Załącznik nr 8
Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nr sprawy: PZP2/2015

Wzór umowy
UMOWA NR ………..
zawarta w dniu ……………….. w …………………… pomiędzy:

1)

spółką pod firmą LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12C, 02676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP:
527-252-30-80, kapitał zakładowy w wysokości 516.078.000,00 PLN, reprezentowana
przez:
..............................................
zwaną dalej „Zamawiającym”

2)

……………………………………………………………
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

Umowa zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu niegraniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.
zm.) na potrzeby realizacji Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych
w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego PL 07 i współfinansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Preambuła
Zamawiający oświadcza, iż nie jest Zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust.

1.
1

ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2013
r., poz. 907 z późn. zm.).
2.

Zamawiający oświadcza, iż zobowiązany został, na podstawie art. 7.16 Regulacji
w sprawie wdrożenia Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz
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na podstawie art. 7.16 Regulacji w sprawie wdrożenia Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014, do udzielania
w ramach projektu zamówień zgodnie z krajowym prawem zamówień publicznych, tak
jak gdyby był Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z realizacją
Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi”.
§1
Definicje

1.

Strony zgodnie oświadczają, że wymienionym w niniejszym paragrafie terminom
nadają określone poniżej znaczenie:
a)

Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego;

b)

Protokół Odbioru – dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę, po wykonaniu wszystkich prac wskazanych
w § 2;

c)

Protokół Rozbieżności – dokument wskazujący wady Przedmiotu Zamówienia
zrealizowanego przez Wykonawcę w odniesieniu do danego etapu lub całości
Przedmiotu Zamówienia;

d)

Przedmiot Zamówienia – zakres prac, które mają być wykonane przez
Wykonawcę, opisany w § 2 ust. 1;

e)

System

–

zamawiane

narzędzie

informatyczne

opisane

szczegółowo

w załączniku nr 1 do Umowy „Specyfikacja techniczna”;
f)Umowa – niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część;
g)

Utwory

–

dedykowane

dla

Zamawiającego

oprogramowanie

wraz

z dokumentacją;
h)

Wynagrodzenie – cena, jaką Zamawiający zobowiązuje się uiścić Wykonawcy
z tytułu realizacji Przedmiotu Zamówienia wskazana w § 6;
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Pozostałe definicje odnoszące się do Przedmiotu Zamówienia zamieszczone zostały
w załączniku nr 1 do Umowy „Specyfikacja techniczna”.

§2
Przedmiot Zamówienia

1.

Przedmiotem Zamówienia jest dostarczenie Systemu, realizacja wymaganych dla
poprawnego funkcjonowania systemu integracji, dostarczenie wymaganych licencji,
dostarczenie wymaganej infrastruktury potrzebnej do prac Systemu, opracowanie
dokumentacji, przeprowadzenie szkoleń oraz dostarczenie usługi wsparcia.

2.

Realizacja Przedmiotu Zamówienia obejmuje:
a)

implementację i wdrożenie Systemu;

b)

dostarczenie wymaganych do poprawnego funkcjonowania Systemu licencji,
z wyłączeniem tych, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego;

c)

przygotowanie kompleksowej dokumentacji Systemu;

d)

przeniesienie majątkowych praw autorskich do części Systemu dedykowanych
i implementowanych na potrzeby Zamawiającego;

e)

zwymiarowanie i dostarczenie wymaganej do poprawnego działania Systemu
infrastruktury;

f)dostarczenie gwarancji na okres 12 miesięcy;

3.

g)

przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników oraz administratorów Systemu;

h)

dostarczenie usługi serwisowej na okres 5 lat.

Szczegółowe określenie Przedmiotu Zamówienia zostało zamieszczone w załączniku
nr 1 do Umowy „Specyfikacja techniczna”.
§3
Termin i etapy realizacji Przedmiotu Zamówienia
Realizacja Przedmiotu Zamówienia rozpoczyna się z dniem wejścia umowy w

1.

życie końcowa fv zostanie wystawiona najpóźniej z dniem _______________ r.
Realizacja Przedmiotu Zamówienia będzie przebiegać w następujących

2.
etapach:
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a)

etap I – weryfikacja zakresu prac, ustalenie szczegółowego harmonogramu
rzeczowego prac;

b)

etap II – opracowanie projektu funkcjonalnego i technicznego oraz planu testów
Systemu;

c)

etap III – dostawa sprzętu i licencji, przygotowanie środowisk;

d)

etap IV – implementacja Systemu w 4 iteracjach (zakresach I-IV) opisanych
w Załączniku Nr 1, opracowanie scenariuszy testowych, przeprowadzenie testów
i odbiorów poszczególnych iteracji (zakresów I-IV);

e)

etap V – przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników Systemu, wdrożenie
produkcyjne Systemu.
Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia etapu I w terminie 10 dni od

3.
dnia

podpisania

Umowy.

Po

zakończeniu

etapu

I

Wykonawca

przedstawi

Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac zawierający daty zakończenia
każdego z etapów oraz zakres rzeczowy. Wytyczne dotyczące ww. harmonogramu
wskazane

zostały

w Załączniku nr 1 do Umowy.
4.

Strony

zgodnie

oświadczają,

iż

Przedmiot

Zamówienia

jest

świadczeniem

niepodzielnym.
§4
Wykonawca

1.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Zamówienia z zachowaniem
zasad

należytej

staranności,

zgodnie

z

postanowieniami

Umowy,

a

także

obowiązującymi przepisami prawa.
2.

Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane uprawnienia do prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie objętym Umową, a także iż posiada odpowiednie
kompetencje oraz niezbędny potencjał, które mogą być wykorzystane przy świadczeniu
usług na rzecz Zamawiającego. Wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy
zobowiązuje się do posiadania odpowiedniego potencjału osobowego, potencjału
wiedzy i potencjału narzędziowego, niezbędnego do świadczenia usług.
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3.

Wykonawca oświadcza, iż oferowany System, którego właściwości wskazane zostały
w Ofercie stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, jest wystarczający do osiągnięcia
funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego

4.

Wykonawca oświadcza, iż znane mu są uwarunkowania techniczne Zamawiającego,
w szczególności istniejąca infrastruktura informatyczna i że jest ona wystarczająca do
należytego współdziałania z oferowanym Systemem.

5.

Wykonawca oświadcza, iż zostały mu udostępnione

obowiązujące regulacje

wewnętrzne, w szczególności standardy i metodyki związane z realizacją projektów IT,
a także wszelkie standardy technologiczne, operacyjne, metodyczne, procesowe oraz
architektoniczne, które mogą mieć wpływ na realizację Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z ww. dokumentacją.
6.

Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w realizacji Przedmiotu
Zamówienia, a także, jeżeli zajdzie taka potrzeba, do współpracy z wykonawcami
innych elementów infrastruktury informatycznej Zamawiającego.

7.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa danych
zawartych w systemach Zamawiającego oraz danych dostępnych za ich pomocą,
w tym poprzez przestrzeganie aktualnej polityki bezpieczeństwa obowiązującej
u Zamawiającego.

8.

Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego przekazania osobie wskazanej
przez Zamawiającego kompletnych informacji o świadczonych usługach i stworzonych
w ramach Umowy rezultatach tych usług (transfer wiedzy). Informacje dotyczyć będą
w

szczególności

wiedzy

o

strukturze

oprogramowania

i

danych,

sposobie

przetwarzania, algorytmach, funkcjonalności, obsłudze i administrowaniu w zakresie
umożliwiającym

Zamawiającemu

oraz

podmiotom

działającym

na

zlecenie

Zamawiającego normalne korzystanie z takich rezultatów usług, dokonywanie ich
zmian, modyfikacji i ulepszeń oraz ich rozwijanie.
9.

Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego w formie pisemnej
o szczegółach dotyczących realizacji Umowy na żądanie Zamawiającego.

10.

Wykonawca w toku realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, zobowiązany jest
bezzwłocznie informować Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach związanych
z wykonywaniem Umowy, w tym również o okolicznościach leżących po stronie
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Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, zakres bądź termin wykonania
Umowy.
11.

Wszelka dokumentacja sporządzona będzie w języku polskim. Jeżeli do dokumentacji
dołączane będą jakiekolwiek elementy stworzone przez osoby trzecie, wówczas takie
elementy mogą zostać za zgodą Zamawiającego dołączone w języku angielskim,
jednakże Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu
zapewnienia tłumaczenia dokumentacji na język polski.

12.

W przypadku zdalnego świadczenia usług, Wykonawca zobowiązany jest do
zachowania

środków

technicznych

oraz

procedur

umożliwiających

pełne

bezpieczeństwo przesyłanych informacji.
13.

Realizacja Przedmiotu Zamówienia nastąpi przy wykorzystaniu materiałów i urządzeń
Wykonawcy, z wyjątkiem materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę
i wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy.
§5
Zamawiający

1.

Zamawiający oświadcza, iż:
a)

w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia będzie współpracował z Wykonawcą,
w szczególności udostępni mu wszelkie zasoby niezbędne do należytego
wykonania Przedmiotu Zamówienia, które zostały wyszczególnione w Załączniku
nr 1;

b)

oddeleguje pracowników do współpracy z Wykonawcą w odpowiednim zakresie,
jeżeli będzie to niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Zamówienia;

c)

w trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia zapewni Wykonawcy dostęp do
pomieszczeń oraz udzieli wszelkich informacji niezbędnych do realizacji
Przedmiotu

Zamówienia.

Zamawiający

powinien

zapewnić

dostęp

do

pomieszczeń oraz udzielić informacji w terminie 5 dni roboczych od otrzymania
stosownego wniosku od Wykonawcy;
d)

udostępni

Wykonawcy

wszelkie

obowiązujące

regulacje

wewnętrzne,

w szczególności standardy i metodyki związane z realizacją projektów IT, a także
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wszelkie standardy technologiczne, operacyjne, metodyczne, procesowe oraz
architektoniczne, które mogą mieć wpływ na realizację Przedmiotu Zamówienia.
2.

W trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do
kontroli jakości i sposobu realizacji Przedmiotu Zamówienia i bieżącej weryfikacji
postępu realizowanych prac.

3.

Niezależnie od uprawnień wskazanych w ust. 2, Zamawiający ma prawo zlecić audyt
wykonania Umowy podmiotowi zewnętrznemu zajmującemu się świadczeniem tego
typu usług.
§6
Wynagrodzenie

1.

Z tytułu realizacji Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na
rzecz Wykonawcy ceny w wysokości …………………………………. PLN (słownie:
………………………………..) netto wraz z należną kwotą podatku VAT.

2.

Wynagrodzenie płatne będzie częściami za wykonanie poszczególnych etapów
Przedmiotu Zamówienia:
a) za wykonanie prac wskazanych w § 3 ust. 2 lit. a) i b) Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie częściowe w wysokości ……………………… PLN, co stanowi 10 %
Wynagrodzenia;
b) za wykonanie prac wskazanych w § 3 ust. 2 lit. c) Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie częściowe w wysokości ……………………… PLN, co stanowi 30 %
Wynagrodzenia;
c) za wykonanie prac wskazanych w § 3 ust. 2 lit. d) Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie częściowe w wysokości ……………………… PLN, co stanowi 50 %
Wynagrodzenia. Wynagrodzenie za prace wskazane w § 3 ust. 2 lit. d) płatne będzie w
czterech częściach:
ca) ……………………………… PLN, za wykonanie prac wskazanych w punkcie 4.3.1.
Załącznika nr 1, co stanowi 20 % wartości wskazanej w ust. 1;
cb) ……………………………… PLN, za wykonanie prac wskazanych w punkcie 4.3.2.
Załącznika nr 1; co stanowi 10 % wartości wskazanej w ust. 1;
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cc) ……………………………… PLN, za wykonanie prac wskazanych w punkcie 4.3.3.
Załącznika nr 1; co stanowi 10 % wartości wskazanej w ust. 1;
ce) ……………………………… PLN, za wykonanie prac wskazanych w punkcie 4.3.4.
Załącznika nr 1; co stanowi 20 % wartości wskazanej w ust. 1.
d) za wykonanie prac wskazanych w § 3 ust. 2 lit. e) Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie częściowe w wysokości ……………………… PLN, co stanowi 10 %
Wynagrodzenia.
3.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy pozostające w związku
z

realizacją

Przedmiotu

Zamówienia,

w

szczególności

koszty

wytworzenia

i implementacji oprogramowania, koszty dostawy sprzętu, koszty testów, koszty
sporządzenia i dostarczenia dokumentacji, koszty przeszkolenia użytkowników
i

administratorów

Systemu,

koszty

wsparcia

Systemu,

koszty

wynikające

z przeniesienia majątkowych praw autorskich, a także koszty licencyjne. Z momentem
zapłaty zgodnie z ust. 2, na Zamawiającego przechodzi własność wszelkich elementów
Systemu wytworzonych lub dostarczonych przez Wykonawcę, w szczególności sprzęt,
dokumentacja, majątkowe prawa autorskie oraz licencje.
4.

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie
przez Strony protokołów odbioru poszczególnych etapów, z zastrzeżeniem, iż płatność
wskazana w ust. 2 lit. e) nastąpi po podpisaniu przez obie Strony Protokołu Odbioru.

5.

Wynagrodzenie będzie realizowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT. Za datę płatności Wynagrodzenia przyjmuje się dzień
polecenia przez Zamawiającego dokonania przelewu przez bank.
§7
Testy

1.

Po wykonaniu każdego z etapów i zakresów wskazanych w załączniku nr 1 Przedmiotu
Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów Systemu oraz
dostarczonego sprzętu.
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2.

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanych testach w terminie co
najmniej 14 dni przed datą planowanego testu. Osoby wskazane przez Zamawiającego
mają prawo uczestniczyć w testach.

3.

Po przeprowadzeniu testów, niezależnie od jego wyników, Wykonawca zobowiązany
jest do przedłożenia Zamawiającemu jego wyników.

4.

Przeprowadzenie testów, nawet w obecności Wykonawcy, nie zwalnia Zamawiającego
z obowiązków wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi.

5.

W przypadku negatywnego wyniku testu, Wykonawca zobowiązany jest do
bezzwłocznego zlokalizowania usterki oraz jej usunięcia.
§8
Odbiory

1.

Po zakończeniu każdego z etapów wskazanych w § 3 ust. 2 b)-e) i przeprowadzeniu
testów Wykonawca zgłosi w ciągu 1 dnia gotowość do odbioru danego etapu.
Zamawiający zobowiązany jest do bezzwłocznego rozpoczęcia prac odbiorowych.

2.

Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru, jeżeli wykonane przez
Wykonawcę pracę obarczone są wadami. W tym wypadku, sporządzony zostanie
Protokół Rozbieżności zawierający szczegółowe uwagi odnośnie stwierdzonych
nieprawidłowości.

3.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do
usunięcia stwierdzonych wad. Termin ten nie będzie krótszy, niż termin niezbędny do
ich usunięcia z technicznego punktu widzenia. Po usunięciu wad, Wykonawca
powtarza procedurę, o której mowa w ust. 1. Postanowienia ust. 2 stosuje się
odpowiednio.

4.

Odbiór końcowy Przedmiotu Zamówienia zostanie przeprowadzony po zakończeniu
wszystkich prac wyszczególnionych w § 2 oraz po pozytywnym zakończeniu testów
końcowych.

5.

Wykonawca w terminie 2 dni po zakończeniu całości prac i przeprowadzeniu testów
końcowych

zobowiązany

jest

do

pisemnego

o gotowości do odbioru końcowego.
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6.

Przeprowadzenie i wykonanie testów każdego z poszczególnych etapów realizacji
Przedmiotu Zamówienia nie zwalnia Wykonawcy od przeprowadzenia testu końcowego
Systemu.

7.

Zamawiający zobowiązany jest do rozpoczęcia prac odbiorowych w terminie 7 dni od
dnia otrzymania informacji o gotowości do odbioru końcowego.

8.

Do odbioru końcowego postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

9.

W przypadku dokonania odbioru, Strony podpisują protokół odbioru poszczególnego
etapu, a po wykonaniu całości Przedmiotu Zamówienia końcowy Protokół Odbioru
stanowiące podstawę do wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę. Pozytywny wynik
testu całego Systemu stanowić będzie podstawę do uznania, że Przedmiot
Zamówienia został wykonany zgodnie z Umową.
§9
Kody źródłowe

1.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych do
stworzonego przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Przedmiotu Zamówienia
dedykowanego oprogramowania, wraz z instrukcją ich dekompilacji.

2.

Przekazane kody źródłowe będą zgodne z dostarczoną Zamawiającemu wersją
oprogramowania.

3.

Przeniesienie kodów nastąpi z momentem podpisania Protokołu Odbioru.
§ 10
Prawa własności intelektualnej

1.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego całość autorskich
praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na
wykonywanie

zależnego

prawa

autorskiego,

do

nieograniczonego

w

czasie

i przestrzeni korzystania i rozporządzania Utworami.
2.

Wskazane w ust. 1 przeniesienie praw autorskich obejmuje następujące pola
eksploatacji:
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a)

trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub części,
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;

b)

wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy
Utworów;

c)

tworzenie

nowych

wersji

i

adaptacji,

w

szczególności

tłumaczenie,

przystosowanie, zmiany układu;
d)

tworzenie opracowań i modyfikacji Utworów;

e)

prawo

do

rozporządzania

utworami,

ich

poszczególnymi

częściami,

opracowaniami oraz modyfikacjami, w tym udzielanie licencji na rzecz osób
trzecich;
f)prawo do zwielokrotniania i dekompilacji kodu źródłowego, włączając w to prawo do
nieograniczonego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub
jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych
czynności, w szczególności, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z
programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do
obrotu,

użyczania,

najmu,

lub

innych

form

korzystania

o podobnej lub zbliżonej formie;
g)

publiczne rozpowszechnianie Utworów, w szczególności udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

h)

rozpowszechnianie w sieciach internet oraz innych sieciach teleinformatycznych;

i) prawo do wykorzystania Utworów w celach marketingowych;
j) prawo do dokonywania konserwacji Utworów i ich aktualizacji, a także do
dostosowywania w zakresie niezbędnym do wymagań sprzętowych;
k)

prawo do testowania Utworów pod kątem bezpieczeństwa ich używania oraz
eliminowania zagrożeń jego funkcjonowania, w szczególności wirusów oraz
oprogramowania złośliwego.

3.

W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiającego potrzeby nabycia praw na innych
polach eksploatacji niż wymienione w ust. 2, poinformuje on o tym fakcie Wykonawcę.
W terminie 14 dni od dnia poinformowania Wykonawcy, Strony zobowiązują się
zawrzeć umowę przenoszącą majątkowe prawa autorskie na polach eksploatacji,
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o których mowa w zdaniu poprzednim. Przeniesienie tych praw następuje w ramach
Wynagrodzenia.
4.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania Protokołu
Odbioru.

5.

Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na rzecz Zamawiającego prawa
własności wszelkich nośników, na jakich utrwalono Utwory.

6.

W przypadku konieczności nabycia licencji na oprogramowanie stron trzecich (np.
systemy Oracle, Windows) dla potrzeb realizacji Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca
nabędzie takie licencje oraz przeniesie je na Zamawiającego z chwilą podpisania
Protokołu Odbioru. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty
niezbędne do skutecznego przeniesienia licencji.

7.

W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego
wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej powstałymi
w wyniku korzystania przez Zamawiającego z Utworów, Wykonawca zobowiązuje się
do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków faktycznych i prawnych zapewniających
Zamawiającemu należytą ochronę przez takimi roszczeniami, w szczególności
zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego lub w przypadku braku takiej
możliwości – przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań
toczących się przeciwko Zamawiającemu.

8.

Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu zasądzone i wypłacone przez
niego kwoty odszkodowań wynikające z ewentualnych naruszeń praw własności
intelektualnej osób trzecich powstałych w wyniku korzystania przez Zamawiającego
z Utworów, pod warunkiem, że Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę
o zgłoszonych roszczeniach, a także przekaże mu wszelkie posiadanie informacje oraz
dokumenty. Zamawiający zobowiązuje się, iż bez pisemnej zgody Wykonawcy nie
podejmie prób ugodowego zakończenia sporu lub nie zaspokoi, choćby częściowo,
roszczeń osoby trzeciej oraz takich roszczeń nie uzna. Zamawiający umożliwi,
w ramach obowiązujących przepisów, wstąpienie Wykonawcy w jego miejsce do
wszelkich toczących się w powyższym zakresie postępowań.

9.

Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu kwoty, o której mowa w ust.
8,

w

terminie

14

dni

od

dnia

udokumentowanego żądania jej zwrotu.
12
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§ 11
Gwarancja

1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace oraz
wykonane oprogramowanie na okres 12 miesięcy liczony od dnia następnego po dniu
podpisania Protokołu Odbioru.

2.

Okres gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia przez Wykonawcę wad na
warunkach określonych w Umowie.

3.

Niezależnie od gwarancji, Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady
Przedmiotu Zamówienia, istniejące w czasie dokonywania odbioru końcowego, a także
za wady powstałe po dokonaniu odbioru, lecz z przyczyn tkwiących w Przedmiocie
Zamówienia w chwili odbioru. Okres rękojmi wygasa po upływie 12 miesięcy od upływu
terminu gwarancji jakości wskazanego w ust. 1.

4.

W ramach świadczeń gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
poprawności działania Systemu oraz zapewnienia poprawności i kompletności
nośników oraz dokumentacji.

5.

Świadczenia naprawy gwarancyjnej będą wykonywane w miejscu funkcjonowania
Systemu, przy czym dopuszcza się możliwość zdalnego dokonywania napraw, jeżeli
ich przeprowadzenie u Zamawiającego nie będzie możliwe lub utrudnione.

6.

Po

wykonaniu

napraw

Wykonawca

niezwłocznie

wykona

odpowiedni

test.

Z przeprowadzonego testu zostanie sporządzony protokół, ze wskazaniem przyczyny
usterki i sposobem naprawy.
7.

W przypadku, w którym Wykonawca nie zdąży zakończyć naprawy przed upływem
okresu gwarancyjnego, jego okres ulega automatycznemu przedłużeniu do czasu
dokonania naprawy.

8.

Nieusunięcie wad i awarii w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do ich
usunięcia na koszt Wykonawcy.

9.

Wykonawca

będzie

prowadzić

rejestr

interwencji

serwisowych

i

dostarczać

Zamawiającemu miesięczne raporty w formie pisemnej zawierające liczbę interwencji,
czas naprawy oraz specyfikację naprawionych elementów.
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10.

Sposób zgłaszania usterek, czas reakcji oraz czas usunięcia usterek został opisany
w Załączniku nr 1 do Umowy.

11.

Jeżeli dostarczone materiały i urządzenia będą objęte gwarancją osób trzecich,
Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednie dokumenty gwarancyjne.
§ 12
Serwisowanie

1.

W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisowego
wsparcia Systemu w okresie 5 lat od dnia zakończenia gwarancji zgodnie
z punktem 8 Załącznika nr 1.

2.

Usługa serwisu obejmuje:
a)

bieżącą dostawę wszelkich aktualizacji Systemu oraz dokumentacji w terminie 14
dni od dnia ich publikacji;

b)

dostosowanie Systemu do obowiązujących przepisów, jeżeli zajdzie taka
konieczność;

c)

świadczenie pomocy technicznej dotyczącej funkcjonowania Systemu. Pomoc ta
świadczona będzie w formie telefonicznej lub poprzez pocztę elektroniczną.

3.

Wynagrodzenie za usługi serwisu wynosi ……………………………… (słownie:
……………………………) rocznie i płatne będzie w miesięcznych ratach w wysokości
…………………………. w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowej faktury VAT.
§ 13
Tajemnica przedsiębiorstwa

1.

Strony Umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz bezterminowo po jej
rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których
dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz informacji
technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych prawnych
i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych
informacji i ich źródła, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią
inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne.
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Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić
podstawę do wystawienia referencji dla Wykonawcy.

3.

Niezależnie od powyższego każda ze Stron zobowiązana będzie do ujawnienia
informacji poufnych drugiej Strony w zakresie wymaganym przez sądy powszechne lub
organy administracji państwowej.
§ 14
Kary umowne

1.

Strony postanawiają, że za nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez Wykonawcę
Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych:
a)

za niedotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia tj. opóźnienie
z wykonaniem danego etapu lub całości Przedmiotu Zamówienia – w wysokości
0,2 % wartości Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;

b)

za niedotrzymanie terminu przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac,
o którym mowa w § 3 ust. 3 – w wysokości 0,05 % wartości Wynagrodzenia netto
za każdy dzień opóźnienia;

c)

z tytułu przekroczenia terminu usunięcia wad i awarii zgłoszonych w okresie
gwarancji i rękojmi oraz wsparcia serwisowego – w wysokości 0,05 % wartości
Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia;

d)

z tytułu odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 30 % wartości
Wynagrodzenia netto;

e)

z tytułu utraty jakichkolwiek danych Zamawiającego wynikłych z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 1.000,00 PLN;

f)z tytułu naruszenia § 13 za każdy przypadek naruszenia – w wysokości 100.000,00
PLN.
2.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego
zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.

3.

Strony postanawiają, że z tytułu naruszenia przez Zamawiającego § 13, Wykonawca
będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 10.000,00 PLN za każdy
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przypadek naruszenia. Łączna wysokość kar umownych z tytułu naruszenia przez
Zamawiającego § 13 wynosi 500.000,00 PLN.
4.

W przypadku uchybienia terminowi płatności, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe
od kwoty pozostającej do zapłaty za każdy dzień zwłoki.
§ 15
Podwykonawcy

1.

Wykonawca

zobowiązuje

się

wykonać

Przedmiot

Zamówienia

przy

udziale

następujących podwykonawców:
a) ……………………………………..
2.

Wykonawca

ponosi

odpowiedzialność

za

czynności

wykonywane

przez

podwykonawców tak jak za działania własne.

§ 16
Osoby kontaktowe, korespondencja między Stronami

1.

W trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia osobami kontaktowymi ze strony
Zamawiającego są:
a) ……………………….
b) ……………………….

2.

W trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia osobami kontaktowymi ze strony
Wykonawcy są:
a)……………………….
b) ……………………….

3.

Wszelkie zawiadomienia oraz korespondencja do którejkolwiek ze Stron powinna być
przesyłana pocztą elektroniczną, pocztą, kurierem lub doręczana osobiście, chyba że
postanowienia Umowy stanowią inaczej, na następujące adresy:
a)

dla Zamawiającego - …………………………………………..

b)

dla Wykonawcy – ………………………………………………, dla zgłaszania awarii
……………………………………….
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4.

Każda ze Stron może zmienić zarówno osoby, jak i dane adresowe osób kontaktowych
uprzednio zawiadamiając drugą Stronę w formie pisemnej o tym fakcie. Powyższa
zmiana nie stanowi zmiany Umowy.
§ 17
Rozwiązanie Umowy

1.

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w przypadku zaistnienia poniższych zdarzeń:
a)

opóźnienie Wykonawcy trwające co najmniej 14 dni w rozpoczęciu wykonywania
Przedmiotu Zamówienia. Uprawnienie to aktualizuje się po upływie dodatkowego
14-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy w pisemnym wezwaniu do
rozpoczęcia prac;

b)

niewykonania lub nienależytego wykonywania Przedmiotu Zamówienia, gdy
skutki takiego naruszenia będą niemożliwe do usunięcia bądź nie zostaną przez
Wykonawcę

usunięte

po

upływie

dodatkowego

14-dniowego

terminu

wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do rozpoczęcia prac.
2.

Zamawiający zastrzega ponadto

prawo

wypowiedzenia Umowy ze skutkiem

natychmiastowym, w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, iż wykonanie
Umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w momencie jej zawarcia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania zrealizowanej
części Umowy.
3.

Zamawiający zastrzega ponadto prawo wypowiedzenia Umowy z 1-miesięcznym
okresem wypowiedzenia w zakresie obowiązku świadczenia przez Wykonawcę usług
serwisowych, o których mowa w § 12 Umowy. Prawo to powstaje w przypadkach,
w których, w szczególności, Zamawiający podejmie decyzję w sprawie samodzielnego
serwisowania Systemu;

4.

Wykonawca ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Zamawiający pozostaje w zwłoce w zapłacie wynagrodzenia przekraczającej okres 60
dni. Uprawnienie to aktualizuje się po upływie dodatkowego 30-dniowego terminu
wyznaczonego Zamawiającemu w pisemnym wezwaniu do zapłaty.
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§ 18
Siła wyższa
1. Strony nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte
wykonanie jest następstwem siły wyższej.
2. Przez pojęcie siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie nagłe, którego nie można było
przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355
§ 2 Kodeksu cywilnego), które jest zewnętrzne w stosunku do każdej ze Stron i któremu
nie mogły się one przeciwstawić, działając z należytą starannością.
3. Zdarzeniami siły wyższej w rozumieniu Umowy są w szczególności: strajk generalny,
walki wewnętrzne w kraju, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc
wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia
elementarnych sił przyrody, których Strony nie mogą przezwyciężyć, a których ponadto
nie przewidziały i nie mogły przewidzieć i które są zewnętrzne w stosunku do nich
samych i ich działalności.
4. Jeżeli przerwa w wykonywaniu zobowiązań spowodowana siłą wyższą trwa dłużej niż
6 (sześć) miesięcy, wówczas każda ze Stron ma prawo do rozwiązania Umowy bez
konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.
§ 19
Rozwiązywanie sporów

1.

W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do
podjęcia wszelkich starań mających na celu jego polubowne rozstrzygnięcie.

2.

Wszelkie spory na tle niniejszej Umowy, w przypadku niemożliwości ich polubownego
zakończenia, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 20
Postanowienia końcowe

1.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
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2.

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 PZP, Zamawiający dopuszcza możliwości
istotnych

zmian

postanowień

Umowy

w

stosunku

do

treści

Oferty

–

w następującym zakresie i w następujących warunkach:
a)

zmiana terminów określonych w Umowie, w niżej wymienionych wypadkach:
aa)

wystąpienia siły wyższej;

ab)

przerwania lub opóźnienia w wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia
spowodowanego okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności;

ac)

zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania Przedmiotu
Zamówienia lub sposób wykonywania Przedmiotu Zamówienia;

ad)

opóźnień w rozpoczęciu lub wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia
powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy zachowaniu należytej
staranności;

ae)

opóźnień

w

realizacji

Przedmiotu

Zamówienia

wynikłych

z

winy

Zamawiającego lub innych wykonawców, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.
b)

zmiana ceny umownej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od
towarów i usług (VAT);

c)

zmiana

Umowy

wynikająca

z

orzeczeń

sądów

powszechnych,

decyzji

administracyjnych i orzeczeń sądów administracyjnych;
d)

zmiana Umowy w związku ze zmianą regulacji prawnych wprowadzonych w życie
po dacie zawarcia Umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych;

3.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporządzenie podpisanego
przez

Strony

protokołu

konieczności

określającego

przyczyny

zmiany

oraz

potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych powyżej.
4.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.

Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część i nie mogą być
interpretowane bez uwzględnienia jej postanowień.
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6.

Załącznik nr 8
Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W przypadku rozbieżności między Umową a załącznikiem nr 1 lub Ofertą,
rozstrzygające są postanowienia Umowy, załącznika nr 1 i w ostatniej kolejności
Oferty.

7.

Umowa

wraz z załącznikami została podpisana w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna
2) Załącznik nr 2 – Oferta
3) Załącznik nr 3 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (bez załączników)
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