Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Projektowane Postanowienia Umowy
zawarta dnia ....................................r. w Warszawie pomiędzy:
Centralnym Ośrodkiem Sportu Instytucją Gospodarki Budżetowej, 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska
6A, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000374033, NIP: 701-027-39-50, Regon: 142733356;
reprezentowanym przez:
Andrzeja Kalinowskiego – Dyrektora
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a

…………………………………..,
……………………………………. zwanym dalej WYKONAWCĄ,

a wspólnie zwanymi Stronami,

Stosownie do art. 2pkt 1.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) do zawarcia umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia migracji sterowników w rozdzielni …………….
w budynku hali widowiskowo-sportowej Torwar I zlokalizowanym na terenie Centralnego Ośrodka
Sportu w Warszawie, w 3 salach konferencyjnych, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………………..
r., stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony
został w Zapytaniu ofertowym – Ogólnej charakterystyce prac, Wymaganiach dla systemu oraz
Informacjach dodatkowych, stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

2.

Wykonawca zgodnie z Umową oraz ze swoją ofertą zobowiązuje się, że:
a.

dostarczy

zgodnie

z

przedstawioną

ofertą,

nowe

sterowniki

zaprogramowane

i sparametryzowane pod kątem sterowania przynależnych instalacji, wraz z niezbędnym
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osprzętem i Kartami do obsługi wszystkich istniejących urządzeń wykonawczych
zamontowanych w rozdzielniach,
b.

dostarczy i zamontuje zamienne czujniki temperatury na instalacji,

c.

dostarczy i zamontuje nastawniki cyfrowe w salach konferencyjnych będących miejscem
wykonania Umowy,

d.

naniesie zmiany na dokumentację rozdzielni sterownia w zakresie zmiany schematów połączeń
i urządzeń sterujących. ,

e.

wykona sprawdzenie urządzeń współpracujących z centralą, ewentualnie dokona wymiany
uszkodzonych siłowników i innych podzespołów w przypadku stwierdzenia uszkodzeń,

f.

wykonana niezbędne okablowanie potrzebne do pracy nowej automatyki

g.

wymieni wyłączniki silnikowe na falowniki dowolnej firmy

h.

dostarczy dokumentację do zakresu Przedmiotu umowy, w której skład będą wchodzić:
uzupełnione schematy elektryczne i instrukcja obsługi,

i.
3.

przeszkoli pracowników z zakresu obsługi sterowania.

Wszelkie prace nie ujęte w Umowie i załącznikach do Umowy, a wykonane przez Wykonawcę bez
pisemnej zgody Zamawiającego, traktowane będą jako wykonane przez Wykonawcę na własny koszt
(należność
za te prace nie zostanie zapłacona).

4.

Wykonawca wykona Przedmiot umowy osobiście za pomocą własnego personelu, sprzętu
i materiałów. Podzlecanie wykonania całości lub części Przedmiotu umowy osobie trzeciej wymaga
pisemnej zgody Zamawiającego. Za działania lub zaniechania osób, którym Wykonawca się posługuje
odpowiedzialność ponosi Wykonawca jak za własne działania lub zaniechania.

5.

Oferta Wykonawcy z dnia …………. stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. W przypadku sprzeczności
pierwszeństwo mają postanowienia Umowy przed treścią Oferty Wykonawcy.

6.

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty i podpisaniem Umowy miał możliwość
przeprowadzenia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego w celu dokładnego sprawdzenia stanu
urządzeń i podzespołów zależnych i współpracujących z zakresem oferowanych prac.

§2
WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1.

Umowa będzie realizowana od dnia jej podpisania do dnia 30.10.2021 r.

2.

Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w siedzibie Zamawiającego w salach
konferencyjnych przy ul. Łazienkowskiej 6a, za wyjątkiem niektórych prac, które ze względu na swoją
specyfikę będą prowadzone poza siedzibą Zamawiającego, co nie wpłynie na termin zakończenia prac
przez Wykonawcę.
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3.

Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostępu przez pracowników Zamawiającego
do pomieszczeń, w których Wykonawca realizować będzie Przedmiot umowy.

4.

Prace w ramach Przedmiotu umowy na terenie Zamawiającego będą realizowane w dni powszednie
w godzinach od 8.00 do 16.00.

5.

Istotne zmiany terminu wykonania prac mające wpływ na datę zakończenia tych prac,
a spowodowane przez czynniki niezależne od Wykonawcy mogą przedłużyć termin zakończenia
przedmiotu niniejszej umowy. Nowy termin zakończenia prac Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiającego w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od momentu ustąpienia przyczyny opóźnienia.
Zmiana terminu zakończenia realizacji prac zostanie udokumentowana zawarciem przez Strony
stosownego aneksu do Umowy.

6.

Wykonawca zastosuje w ramach świadczenia usługi, urządzenia i materiały fabrycznie nowe,
nieuszkodzone, wolne od wad i odpowiadające obowiązującym normom oraz posiadające niezbędne
certyfikaty i atesty

7.

Wykonawca zapewni dostawę i montaż urządzeń oraz dokona sprawdzenia instalacji znajdujących
się pod kontrolą modernizowanej rozdzielni sterowniczej.

8.

Wykonawca:
a)

oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonania Przedmiotu umowy oraz wymogami
użytkowników obiektu;

b)

zobowiązuje się prowadzić prace w sposób jak najmniej utrudniający użytkowanie obiektu,
w którym będą one prowadzone;

c)

zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP ppoż. oraz instrukcji Zamawiającego podczas
prowadzenia prac objętych Umową;

d)

zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu i narzędzi koniecznych
do wykonania Przedmiotu umowy;

e)

zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa; obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej;

f)

odpowiada za jakość i terminowość wykonania Przedmiotu umowy;

g)

gwarantuje, że czynności związane z realizacją niniejszej umowy będą wykonywane przez
pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia konieczne dla
prawidłowego wykonania Umowy;

h)

odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się w celu realizacji Umowy jak
za własne działania i zaniechania;

i)

zobowiązuje się do natychmiastowego (termin uzasadniony technicznie uzgodniony z
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Zamawiającym) usunięcia szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji
usługi;
j)

zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub
mogących mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego
postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego;

k)

przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów
i urządzeń, poświadczające możliwość ich zastosowania do realizacji Przedmiotu umowy
(atesty, aprobaty techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, itp. jeżeli wymagane przepisami)
wymagane dokumenty dostarczone zostaną nie później niż 7 dni po dokonaniu odbioru
końcowego prac.

9. Zamawiający zobowiązuje się do:
a)

udostępnienia Wykonawcy posiadanych informacji i materiałów (danych, dokumentacji,
opracowań) potrzebnych do wykonania Przedmiotu niniejszej umowy.

b)

udostępniania pomieszczeń określonych w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 2 Umowy w celu umożliwienia
realizacji Przedmiotu umowy;

c)

zapewnienia stałego dostępu do wody, pomieszczeń sanitarnych oraz energii elektrycznej.

10. Przedmiot umowy zostanie uznany za zrealizowany i odebrany po podpisaniu przez osoby
upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy, końcowego protokołu odbioru,
(2 egz. – po 1 dla każdej ze Stron). Odbiór prac odbędzie w terminie ustalonym 2 dni przed
planowanym odbiorem i zakończy się w dniu odbioru obustronnie spisanym protokołem.
11. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:
a)

datę i miejsce odbioru Przedmiotu umowy,

b)

ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu umowy oraz zgodności z Umową,

c)

oświadczenie Zamawiającego o istnieniu bądź braku wad w wykonanym Przedmiocie umowy,

d)

jeśli po wykonaniu usługi będącej Przedmiotem Umowy okaże się, że sterowane instalacje nie
działają lub nie działają poprawnie, Wykonawca ma obowiązek wskazania urządzeń i/lub
instalacji niezwiązanych z przedmiotem prac niniejszej umowy, które powodują wadliwe
działanie oraz odpowiednio uargumentować swoje stanowisko w końcowym protokole
odbioru,

e)

w przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy, zobowiązanie
Wykonawcy do ich usunięcia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz
technicznie uzasadnionym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

12. Osobami upoważnionymi do nadzoru nad realizacją Umowy oraz podpisania protokołu odbioru są:
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a)

ze strony Zamawiającego:
Dawid Topa , tel.721 016 210 , email: Dawid.topa@cos.pl
Maciej Gazda, tel. 604589298, email: maciej.gazda@cos.pl

b)

ze strony Wykonawcy:
…………………………………………………………………….

13. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy
z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§3
KLAUZULA POUFNOŚCI
1.

W trakcie trwania Umowy, a także po jej zakończeniu/rozwiązaniu Wykonawca zobowiązuje się:
a)

nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody Zamawiającego
żadnych informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, osobowych
lub finansowych, które Wykonawca uzyska w jakikolwiek sposób (zamierzony lub
przypadkowy), przy wykonywaniu Umowy, bez względu na sposób, formę ich przekazania,
a także źródło ich pochodzenia (nazywanych dalej łącznie: "Informacje Poufne"),

b)

nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać Informacji Poufnych
lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne dla realizacji Umowy, nie
sporządzać żadnych kopii Informacji Poufnych, otrzymanych od Zamawiającego, chyba że
będzie to konieczne dla realizacji Umowy,

c)

do dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą,
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich,

d)

do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

2. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby
trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania o zaistniałej
sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia,
zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania
ochronne.
3. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem
Przedmiotu Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane
w formie elektronicznej lub w inny sposób) są poufne i nie mogą być, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego, udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.
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4. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy
wykonaniu Umowy.
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji, które:
a)

są dostępne publicznie w dniu ich przekazania Wykonawcy lub staną się publicznie dostępne
w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszego zobowiązania do zachowania poufności przez
Wykonawcę;

b)

były w posiadaniu Wykonawcy lub były Wykonawcy znane przed ich uzyskaniem
od Zamawiającego, poprzez zapisanie takich informacji w dokumentach Wykonawcy,
na komputerze lub innych nośnikach informacji, przed ich otrzymaniem od Zamawiającego,

c)

zostały ujawnione Wykonawcy przez osobę trzecią w sposób niepodlegający jakimkolwiek
ograniczeniom dotyczącym ich wykorzystania lub ujawnienia nałożonym przez osobę trzecią
lub na osobę trzecią w chwili ich dostarczenia;

d)

zostaną ujawnione w związku z obowiązkami wynikającymi bezpośrednio z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej;

e)

podlegają ujawnieniu w zakresie niezbędnym dla celów postępowania sądowego,
postępowania arbitrażowego lub innych postępowań prawnych wszczętych lub toczących się
w związku z zawartą Umową,

f)

zostały ujawnione przez Wykonawcę na podstawie pisemnej zgody wydanej przez
Zamawiającego.

6. W przypadku konieczności ujawnienia przez Wykonawcę Informacji Poufnych, Wykonawca
zobowiązuje się przed dokonaniem takiego ujawnienia, o ile to będzie prawnie dopuszczalne,
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie o istnieniu takiego obowiązku, wskazać
podstawę takiego obowiązku, podmiot, wobec którego takie ujawnienie ma mieć miejsce, listę
informacji, które mają podlegać takiemu ujawnieniu oraz podjąć starania, w celu uzyskania od
podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia należytej ochrony ujawnionych
informacji, w tym między innymi Wykonawca jest zobowiązana poinformować taki podmiot,
iż ujawniane informacje stanowią tajemnicę Zamawiającego i podlegają specjalnej ochronie.

§4
WARUNKI GWARANCJI ORAZ RĘKOJMI
1. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane urządzenia określone w § 1 ust. 2 Umowy oraz
urządzenia, które zostaną zamontowane w celu realizacji niniejszej Umowy, stosownie do § 1 ust. 3
Umowy, zgodnej z gwarancją producenta tych urządzeń, a na wykonane prace udzieli gwarancji na
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okres 24 miesięcy od chwili podpisania końcowego protokołu odbioru prac, o którym mowa w § 2
ust. 10 Umowy.
2. Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne w czasie trwania gwarancji zgodnie
z zapisami oferty oraz w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do szybkiej reakcji na zgłoszenia o awarii urządzeń (8 godzin
na udzielenie informacji przez serwis Wykonawcy, co do sposobu oraz terminu wykonania naprawy).
4. Przystąpienie do usunięcia awarii nastąpi w terminie do 2 dni roboczych, licząc od dnia telefonicznego
powiadomienia o awarii Urządzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Strony mogą
uzgodnić inny termin naprawy, z zachowaniem formy pisemnej.
5. Awarie zgłaszane będą na numer telefonu………………………, a następnie lecz nie później niż 2 dni
robocze od zgłoszenia telefonicznego na wskazany poniżej adres e-mail Wykonawcy.
W przypadku niemożliwości telefonicznego zgłoszenia awarii, zgłoszenia dokonywane będą
na adres e-mail: ……………………..
Data i godzina nadania (maila) stanowić będzie moment przyjęcia zgłoszenia.
6. Naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji Urządzenia.
7. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia Urządzenia do
punktu serwisowego, wskazanego przez Wykonawcę, koszty dostarczenia uszkodzonego Urządzenia
do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca instalacji leżą po stronie Wykonawcy.
8. Jeżeli w okresie gwarancji Urządzenie okaże się wadliwe a naprawa okaże się niemożliwa lub
nieskuteczna, Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na nowe wolne od wad,
o identycznych parametrach lecz zgodnie z warunkami gwarancji producenta urządzenia.
9. Okres gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
10.Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy
niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji.
11.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo usunąć te wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
12. Karty gwarancyjne i instrukcje obsługi (manual) dostarczone przez producentów instalowanych
urządzeń zostaną przekazane Zamawiającemu podczas odbioru końcowego prac.
13. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu całościową instrukcję obsługi w języku polskim
w dniu odbioru końcowego prac.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, jeżeli dostarczone
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Urządzenie ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność. Uprawnienia z tytułu rękojmi
powstają z dniem podpisania Protokołu odbioru i wygasają po upływie 24 miesięcy. Zamawiający
może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie terminu określonego w zdaniu
poprzedzającym, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.
§5
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Z tytułu prawidłowej realizacji Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości
…………………… netto + należny podatek VAT, płatność zostanie zrealizowana w dwóch częściach:
a. I część w kwocie ………………… zł netto + należny podatek VAT płatna przelewem
po dostarczeniu do Zamawiającego podzespołów do wmontowania w terminie do 14 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany
w niej rachunek bankowy Wykonawcy. Podpisanie protokołu częściowego przez Strony,
stanowi podstawę do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu faktury VAT;
b. II część płatności tj. …………………. zł netto + należny podatek VAT nastąpi po wykonaniu
Przedmiotu umowy, przelewem, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazany w niej rachunek bankowy
Wykonawcy.
2. Na fakturze Wykonawca wpisze numer niniejszej umowy.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
Przedmiotu umowy.
§6
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
a) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego (lub jej rozwiązanie) z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1 Umowy,
b) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
w wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1 Umowy
za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki,
c) w przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 8 lit i) Umowy – w wysokości
0,02% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty
dzień kalendarzowy zwłoki,
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d) w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 4 ust. 3 i 4 Umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty
dzień kalendarzowy opóźnienia,
2.

Kara umowna, zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego
z żądaniem zapłaty. W przypadku nie uiszczenia kary umownej w terminie, Wykonawca wyraża zgodę
na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.

§7
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wchodzącej
w zakres przedmiotu Umowy, w tym do wszelkich opracowanych przez Wykonawcę materiałów
oraz ich wersji roboczych, , w ramach wynagrodzenia umownego, bez żadnych dodatkowych opłat.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą odbioru przez Zamawiającego
dokumentacji wytworzonej przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach
eksploatacji, w szczególności w zakresie umożliwiającym:
1) Trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek
środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego
zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spełniać,
2) Tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub
jakiekolwiek inne zmiany),
3) Utrwalanie w jakiejkolwiek formie i postaci,
4) Kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,
5) Rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i postaci,
6) Wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,
7) Publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,
8) Wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej,
bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),
9) Wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;
10) Wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,
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11) Wystawianie,
12) Wyświetlanie,
13) Wielokrotne wykorzystanie.
2. W ramach wynagrodzenia umownego, bez żadnych dodatkowych opłat, z chwilą odebrania przez
Zamawiającego dokumentacji wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy, Wykonawca wyraża zgodę
na wykonywanie autorskich praw zależnych do przekazanej dokumentacji na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w umowie oraz zezwalanie przez Zamawiającego na dalsze
wykonywanie praw zależnych przez osoby wskazane przez Zamawiającego.
3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, następuje bez ograniczenia co do
terminu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.
4. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego
wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji projektowej oraz pozostałej dokumentacji i w tym
zakresie zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do
przedmiotu umowy.
5. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośnika
egzemplarza utworu w ramach wynagrodzenia umownego.

1.

§8
ROZWIĄZANIE UMOWY
Niniejsza umowa może ulec rozwiązaniu w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy
o okres dłuższy niż 10 dni kalendarzowych w stosunku do terminu wykonania przedmiotu Umowy,
wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy

2.

Niezależnie od powyższego Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy
porozumienia Stron, w tym ze skutkiem natychmiastowym.

3.

W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca
otrzyma tylko taką część wynagrodzenia, jaka proporcjonalnie odpowiada zakresowi wykonania
usługi do dnia rozwiązania Umowy oraz udokumentowaną równowartość kosztów zakupu
materiałów poniesionych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy.

4.

Rozwiązanie niniejszej umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
zapłaty kar umownych zastrzeżonych w Umowie.
§9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zleceniobiorca oświadcza, że został zaznajomiony z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych wprowadzonymi oraz zawartymi w:

10

a) Rozporządzeniu 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 (dalej
Rozporządzenia).
2. Administratorem

danych

osobowych

zamawiającego

jest

Centralny

Ośrodek

Sportu,

ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
iod@cos.pl.
3. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, a podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1, lit. b) RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań
prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości.
5. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych,
firmom doradczym i audytowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator.
6. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wykonawca posiada również prawo
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy
uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7.

Podanie przez wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy
z Administratorem.
§10
INNE POSTANOWIENIA

1.

Wszystkie zmiany Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.

Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.

3.

Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

4.

W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność
któregokolwiek z postanowień Umowy (włączając w to także postanowienia zawarte w Załącznikach),
pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku uznania
niektórych postanowień Umowy za nieważne, Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnych
postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.
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6.

7.

Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:


Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia 22.09.2020 r.



Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe z dnia ………..

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

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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