UMOWA

zawarta w dniu …… w Gdańsku pomiędzy:
Portem Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80 – 298), ul. Słowackiego 200, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w
Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000075422, o
kapitale zakładowym w wysokości: 125.290.000,00 zł, posiadającą numer NIP: 5220010256 oraz numer
REGON: 010365722, reprezentowaną przez:
Tomasza Kloskowskiego - Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części Zamawiającym

a
______________________________
zwaną/zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia przeprowadzonym na podstawie Zarządzenia Nr 33/2010 Zarządu Spółki
z o.o. Port Lotniczy Gdańsk z dnia 30.03.2010 r. w sprawie opisu procedur stosowanych przez Port
Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. dotyczących zawierania umów dla zadań nie objętych współfinansowaniem
ze środków funduszy Unii Europejskiej. Do niniejszej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.

§1
Przedmiot i termin realizacji Umowy
1. Przedmiot Umowy stanowi dostawa systemu bezpieczeństwa typu firewall wraz z
oprogramowaniem do zarządzania, logowania i raportowania i niezbędną infrastrukturą
techniczną (zwanego dalej „Systemem”), zapewnienie subskrypcji i serwisu oraz wykonanie
pozostałych zobowiązań Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie.
2. Na treść Umowy składają się postanowienia zawarte w następujących dokumentach, według
kolejności ich pierwszeństwa dla celów interpretacyjnych:
1) niniejszy dokument, zatytułowany „Umowa”,
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ),
3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa SIWZ, w szczególności Opis Przedmiotu
Zamówienia.
4. Strony zgodnie ustalają, że przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie wszystkich prac
oraz dostarczenie wszystkich urządzeń i materiałów, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia
celu Umowy, którym jest dostawa prawidłowo funkcjonującego Systemu oraz zapewnienie
subskrypcji i serwisu Systemu.
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5. Wykonawca dostarczy dwa dedykowane urządzenia firewall wraz z licencjami, wyposażeniem
i oprogramowaniem Panorama opisanym w SIWZ w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
6. Obowiązek Wykonawcy stanowi zapewnienie subskrypcji oraz serwisu wsparcia dla
oprogramowania i wsparcia technicznego Systemu przez 3 lata od podpisania Protokołu
Odbioru Systemu.
7. W ramach przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu należytego
wykonania Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na zasadach określonych w
niniejszej Umowie.
8. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji Umowy osobę posiadającą kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia wymagane zgodnie z SIWZ, wskazaną w złożonym przez Wykonawcę
Wykazie Osób. Zmiana powyższej osoby może nastąpić za zgodą Zamawiającego, wyłącznie z
uzasadnionych przyczyn i wyłącznie na osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia wymagane zgodnie z SIWZ.
§2
Oświadczenia i zobowiązania stron
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji technicznych,
organizacyjnych i handlowych oraz danych dotyczących działalności Zamawiającego
udostępnionych przez Zamawiającego lub pochodzących od Zamawiającego i uzyskanych w
związku z wykonywaniem Umowy oraz do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu
niż wykonanie Umowy, w szczególności do zachowania tajemnicy informacji, których
ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie przez Wykonawcę mogłoby narazić lub naruszyć
interesy Zamawiającego. Informacje są poufne niezależnie od sposobu, formy, źródła, i woli
ich udostępnienia (ujawnienia, przekazania), a także niezależnie od tego, czy zostały określone
jako poufne.
2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim bezpośrednio ani pośrednio
informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych, ani innych informacji
pozyskanych z tytułu wykonywania Umowy, w szczególności logów systemowych, statystyk i
innych informacji technicznych, struktury i funkcjonalności sieci teleinformatycznych, rodzaju
wykorzystywanych urządzeń, wszelkich informacji umieszczonych na urządzeniach
Zamawiającego, o których Wykonawca uzyskał wiedzę lub do których uzyskał dostęp w
związku z realizacją Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się nałożyć obowiązki dotyczące zachowania poufności w zakresie co
najmniej takim, jak określony w ust. 1-2 na osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu
Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością, przy zachowaniu
zasad współczesnej wiedzy i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z
najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia nadzoru i koordynacji wszelkich działań związanych z realizacją Umowy w celu
osiągnięcia wymaganej jakości i terminowości realizacji prac.
5. Wykonawca oświadcza, że:
1) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i organizacyjnym oraz posiada
wiedzę i doświadczenie pozwalające na należytą realizację Umowy;
2) przysługują mu w zakresie wykonywania Umowy wszelkie niezbędne prawa do
wykonywania Umowy;
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3) korzystanie przez niego oraz przez Zamawiającego z praw autorskich, licencji, praw
własności przemysłowej, intelektualnej nie będzie naruszało przepisów prawa,
prawem chronionych dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich ani też
praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw
pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki
towarowe, a wykonanie Umowy nie będzie prowadzić do wypełniania przesłanek
czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie będzie stanowić naruszenia
tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej;
4) w przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń osób trzecich w związku
z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę
niniejszej Umowy, w szczególności roszczeń z tytułu naruszenia praw, o których mowa
w pkt 3), Wykonawca w całości pokryje uzasadnione roszczenia tych osób oraz
naprawi szkodę poniesioną przez Zamawiającego.
6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy
wykonywaniu Umowy jak za własne działania lub zaniechania.

§3
Warunki wykonywania Umowy/odbiór Systemu
1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o terminie dostawy
Systemu przynajmniej na 3 dni robocze przed tym terminem.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do dostarczonego Systemu w terminie 14
dni roboczych od zakończenia dostawy. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag
i zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania od
Zamawiającego i ponownego przekazania Systemu do odbioru.
3. Po sprawdzeniu, że System działa prawidłowo i prawidłowo realizuje wszystkie funkcje oraz
prawidłowo współdziała z innymi systemami Zamawiającego, Strony podpiszą Protokół
Odbioru Systemu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
4. Zamawiający odmawia odbioru Systemu w przypadku, gdy będzie on miał wady lub nie będzie
zgodny z warunkami Umowy, w szczególności nie będzie odpowiadać wymogom SIWZ.
5. Wykonawca dostarczy wszelkie instrukcje, dokumentacje oraz karty gwarancyjne Systemu.
6. Osobami upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją Umowy, w
tym do podpisania Protokołu Odbioru Systemu po stronie Zamawiającego są:
1) Szymon Kuniniec, nr tel: 0583481326, e-mail:s.kuniniec@airport.gdansk.pl
lub
2) Marcin Hanuszkiewicz - Nalewaja, nr tel: 0583481126, email:
m.nalewaja@airport.gdansk.pl
7. Osobami upoważnionymi do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją Umowy, w
tym do podpisania Protokołu Odbioru Systemu po stronie Wykonawcy są:
………………. nr tel. ……………… e-mail ……………….
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez
swoich pracowników lub osoby, którym powierzył wykonanie przedmiotu Umowy.
9. Wykonawca, w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Przez konflikt interesów Strony rozumieją
zaistnienie okoliczności, które mają lub mogą mieć wpływ na rzetelność, bezstronność i
obiektywizm w wykonaniu Umowy lub budzić wątpliwości co do bezstronności Wykonawcy.
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10. Zamawiający w przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu konfliktu interesów występuje
niezwłocznie do Wykonawcy o przedstawienie stosownych wyjaśnień.
11. Korespondencja pomiędzy Stronami będzie przesyłana na adresy Stron lub adresy e-mail osób
upoważnionych zawarte w Umowie.

§4
Gwarancja jakości i rękojmia za wady/ Wsparcie techniczne i serwis
1. Wykonawca gwarantuje, że System jest wysokiej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad oraz
spełnia wymogi wynikające z Umowy, w tym wynikające z SIWZ.
2. Wykonawca udziela, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy,
Zamawiającemu gwarancji jakości na System na okres 3 lat od dnia podpisania przez Strony
Protokołu Odbioru Systemu, o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, na warunkach określonych
w niniejszym paragrafie oraz w dokumentach określających warunki gwarancji oferowane
przez producenta, które dotyczyć będą Systemu.
3. Zakres udzielonej gwarancji jakości obejmuje w szczególności:
1) dostawę systemu wolnego od wad;
2) naprawę występujących błędów w Systemie;
3) diagnozę błędów w Systemie;
4) serwis wszystkich elementów sprzętowych Systemu włącznie z wymianą urządzeń w
przypadku awarii;
5) dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania i bibliotek udostępnianych
przez producenta w ramach dostarczonych licencji;
4. Za wady Systemu uznaje się w szczególności:
1) nieistnienie w Systemie wszystkich lub któregokolwiek z zamówionych modułów;
2) niewykonanie lub niepoprawne działanie w Systemie wszystkich lub niektórych funkcji
określonych w SIWZ lub funkcji, które pomimo brak wyraźnego wymienienia w SIWZ
powinny być przynależne Systemowi z racji jego przeznaczenia i zakresu jego działania.
5. Wsparcie techniczne i serwis musi obejmować wsparcie świadczone telefonicznie pod nr
telefonu … oraz pocztą elektroniczną pod adresem: …, jak również poprzez narzędzia web i
forum społecznościowe, oraz umożliwiać dostęp do nowych wersji Systemu, a także dostęp do
baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych i odbywać się na
warunkach określonych w SIWZ. W sytuacjach, w których danego problemu nie uda się
rozwiązać przy pomocy wsparcia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi serwisowe w siedzibie Zamawiającego.
6. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń serwisowych pocztą elektroniczną całodobowo, na
adres: …, a Wykonawca zapewni odbiór tych zgłoszeń 24/7/365.
7. Zamawiający wymaga, aby wsparcie techniczne i serwis były świadczone przez podmioty
posiadające autoryzacje producenta. Wykonawca nie będzie zwolniony z tego zobowiązania
nawet w przypadku, gdy utraci autoryzację producenta.
8. Wykonawca jest zobowiązany realizować zgłoszenie serwisowe w terminach określonych w
SIWZ, a jeżeli takich terminów nie określono – w uzasadnionych technicznie terminach
wyznaczonych przez Zamawiającego.
9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić czas reakcji na zgłoszenia określony w SIWZ.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia realizacji danego zgłoszenia przez podmiot trzeci,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie dokona realizacji zgłoszenia w terminie
wynikającym z Umowy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Realizacja zgłoszenia przez podmiot
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11.
12.
13.

14.

15.

16.

trzeci pozostaje bez wpływu na warunki gwarancyjne i uprawnienia gwarancyjne
Zamawiającego.
Za zrealizowanie zgłoszenia serwisowego uważa się wyeliminowanie problemu zgłoszonego
przez Zamawiającego.
Wszystkie koszty związane z realizacją świadczeń wynikających z gwarancji jakości, serwisu i
wsparcia technicznego ponosi Wykonawca.
Świadczenie serwisu gwarancyjnego lub napraw wynikających z rękojmi będą wykonywane w
siedzibie Zamawiającego lub miejscu funkcjonowania elementów Systemu, chyba, że
świadczenie w tym miejscu będzie niemożliwe lub nieuzasadnione.
Wszelkie świadczenia w ramach serwisu i wsparcia technicznego będą wykonywane przez
wykwalifikowany i posiadający wystarczającą wiedzę na temat Systemu personel. Wykonawca
jest zobowiązany zrealizować wszelkie świadczenia w ramach serwisu i wsparcia technicznego
w taki sposób, aby zapewnić pełną funkcjonalność Systemu w trakcie i po zrealizowaniu
świadczenia.
Rozbudowa Systemu przez Zamawiającego o kolejne moduły oraz licencje nie może
powodować utraty praw gwarancyjnych, o ile Zamawiający dokona takiej rozbudowy zgodnie
z ogólnymi wytycznymi producenta i logiką techniczną.
Niezależnie od udzielenia gwarancji jakości, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Systemu na zasadach określonych w
obowiązujących przepisach prawa, z tym zastrzeżeniem, że okres rękojmi jest równy okresowi
gwarancji, przy czym nie może on się skończyć wcześniej, niż po upływie 3 lat od dnia
podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Systemu.

§5
Wynagrodzenie
1. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu należytego wykonania Umowy wynosi
… zł brutto (słownie: …), w tym VAT ………, cena netto ……….
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, jest ostateczne, nie podlega
waloryzacji i obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający wobec Wykonawcy w
związku z realizacją Umowy, w szczególności zawiera w sobie wynagrodzenie za realizację
świadczeń gwarancyjnych, serwisu, wsparcia technicznego oraz udzielenie wymaganych
licencji lub sublicencji.
3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po odbiorze Systemu przez Zamawiającego,
potwierdzonym podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Systemu.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku do siedziby
Zamawiającego albo 30 dni od dnia doręczenia na adres email: s.kuniniec@airport.gdansk.pl
faktury elektronicznej, na numer rachunku bankowego Wykonawcy podany na fakturze.
5. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku stanowi podpisany przez Zamawiającego
Protokół Odbioru Systemu, potwierdzający odbiór Systemu.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia zlecenia obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. Jeżeli w dniu, w którym będzie przypadał termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, rachunek
podany przez Wykonawcę nie będzie zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą
wynagrodzenia do momentu podania mu numeru rachunku, który będzie zawarty w
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przedmiotowym wykazie, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego z
tego tytułu.

§6
Kary umowne
1. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych w
następujących przypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w dostawie Systemu – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usuwaniu wad zgłoszonych w ramach procedury odbiorowej lub w okresie
gwarancji lub rękojmi – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia,
3) za przekroczenie określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia czasu reakcji na zgłoszenie
lub terminu wymiany urządzenia – w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia,
4) za naruszenie Umowy skutkujące odstąpieniem od Umowy przez Zamawiającego – w
wysokości 20% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §
5 ust. 1,
5) za naruszenie obowiązków w zakresie zachowania poufności - w wysokości 100.000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek,
6) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w zakresie serwisu, wsparcia
technicznego i subskrypcji - w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy
przypadek.
2. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca
nieodwołalnie wyraża zgodę.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego ustalone kary umowne.
4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć łącznego wynagrodzenia umownego
brutto.
5. Wierzytelności z tytułu kar umownych są natychmiast wymagalne, bez osobnego wzywania
Wykonawcy i mogą być potrącane.

§7
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadkach wskazanych w Umowie
lub określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w przypadkach istotnego naruszenia
postanowień Umowy przez Wykonawcę, w szczególności gdy:
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3.

4.

5.
6.

1) dotychczasowy przebieg współpracy wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym
należyte wykonanie Umowy, w tym wykonanie Umowy w wymaganym terminie;
2) Wykonawca opóźni się w dostawie Systemu powyżej 15 dni kalendarzowych;
3) wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 30% wartości całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;
4) pomimo wezwania przez Zamawiającego do zaniechania naruszeń Umowy i usunięcia
ewentualnych skutków naruszeń i wyznaczenia w tym celu stosownego terminu,
Wykonawca w dalszym ciągu nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę, w
szczególności nie przestrzega ustalonych terminów lub narusza inne postanowienia
Umowy.
Odstąpienie od Umowy z którejkolwiek z przyczyn, o których mowa w ust. 2, może nastąpić w
terminie 180 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okoliczności
uzasadniającej odstąpienie.
Dla uniknięcia wątpliwości, ustanie obowiązywania Umowy z dowolnej przyczyny nie wpływa
na udzielone Zamawiającemu prawa własności intelektualnej, w tym zwłaszcza autorskie
prawa majątkowe, licencje, sublicencje, w szczególności nie skutkuje wygaśnięciem tych praw
w jakiejkolwiek części.
Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych, określonych w Umowie.

§8
Licencje
1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu jakichkolwiek utworów, w tym programów
komputerowych i innego oprogramowania, Wykonawca udziela Zamawiającemu niewyłącznej
wieczystej licencji lub sublicencji, lub zapewni inne prawa, które będą pozwalały na użycie tych
utworów w zakresie niezbędnym dla wykonania i eksploatacji Systemu, a także jego serwisu,
konserwacji, rozbudowy lub przebudowy, na następujących polach eksploatacji:
1) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub w części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu
lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego,
techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałego
lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to
sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, z
zastrzeżeniem, że w przypadku oprogramowania, o ile majątkowe prawa autorskie
do programu nie przysługują Wykonawcy, utrwalanie, zwielokrotnianie oraz
rozporządzanie kopiami jest dopuszczalne wyłącznie w granicach dopuszczanych
przez podmiot, któremu te prawa przysługują;
2) korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz opublikowaną
specyfikacją,
3) stosowania, wprowadzania, wyświetlania, przekazywania i przechowywania
niezależnie do formatu, systemu lub standardu;
4) udostępniania w sieciach komputerowych oraz w dowolny inny sposób, również
przy użyciu sieci telekomunikacyjnych;
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5) użyczania oryginału albo egzemplarzy, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to
oprogramowania, do których Wykonawca nie posiada autorskich praw
majątkowych, o ile podmiot, któremu te prawa przysługują, tego nie dopuszcza;
6) rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – w szczególności poprzez
publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i
reemitowanie w każdej możliwej formie,
2. Wykonawca zrzeka się prawa do wypowiedzenia udzielonych licencji lub sublicencji lub innych
praw, które będą pozwalały na użycie tych utworów, o których mowa w ust. 1, zgodnie z
Umową.
3. Wynagrodzenie za udzielenie wszystkich licencji, sublicencji lub innych praw, o których mowa
powyżej, wliczone jest do wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1.
4. Z chwilą przekazania utworów w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Wykonawca
przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników.
§9
Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla oceny Umowy oraz wszelkich związanych z nią zdarzeń prawnych jest
prawo polskie.
2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji Umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
3) Wzór Protokołu Odbioru Systemu
4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z tytułu Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy staną się nieważne lub bezskuteczne,
pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy i są wiążące we wzajemnych stosunkach
Stron. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub więcej postanowień Umowy,
Strony zobowiązują się zgodnie dążyć do ustalenia takiej treści Umowy, która będzie
optymalnie odpowiadała zgodnym intencjom Stron, celowi i przeznaczeniu Umowy oraz
zaistniałym okolicznościom.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
8. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją Umowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – dalej określanym jako RODO.
9. Jeżeli w ramach współpracy Stron objętej Umową konieczne okaże się przetwarzanie danych
osobowych przez jedną ze Stron w imieniu drugiej Strony, rozpoczęcie takiego przetwarzania
zostanie poprzedzone zawarciem odrębnej umowy w sprawie powierzenia przetwarzania
danych osobowych, zgodnie z RODO.
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10. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) wymienionej
ustawy.
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Załącznik nr 3 do Umowy – wzór Protokołu Odbioru Systemu.
Protokół odbioru systemu

1. Data Protokołu

2. Uwagi

W związku ze zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru
Systemu, co miało miejsce w dniu ____, w dniu _____ przystąpiono do
odbioru Systemu.
Dostawę Systemu zakończono w następującym terminie:
______________
Sprawdzenie funkcjonowania Systemu miało miejsce w dniach ______
W wyniku powyższego Zamawiający postanowił:
_________________________________________

3. Podpis Zamawiającego

Data

Podpis Osoby
Zamawiającego

Upoważnionej

po

stronie

Podpis Osoby
Wykonawcy

Upoważnionej

po

stronie

4. Podpis Wykonawcy

Data
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