementów, przy czym w zakres usług wsparcia nie wchodzi modyfikacja Systemu dostarczonego
przez Zamawiającego;
6) świadczenie wskazanych w punkcie 5. powyżej usług wsparcia technicznego dla Systemu w ilości
[…...] roboczogodzin w wymiarze miesięcznym, w całym okresie obowiązywania Umowy, przy czym
rzeczone usługi obejmować mają w szczególności obszar związany ze środowiskiem hostingowym, a
zatem przykładowo: uruchomienie nowych aplikacji i baz danych, instalację lub konfigurację vhostów
oraz maszyn wirtualnych, odzyskiwanie utraconych danych, upgrade działających usług i serwisów,
modyfikacje działających usług i serwisów oraz inne czynności o podobnym charakterze;
7) przeprowadzenie w terminach uzgodnionych przez Strony oraz w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, dla pracowników Zamawiającego i jego ewentualnych podwykonawców,
instruktarzy stanowiskowych z zakresu środowiska programowego oraz infrastruktury sprzętowoprogramowej, na której System został uruchomiony i udostępniony, w zakresie między innymi
architektury środowiska hostingowego, polityki backupów, architektury systemów zabezpieczeń
wymaganych zgodnie z zapisami w Załączniku nr 1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia oraz innych istotnych elementów, przy czym instruktarze stanowiskowe nie konsumują
w żadnym zakresie puli godzin usług wsparcia technicznego, o których mowa w pkt 5. i 6. powyżej;
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8) udostępnianie Zamawiającemu w uzgodnionej przez Strony formie statystyk pracy Systemu;
9) zapewnienie dwóch różnych serwerów DNS o różnych publicznych adresach IP dla prowadzenia
domen Zleceniodawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania Przedmiotu Umowy w okresie od 1 stycznia 2020 roku
do 30 czerwca 2023 roku. Jednocześnie w ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu z dniem 2 grudnia 2019 roku zabezpieczonej
infrastruktury serwerowej przygotowanej do instalacji oprogramowania.
§3
PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
1. Niezależnie od innych obowiązków określonych w niniejszej Umowie oraz treści Załącznika nr 1 do
Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do:
1) realizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i Załącznikami do
niej, mając na celu ochronę interesów Zamawiającego,
2) zapewnienia sobie we własnym zakresie wszelkich narzędzi, w tym sprzętu, oprogramowania i
innych zasobów (również osobowych) potrzebnych do bieżącej realizacji Przedmiotu Umowy,
3) udzielania wszelkich wskazówek i wyjaśnień oraz ścisłej współpracy z Zamawiającym przy
realizacji Przedmiotu Umowy, a także stosowania się do uwag i wytycznych Zamawiającego w tym
zakresie,
4) zapewnienia w całym okresie trwania umowy dostępności Serwisów na poziomie minimum
99,7%,
5) zapewnienia w całym okresie trwania umowy realizacji wymagań dotyczących: infrastruktury,
serwerów DNS, bezpieczeństwa oraz statystyk pracy Systemu, co najmniej na minimalnym
poziomie opisanym szczegółowo w Załączniku nr 1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia,
6) zachowania w tajemnicy, materiałów, opracowań oraz dokumentów przekazanych przez
Zamawiającego w ramach realizacji Umowy w zakresie wskazanym w § 5 Umowy,
7) niezwłocznego informowania Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres:
bezcukrzycy@opz.gdansk.pl oraz za pośrednictwem telefonu na numer: +48 […………………...] o
wszelkich problemach wynikłych w toku wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczególności o
wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na stabilność działania hostowanego Systemu. Powyższe
nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu ewentualnych kar umownych.
8) wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie wykonywania czynności serwisowych przez osoby
zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) na umowę o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1086 ze zm.), jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu
pracy. Zamawiający może przy tym na dowolnym etapie realizacji Przedmiotu Umowy żądać
przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia pracowników na
opisanych powyżej zasadach. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia
żądanych przez Zamawiającego dokumentów w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od zgłoszenia
żądania przez Zamawiającego. Nieprzedstawienie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie
żądanych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę wskazanego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Z
tytułu niespełnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) opisanego wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, o której mowa
w § 7 ust. 1 pkt 6 Umowy.
2. Wykonawca, mając na względzie krytyczny charakter funkcjonowania Systemu dla celów realizacji
działań Zamawiającego, zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej
profesjonalnej staranności. We wskazanym zakresie Wykonawca zobowiązuje się zwłaszcza do
uwzględnienia, że zawartość Serwerów oraz wszystkie dane w formie elektronicznej, stanowią
intelektualną własność Zamawiającego.
3. Szczegółowe zasady i warunki świadczonych przez Wykonawcę usług określone są w § 3 ust. 4-19
Umowy oraz w Załączniku nr 1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
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4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy ze szczególnym uwzględnieniem
poziomu obsługi, parametrów jakościowych oraz procedur postępowania w usuwaniu skutków
zdarzeń polegających na:
1) braku dostępności Serwisów lub dostępności do Serwisów albo dostępie ograniczającym
korzystanie z Serwisów albo każdej nieuprawnionej zmianie treści Serwisów dokonanej przez osoby
nieuprawnione (dalej: „Awaria”),
2) zagrożeniu, również potencjalnym, prawidłowego wykonywania jednej lub wielu funkcji Systemu,
niestanowiącym zagrożenia dla utrzymania krytycznych procesów Systemu, jednak wnoszącym
utrudnienia do jego eksploatacji (dalej: „Usterka”).
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy przy uwzględnieniu parametrów
jakościowych zadeklarowanych w złożonej ofercie, jednak nie gorszych niż:
1) okres gotowości przez wszystkie dni w roku, przez całą dobę,
2) dostępność Serwisów na poziomie 99,7%,
3) czas usunięcia usterki - sześć godzin.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania Obsługi Klienta (dalej: „BOK”), które będzie
odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o Usterkach i Awariach. Wykonawca zobowiązuje się do
zapewnienia nieprzerwanego w okresie trwania umowy działania BOK – przez wszystkie dni w roku,
przez całą dobę, przy czym Usterki i Awarie zgłaszane będą na adres poczty elektronicznej
Wykonawcy wskazany w § 8 ust. 4 pkt 2 Umowy.
7. W ramach zgłoszenia Usterki lub Awarii, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do podania swojego
imienia, nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego, a także opisu objawów Usterki lub Awarii i
czasu jej wystąpienia.
8. Czas rozpoczęcia Usterki lub Awarii liczony jest od momentu zgłoszenia Usterki lub Awarii w sposób
opisany w ust. 6 i 7 powyżej.
9. Wykonawca zobowiązuje się, w ramach zagwarantowania nieprzerwanej pracy BOK, do
zarejestrowania zgłoszenia Usterki lub Awarii i potwierdzenia Zamawiającemu przyjęcia zgłoszenia
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do kontaktu ze zgłaszającym Usterkę lub Awarię w celu
przekazania informacji o podjęciu działań naprawczych oraz następnie do ich przeprowadzenia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonej Usterki w czasie nieprzekraczającym 6 godzin
od jej zgłoszenia.
12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonej Awarii. Czas usunięcia awarii
uwzględniony jest w obliczeniu dostępności Serwisów i powiązany z opisanym w ust. 5 pkt 2
powyżej parametrem dostępności Serwisów, co stanowi podstawę do naliczenia ewentualnej kary
umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy.
13. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy w dniu podpisania Umowy listy
maksymalnie dziesięciu Serwisów, których częstotliwość odpytywania wynosić będzie jedną
minutę. Lista Serwisów może ulegać późniejszym zmianom. Ewentualne zmiany we wskazanym
zakresie nie będą miały charakteru zmiany Umowy i nie będą wymagały dla swojej ważności formy
aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy.
14. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający monitorował będzie dostępność stron za
pomocą co najmniej trzech punktów monitorowania.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego wyłączenia przez Wykonawcę urządzeń z
eksploatacji w celu przeprowadzenia testów lub innych niezbędnych prac serwisowych związanych
z zapewnieniem poprawnej pracy Systemu.
16. W przypadku gdy wyżej wymienione prace będą mogły spowodować przerwy w korzystaniu przez
Zamawiającego z Systemu, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania każdorazowo zgody
Zamawiającego w odniesieniu do terminu i okresu czasowego wyłączenia urządzeń. Wykonawca
zobowiązuje się poinformować Zamawiającego i uzyskać jego zgodę, na co najmniej pięć dni
roboczych przed terminem rozpoczęcia prac. W przypadku nieudzielenia przez Zamawiającego
zgody, Wykonawca zobowiązuje się do odstąpienia od przeprowadzenia prac w zaproponowanym
terminie. W takim przypadku Strony uzgodnią najbliższy możliwy termin ich przeprowadzenia.
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17. Niezależnie od wymogów opisanych w ust. 16. powyżej, prace serwisowe mogą się odbywać
jedynie w godzinach 22:00-6:00.
18. Czas przerw z tytułu planowanych prac serwisowych nie będzie uwzględniany przy obliczaniu
parametrów jakościowych, mających wpływ na wielkość kar umownych.
19. Wykonawca ma prawo współpracować przy realizacji Przedmiotu Umowy z osobami trzecimi
pod warunkiem, że osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania Przedmiotu
Umowy. W takim jednak przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i
zaniechania podwykonawców oraz innych osób trzecich, którymi posłużył się przy realizacji
Przedmiotu Umowy, jak za własne działania i zaniechania. W szczególności Wykonawca nie może
zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez osoby, z którymi współpracował
lub współpracuje przy realizacji Przedmiotu Umowy.
20. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) współdziałania w niezbędnym zakresie z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy. W
szczególności w ramach współpracy, o której mowa powyżej Zamawiający zobowiązany jest
przekazać na wniosek Wykonawcy przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
Zamawiającego wskazany w § 8 ust. 4 pkt 1 Umowy wszelkie informacje lub materiały, które posiada,
konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy. Przekazanie informacji lub materiałów, o których mowa
powyżej, nastąpi każdorazowo w najbliższym możliwym do zrealizowania przez Zamawiającego
terminie, z uwzględnieniem ich zakresu oraz przedmiotu;
2) zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na zasadach określonych w § 4 Umowy.
21. Zamawiającemu na każdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy przysługuje prawo kontroli działań
podejmowanych przez Wykonawcę w jego wykonaniu. W ramach powyższego uprawnienia
Zamawiający ma prawo w szczególności do:
1) domagania się od Wykonawcy przekazania wszelkich informacji na temat sposobu realizowania
Przedmiotu Umowy,
2) zgłaszania Wykonawcy uwag dotyczących sposobu wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu
Umowy,
3) udzielania Wykonawcy niezbędnych wskazówek dla prawidłowego realizowania Przedmiotu
Umowy.
22. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż jeśli w umowie nie zdefiniowano danego
obowiązku niezbędnego do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy jako obowiązku
Zamawiającego, Stroną zobowiązaną do jego wykonania jest Wykonawca.
23. Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań celem pełnej realizacji Umowy, w szczególności
Strony zobowiązują się do niezwłocznego przekazywania sobie wzajemnie danych i informacji
mających znaczenie dla realizacji podjętych niniejszą Umową zobowiązań.
24. Strony zobowiązują się na bieżąco informować się wzajemnie o wszelkich znanych im zagrożeniach,
trudnościach oraz przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, które mają wpływ na jakość,
terminowość lub stopień realizacji zadań. Informacje powyższe powinny być przekazywane pisemnie
na adresy wskazane w części wstępnej umowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy
wskazane przez strony w § 8 ust. 4 Umowy.
§4
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu Umowy w okresie do dnia 30 czerwca
2023 roku nie może łącznie przekroczyć kwoty [………….] zł (słownie:
[………………………………………….]
złotych 00/100) brutto, w tym podatek VAT.
2. Zamawiający zobowiązuje się do wypłacania Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji
Przedmiotu Umowy w okresach miesięcznych, w częściach równych 1/42 kwoty wynagrodzenia,
określonego w ust. 1 powyżej.
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3. Zapłata Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, następować będzie na
podstawie prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT, obejmujących kolejno
następujące po sobie miesiące, przy czym pierwsza faktura wystawiona zostanie za miesiąc styczeń
2020 roku. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania każdorazowo faktury do 10. dnia każdego
miesiąca.
4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia doręczenia przez
Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT, przy czym za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
6. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku niewłaściwie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,
brak zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego w terminie, nie może stanowić podstawy do
naliczania odsetek ustawowych, ani też nie będzie traktowany jako pozostawanie przez
Zamawiającego w zwłoce.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie przysługuje
od Zamawiającego zwrot jakichkolwiek dodatkowych kosztów realizacji Przedmiotu Umowy.
§5
KLAUZULA POUFNOŚCI I DANE OSOBOWE

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej ustaniu, do nieczynienia
użytku i nieujawniania żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek informacji uzyskiwanych w trakcie
wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. W szczególności Wykonawca
zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej zakończeniu do:
1) zachowania w tajemnicy i nieujawniania wszystkich informacji technicznych, ekonomicznych,
finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących Zamawiającego, a uzyskanych
w trakcie współpracy Stron, niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła. Obowiązek
zachowania tajemnicy obejmuje wszystkie uzyskane przez Wykonawcę informacje, w tym notatki
służbowe oraz wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną,
2) zachowania w tajemnicy i nie ujawniania jakichkolwiek informacji, materiałów lub dokumentów
uzyskanych od osób trzecich współpracujących z Zamawiającym w związku z wykonywaniem
niniejszej Umowy,
3) zachowania w tajemnicy i nieujawniania jakichkolwiek wyników prac uzyskanych w związku z
wykonywaniem niniejszej Umowy oraz wszelkich związanych z tym informacji, materiałów i
dokumentów,
4) wykorzystywania informacji o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3 wyłącznie w celu realizacji
Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, aby żadna osoba
nieuprawniona nie ujawniła informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ani ich źródła,
osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do:
1) informacji powszechnie znanych,
2) informacji ogólnie dostępnych,
3) informacji, do ujawnienia których Wykonawca zobowiązany był na mocy orzeczenia Sądu lub
decyzji organów administracji publicznej,
4) informacji, których odbiorcą jest organ uprawniony do ich uzyskania na mocy przepisów prawa.
4. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu przez Wykonawcę lub
podwykonawców lub inne osoby trzecie, z którymi Wykonawca współpracował przy realizacji
Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kary umownej
w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zaś dodatkowo, w przypadku gdy opisywane
naruszenie będzie miało charakter rażący, do odstąpienia od Umowy niezależnie od etapu jej
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realizacji. W takim przypadku przyjmuje się, iż do odstąpienia od Umowy doszło z winy i z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z niniejszą
Umową oraz jej realizacją. Wykonawca uprawniony jest jednak do udostępnienia wskazanych
informacji na żądanie uprawnionych ustawowo organów/instytucji/urzędów. Ponadto Wykonawca
zobowiązuje się, w zakresie dotyczącym realizacji Umowy, do poddania kontroli przeprowadzonej
przez instytucje i organy uprawnione do kontrolowania projektu „Gdański Program Profilaktyki
Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku
aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna”, realizowanego przez Beneficjenta
oraz Zamawiającego.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1010). oraz zgodnie z brzmieniem art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010).
7. W przypadku gdy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe, Strony zobowiązują się do zawarcia
odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Odmowa zawarcia umowy o
powierzenie przetwarzania danych przez Wykonawcę będzie podstawą do odstąpienia od niniejszej
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może, poza innymi przypadkami wskazanymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz niniejszej Umowie, odstąpić ze skutkiem
natychmiastowym od całości Umowy bez konieczności zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4 Umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze
wykonywanie Umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, jak również w sytuacji tego typu zmiany zasad finansowania Projektu,
o którym mowa w treści § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy, która skutkowałaby niemożliwością zrealizowania
zobowiązań związanych z wypłatą Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa
w § 4 Umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.
2) w przypadku gdy Wykonawca realizował będzie Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo
sprzeczny z Umową, w tym w szczególności bezzasadnie nie będzie się stosował do uwag
Zamawiającego dotyczących wykonywania Umowy, w kontekście obowiązków Wykonawcy
wynikających z Umowy i osiągnięcia jej celu lub naruszał będzie inne postanowienia Umowy w
sposób zagrażający jej wykonaniu na warunkach określonych w Umowie. W takim przypadku
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy i wyznaczy mu
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający
może od Umowy odstąpić. W takim przypadku uznaje się, że do odstąpienia od Umowy doszło z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) w przypadku likwidacji Wykonawcy lub złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku uznaje się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
4) w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 4 Umowy, w terminie 7
(słownie: siedmiu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku uznaje
się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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5) w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 7 Umowy, w terminie 7
(słownie: siedmiu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku uznaje
się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę zapisów umownych dotyczących parametrów
jakościowych oraz usuwania Usterek i Awarii, o których mowa § 3 ust. 5, 11 i 12 Umowy, w terminie
7 (słownie: siedmiu) dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku uznaje
się, że do odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa
w § 4 Umowy w przypadku, w którym do odstąpienia od Umowy doszłoby na innych niż wskazane w
ust. 1 niniejszego paragrafu podstawach, lecz z winy lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, jeżeli Zamawiający
bez uzasadnionej przyczyny pozostaje w ponad 30-dniowej zwłoce z zapłatą wynagrodzenia, o
którym mowa w § 4 Umowy. W takim przypadku Wykonawca może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od umowy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty zaistnienia opisanej
okoliczności.
4. Oświadczenie jednej ze Stron o odstąpieniu od Umowy, należy złożyć drugiej Stronie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie powyższe dla swojej ważności powinno ponadto
zawierać wskazanie przyczyny odstąpienia od umowy oraz podanie jej uzasadnienia.
§7
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:
1) za każdą godzinę niedostępności serwera na poziomie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4
Umowy, przy uwzględnieniu § 3 ust. 12 Umowy – w wysokości 0,4 % wartości wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
2) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 3 ust. 11 Umowy, przy uwzględnieniu
§ 3 ust. 8 Umowy – w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1
Umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy lub też z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w
wysokości 20 (słownie: dwudziestu) % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
4) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 5 ust. 1 i 2 Umowy, o którym mowa
w § 5 ust. 4 Umowy – w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
5) za każdy przypadek naruszenia wymogów bezpieczeństwa opisanych szczegółowo w Załączniku
nr 1 do Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – w wysokości, która zostanie
wyliczona na podstawie wzoru: CVSS x 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), przy czym CVSS
wyliczany jest na podstawie kalkulatora: https://www.first.org/cvss/calculator/3.0.
6) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 3 ust. 1 pkt 8 Umowy – w wysokości
10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w przypadku
odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 3
Umowy – w wysokości 10 (słownie: dziesięciu) % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy.
3. Kary umowne są niezależne od siebie i będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy
odrębnie. Jednakże w takim przypadku łączna wysokość kar umownych z różnych tytułów nie może
przekroczyć 75 (słownie: siedemdziesięciu pięciu)% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust.
1 Umowy. Jednocześnie w każdym przypadku Strony uprawnione są do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu kar
umownych na zasadach ogólnych.
4. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia Stronie
wezwania do jej zapłaty.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, po bezskutecznym upływie terminu
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płatności wskazanego w ust. 4 powyżej. W takiej sytuacji podstawą potrącenia będzie oświadczenie
Zamawiającego w formie pisemnej, doręczone na adres Wykonawcy wskazany w części wstępnej umowy.
6. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, nie powoduje utraty prawa do dochodzenia
kar umownych należnych na podstawie Umowy.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
2. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej, w postaci
aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają zmianę treści umowy w zakresie i
na warunkach wynikających z art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Strony jednocześnie zgodnie
ustalają, iż ewentualna zmiana danych kontaktowych którejkolwiek ze Stron, obejmujących również
adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych, nie będzie stanowiła zmiany
Umowy w rozumieniu niniejszego ustępu.
3. Niezależnie od treści ust. 2 powyżej, Strony dopuszczają możliwość dokonania w formie pisemnego
aneksu zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy w wypadku wystąpienia jednej ze
zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). W takim przypadku zmiana wysokości
wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa. Waloryzacja
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy uwzględniać będzie treść nowych przepisów, przy
czym wynagrodzenie, o którym mowa ulegnie zmianie jedynie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy,
jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany. Bezwzględnym
warunkiem wprowadzenia opisanych zmian wysokości wynagrodzenia jest złożenie przez
Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian,
zawierającego szczegółową argumentację w powyższym zakresie.
4. Doręczenia dokumentów o zastrzeżonej formie pisemnej będą dokonywane pod adresy wskazane w
części wstępnej Umowy. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej
Strony o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania korespondencji skierowanej pod
ostatnio podany adres za skutecznie doręczoną. W pozostałym zakresie doręczenia mogą być
również dokonywane w drodze elektronicznej, na podane przez Strony adresy mailowe:
1) Zamawiającego: bezcukrzycy@opz.gdansk.pl
2) Wykonawcy: […………………………………………………………………….]
5. Na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy Strony wskazują do bieżących kontaktów osoby:
1) ze strony Zamawiającego:
[……………………………………………………………………………………]
2) ze strony Wykonawcy:
[……………………………………………………………………………………]
6. Ewentualne spory wynikłe z wykonania Umowy, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
Załącznik Nr 1 - SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy
Zamawiający:

Wykonawca:

Strona 9 z 9

