Umowa nr CNK ……………………(projekt)
zawarta w Warszawie w dniu …… …… 2017 r.
zwana dalej „Umową”
pomiędzy:
Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta
Stołecznego

Warszawy

pod

numerem

2/06,

NIP

701-002-51-69,

REGON:

140603313,

reprezentowanym przez:
…………………………………………
…………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
………………………….z
prowadzonego

siedzibą………………………….wpisanym

przez

do

Rejestru

………………………………………pod

Przedsiębiorców
nr

KRS

……………………………NIP…………………….REGON…………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”.

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego procedura nr ………………………… w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust.1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 t.j.), została zawarta Umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oraz dostarczenie
do siedziby Zamawiającego na zasadach określonych w Umowie mobilnego planetarium wraz z
wyposażeniem i oprogramowaniem (dalej „Oprogramowanie”) przeznaczonym do pracy z
wykorzystaniem mobilnego sprzętu komputerowego (dalej zwanych łącznie „Sprzętem”) oraz
przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób z obsługi dostarczonego Sprzętu.
2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność Sprzętu oraz wydać mu Sprzęt
wraz z dotyczącą go dokumentacją techniczną (w szczególności dokumentami gwarancyjnymi i
instrukcją obsługi) na zasadach określonych w § 3 Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się Sprzęt
odebrać i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie.
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3. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy i wynagrodzenia wskazanego w Umowie Wykonawca
udzieli Zamawiającemu licencji do Oprogramowania, o jakim mowa w ust 1 powyżej, a także udzieli
Zamawiającemu gwarancji na Sprzęt zgodnie z zapisami Umowy.
4. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy. Oferta Wykonawcy,
zawierająca warunki gwarancji, stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
§2
Zobowiązania, oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy, z
dołożeniem najwyższej staranności, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez
Wykonawcę działalności, zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą i obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy zgodnie
z opisem wskazanym w załączniku nr 1 do Umowy i zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą
załącznik nr 2 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych oraz gwarantuje, że dostarczony w ramach Umowy Sprzęt będzie spełniać
wszelkie wymagania dotyczące:
1) bezpieczeństwa konstrukcji
2) bezpieczeństwa pożarowego
3) bezpieczeństwa użytkowania
4) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt do siedziby Zamawiającego położonej w Warszawie
przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 przy użyciu własnych narzędzi ponosząc także koszt
transportu, opakowania i zabezpieczenia Sprzętu podczas transportu.
4. Wykonawca zapewnia, że będzie wykonywał Przedmiot umowy z wykorzystaniem osób
posiadających niezbędne doświadczenie i wiedzę specjalistyczną; za działania bądź zaniechania
tych osób Wykonawca odpowiada jak za własne działania bądź zaniechania.
5. Wykonawca zrealizuje Szkolenia w siedzibie Zamawiającego zgodnie z opisem wskazanym w
załączniku nr 1 do Umowy.
§3
Testy Sprzętu, szkolenie i odbiór Przedmiotu Umowy.
1.

Wykonawca zrealizuje całość Przedmiotu Umowy do dnia …………………………..

2.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt na własny koszt i ryzyko do siedziby
Zamawiającego i zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia Sprzętu na czas transportu.

3.

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie dostarczenia Sprzętu
najpóźniej na 5 dni roboczych („Dni robocze” rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 16.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej
Polskiej) przed tym terminem.

4.

Wykonawca przeprowadzi, w obecności osób wyznaczonych przez Zamawiającego, testy
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Sprzętu, w tym poprawności działania dostarczonego w ramach Umowy oprogramowania. W
przypadku pozytywnego wyniku testów, następnego Dnia roboczego po ich zakończeniu
Wykonawca rozpocznie 3 szkolenia dla co najmniej 6 wyznaczonych przez Zamawiającego osób
każde w zakresie funkcjonowania Sprzętu, w tym poprawności działania dostarczonego w
ramach Umowy oprogramowania.
5.

Szkolenia powinny umożliwić przeszkolonym osobom prawidłową obsługę Sprzętu i
prowadzenie pokazów z wykorzystaniem Sprzętu do projekcji pokazów. Szkolenia powinny także
obejmować

wiedzę umożliwiającą samodzielne diagnozowanie problemów wszystkich

składników Przedmiotu Umowy oraz sposoby ich naprawy.
6.

W przypadku negatywnego wyniku testów, o których mowa w ust. 1 powyżej, wszelkie uwagi i
nieprawidłowości oraz termin na ich usunięcie zostaną wskazane w Protokole odbioru.

7.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z Sprzętem dotyczącą go dokumentację techniczną,
w szczególności instrukcję obsługi i dokumenty gwarancyjne (zwaną dalej „Dokumentacją”).
Dokumentacja zostanie przekazana w formie papierowej.

8.

Strony zgodnie oświadczają, iż przekazana przez Wykonawcę Dokumentacja nie stanowi utworu
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9.

Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności, stanu i zgodności Sprzętu z Umową oraz
poprawności jego działania, a także kompletności Dokumentacji. W tym czasie Zamawiający może
również zgłosić na piśmie uwagi i zastrzeżenia do Sprzętu lub Dokumentacji.

10. W przypadku stwierdzenia niezgodności z Umową lub nieprawidłowości w pracy Sprzętu lub
zastrzeżeń do Dokumentacji, o ile Strony nie ustalą innego terminu, Wykonawca zobowiązuje się
w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego uwag lub
zastrzeżeń do ich uwzględnienia w tym poprawienia, uzupełnienia lub dostarczenia brakujących
elementów Sprzętu lub Dokumentacji na swój koszt do siedziby Zamawiającego.
11. Odbiór przez Zamawiającego całości Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony protokołem
odbioru podpisanym przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty dostarczenia
Sprzętu i Dokumentacji lub odpowiednio w terminie 2 Dni roboczych od dnia uzupełnienia zgodnie
z ust.10 powyżej. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
12. Prawo własności Sprzętu i Dokumentacji przejdzie na Zamawiającego z chwilą podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 11. Zdanie pierwsze powyżej ma także
zastosowanie do przejścia własności na Zamawiającego Dokumentacji. Do czasu przejścia prawa
własności do Sprzętu, Wykonawca wyraża zgodę na używanie Sprzętu przez Zamawiającego bez
dodatkowego wynagrodzenia.
13. Z chwilą odbioru Sprzętu i Dokumentacji zgodnie z treścią powyżej, na Zamawiającego przechodzą
wszelkie korzyści oraz ciężary związane z Sprzętem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej
utraty lub uszkodzenia.
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§4
Wynagrodzenie
1. Za prawidłowe wykonanie całości przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje zgodnie ze złożoną
Ofertą

wynagrodzenie

w

wysokości

…………………………………………..)

………………….
tj.

………………..zł

zł netto
brutto.

(słownie
(słownie

złotych
złotych

netto:
brutto:

…………………………………………..)
2. Wynagrodzenie wskazane w ust.1 powyżej zawiera wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji do
Oprogramowania wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy.
3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie prawidłowa realizacja Umowy potwierdzona poprzez
podpisanie przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 11 Umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dni otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego mu wynagrodzenia.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi całość wynagrodzenia, które
Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu
Umowy, w szczególności obejmuje koszty transportu Sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz
udzielenia gwarancji na Sprzęt i nie podlega zwiększeniu ani waloryzacji.
9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do CNK, nie później niż w dniu wystawienia faktury,
oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej wystawiony w roku, w którym dokonywana będzie
płatność. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, CNK pomniejszy wartość wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy o odpowiednią
kwotę podatku, zgodnie z wymogami polskiego prawa podatkowego.
§5
Gwarancja, rękojmia
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony w ramach Umowy przez niego Sprzęt
będzie:
1) zgodny z Umową oraz obowiązującym prawem,
2) w pełni sprawny, kompletny, nowy i nieużywany oraz gotowy do używania bez żadnych
dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego,
3) spełniać wymogi bezpieczeństwa oraz obowiązujące normy.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu ………… ………………….. miesięcznej gwarancji na Sprzęt
na zasadach określonych w Umowie licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przez
Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie na rzecz Zamawiającego serwisu gwarancyjnego
zawarte jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Nr wniosku ………………………..

4/14

4. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia na rzecz
Zamawiającego serwisu gwarancyjnego polegającego na usuwaniu wszelkich nieprawidłowości w
pracy Sprzętu, zgłaszanych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady (rozumianej jako przywrócenie pełnej
funkcjonalności Sprzęt zgodnej z Umową i jego przeznaczeniem) w terminie wskazanym w Opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. W przypadku gdy wady nie da się
usunąć Wykonawca zobowiązany jest wymienić Sprzęt na nowy, wolny od wad. Wówczas stosuje
się odpowiednio postanowienie ust. 10 poniżej.
6. Ustala się następujące terminy usunięcia wad:
1) jeżeli

skutki

ujawnionej

wady

zagrażają

bezpieczeństwu

życia,

zdrowia,

mienia,

– Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 24 godzin od przesłania zawiadomienia,
2) jeżeli skutki ujawnionej wady uniemożliwiają Zamawiającemu prowadzenia pokazów w ich
pełnej jakości, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia informacji telefonicznej w ciągu 12
godzin i usunięcia wady w ciągu 48 godzin
3) pozostałe usterki, wymagające od Wykonawcy więcej czasu na przeprowadzenie
serwisu/dostarczenie części powinny zostać usunięte w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych
od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego
4) jeżeli skutki ujawnionej wady nie wpływają na jakość prowadzonych pokazów, wykonawca
zobowiązany jest do udzielenia informacji telefonicznej w ciągu 24 godzin i usunięcia wady w
ciągu 5 dni, przy czym termin ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.
7. W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wady w terminie przewidzianym w ust. 5, Zamawiający
może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile Strony nie ustanowią innego
terminu. Udokumentowane koszty takiej naprawy zostaną zwrócone Zamawiającemu przez
Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od wezwania Wykonawcy do ich zwrotu przez
Zamawiającego.
8. Zgłoszenia wad będą dokonywane przez Zamawiającego przy użyciu poczty elektronicznej na
adres ………. w dni robocze, przy czym zgłoszenia otrzymane po godzinie 16:00 będą traktowane
jako zgłoszenia otrzymane o godzinie 8:00 następnego dnia roboczego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wad. Potwierdzenie to musi
być przesłane niezwłocznie na e-mail Zamawiającego: ………………………..
10. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego. W przypadku gdy ze względu
na skalę napraw świadczenie serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego nie będzie
możliwe, serwis gwarancyjny będzie świadczony w siedzibie Wykonawcy. Koszty transportu
Sprzętu do i z siedziby Wykonawcy w przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim ponosi
Wykonawca.
11. Usunięcie wad uznaje się za dokonane po podpisaniu przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń
protokołu naprawy. Wzór protokołu naprawy stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
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§6
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości
5 % wartości o której mowa w § 4 Umowy, tj. w kwocie ……………. zł (słownie złotych:
……………………….. 00/100).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości.
3. Zamawiający zwróci:
a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego
Przedmiotu Umowy, przy czym zwrot zostanie dokonany po przyjęciu przez
Zamawiającego całości Przedmiotu Umowy,
b) 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji/rękojmi za
wady
4. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju zabezpieczenia należytego wykonania Umowy,
wniesionego w jednej formie na inną formę, pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość
zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość.
5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 1 Umowy wystąpi konieczność
przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu wskazanego w Ofercie, Wykonawca
na co najmniej 14 dni przed wygaśnięciem pierwotnego zabezpieczenia, zobowiązany jest do
przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo
jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający ze zmiany
Umowy.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
1)

za opóźnienie Wykonawcy w realizacji Umowy w stosunku do terminów wskazanych w § 3
Umowy,

w

wysokości

3%

wartości

wynagrodzenia

brutto,

o

którym

mowa

w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;
2)

za opóźnienie Wykonawcy w świadczeniu Serwisu gwarancyjnego w stosunku do terminów,
o których mowa w § 5 ust. 6 Umowy, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia jeśli serwis dotyczy awarii wpływającej na
jakość przeprowadzonych pokazów oraz w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden
tysiąc, 00/100) za każdy dzień opóźnienia jeśli serwis dotyczy innych awarii.

3)

za nienależyte wykonanie Umowy, inne niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej,
w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy taki
przypadek;

4)

za naruszenie przez Wykonawcę zapisów § 9 Umowy – w wysokości 10.000,00 zł (słownie
złotych: dziesięć tysięcy, 00/100),
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5)

za rozwiązanie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 %
wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.

2. Łączna

wysokość

kar

umownych

naliczonych

na

Wykonawcę

z

tytułu

opóźnień,

o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2) nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.
3. Niezależnie od kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych, określonych w pkt 1 mniejszego
paragrafu, z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
§8
Odstąpienie i wypowiedzenie Umowy
1.

W razie zaistnienia istotniej 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, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

3.

Zamawiającemu, poza sytuacją, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo rozwiązania Umowy
w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy:
1)

Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn,
pomimo wezwania Zamawiającego dostarczonego mu na piśmie,

2)

łączna wysokość kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) – 2) przekroczy
15 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.

4. Zamawiający rozwiąże Umowę w przypadkach, o których mowa w ust. 3, poprzez dostarczenie
Wykonawcy stosownego oświadczenia w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem pod rygorem
nieważności w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o istnieniu podstaw do
rozwiązania Umowy.
5. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z prawa rozwiązania Umowy, Strony zobowiązują się
do wykonania następujących czynności:
1) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzi Protokół odbioru częściowo wykonanych
w ramach Przedmiotu Umowy prac na dzień odstąpienia od Umowy, w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązaniu,
2) Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia częściowo wykonanych prac; koszt prac i
czynności zabezpieczających poniesie Strona, która ponosi odpowiedzialność za
zaistnienie okoliczności powodujących rozwiązanie Umowy,
3) Wykonawca usunie z terenu Zamawiającego wykorzystane w celu realizacji Przedmiotu
Umowy narzędzia i urządzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
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6. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z prawa rozwiązania Umowy, Wykonawcy
przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do
wartości należycie wykonanych i przekazanych prac, odebranych przez Zamawiającego.
7. Niezależnie od zapisów ust. 3 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia
Umowy z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy:
1) Wykonawca swoim zachowaniem znacznie utrudnia zgodną i harmonijną współpracę przy
wykonywaniu Umowy, co powoduje sytuację, w której niemożliwa jest dalsza współpraca
Stron,
2) Wykonawca

wykonuje

Umowę

z

wykorzystaniem

podwykonawców,

o

których

nie poinformował Zamawiającego lub wobec części Przedmiotu Umowy nie wskazanych w
Ofercie jako zamierzonych do powierzenia podwykonawcom,
3) Wykonawca przerywa realizację Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej
niż 1 miesiąc.
8. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 7 dniowego okresu
wypowiedzenia, w przypadku, gdy Zamawiający:
1) swoim

zachowaniem

rażąco

utrudnia

zgodną

i

harmonijną

współpracę

przy wykonywaniu Umowy, co powoduje sytuację, w której niemożliwe jest wykonanie
Przedmiotu Umowy,
2) pozostaje w zwłoce z odbiorem prac objętych Przedmiotem Umowy przez okres dłuższy niż
3 tygodnie.
9. W przypadku, gdy Strony skorzystają z prawa wypowiedzenia Umowy odpowiednie
zastosowanie znajdą postanowienia ust. 5 i 6 powyżej.
§9
Informacje poufne
1. Strony zobowiązują się nie udostępniać osobom trzecim, Informacji Poufnych bez uprzedniej
zgody drugiej ze Stron wyrażonej w formie pisemnej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3
poniżej.
2. Strony

postanawiają,

że

Informacje

Poufne

oraz

zobowiązanie

do

zachowania

ich w tajemnicy nie obejmuje:
1)

informacji, które są powszechnie znane lub które w uzasadniony sposób mogą być
uważane za powszechnie znane;

2)

informacji, które znane były drugiej Stronie przed ich ujawnieniem przez Stronę;

3)

informacji, uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich ujawnienia;

4)

przypadków, w których Strona zobowiązana jest do ich ujawnienia z mocy prawa w toku
realizacji przedmiotu Umowy,

5)

przypadków, w których strona potrzebuje ich ujawnienia w celu realizacji swoich
uprawnień wynikających z Umowy przez sądem lub trybunałem.
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3. Każda ze Stron może ujawnić Informacje Poufne bez zgody drugiej Strony swoim pracownikom,
członkom organów, doradcom, podmiotom finansującym Stronę, spółkom powiązanym ze
Stroną kapitałowo lub osobowo, w tym spółkom dominującym i zależnym.
4. Ujawniając Informacje Poufne podmiotom wymienionym w ust. 3, Strona powinna zobowiązać
te podmioty do zachowania ich w tajemnicy na warunkach określonych w Umowie.
5. Jeżeli prawo nie stanowi inaczej, zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje przez
okres 5 lat od daty zawarcia Umowy z zastrzeżeniem, zobowiązanie do zachowania poufności
w zakresie udostępnionych Wykonawcy w ramach Umowy skryptów ma charakter
bezterminowy.
6. W razie naruszenia zobowiązania poufności opisanego powyżej, Strona naruszająca
zobowiązana będzie do zaniechania naruszeń i pokrycia wszelkich szkód jakie z tego tytułu
poniesie druga Strona.
§ 10
Licencje
1. W

ramach

przedmiotu

Umowy

Wykonawca

zobowiązuje

się

dostarczyć

wszelkie

oprogramowanie lub inne aplikacje informatyczne, niezbędne dla działania Sprzętu, a także
zapewnić Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
odpowiednią

niewyłączną,

bezterminową

licencję

upoważniającą

do

korzystania

z

oprogramowania i innych aplikacji informatycznych w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania
Sprzętu.
2. Wykonawca oświadcza, iż:
1)

względem dostarczonego w ramach Przedmiotu Umowy Oprogramowania, przysługiwać
mu będą autorskie prawa majątkowe w zakresie umożliwiającym wywiązanie się
Wykonawcy z Przedmiotu Umowy,

2)

Oprogramowanie nie będzie obciążone roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a
wykonany przez niego Przedmiot Umowy nie będzie naruszać czyichkolwiek praw
autorskich, praw własności intelektualnej czy też dóbr osobistych.

3. Wykonawca w ramach Umowy i wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy udziela
Zamawiającemu

zgodnie

z

dostarczonymi

dokumentami

licencyjnymi

niewyłącznej,

nieograniczonej czasowo ani terytorialne licencji do Oprogramowania. Licencja na korzystanie
z Oprogramowania obejmuje prawo do korzystania z niego w zakresie niezbędnym dla
prawidłowego korzystania z Przedmiotu Umowy, w sposób wskazany w załączniku nr 1 do
Umowy.
4. Udzielenie licencji następuje z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy
zgodnie z zapisami § 3 Umowy. W okresie od dostarczenia Oprogramowania do
Zamawiającego do chwili ich przyjęcia, Wykonawca wyraża zgodę na korzystanie przez
Zamawiającego z Oprogramowania w sposób określony w Umowie, bez dodatkowego
wynagrodzenia.
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5. W przypadku, gdy do prawidłowego korzystania z Przedmiotu Umowy konieczne jest
posługiwanie się Oprogramowaniem pochodzącym od osób trzecich, Wykonawca zapewni
Zamawiającemu odpowiednią niewyłączną, bezterminową licencję upoważniającą do
korzystania z oprogramowania w ramach wynagrodzenia umownego.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie w którym
Wykonawca stworzył i dostarczył do Zamawiającego Oprogramowanie, Wykonawca
z momentem

otrzymania

zapłaty udziela Zamawiającemu licencji

do

wykonanego

Oprogramowania. Udzielenie licencji nastąpi z momentem dokonania zapłaty.
7. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o których mowa w niniejszym paragrafie,
Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu za zrealizowanie całości Przedmiotu Umowy, o
którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
§ 11
Siła wyższa
1. Żadna ze Stron nie będzie uważana za naruszającą Umowę lub w inny sposób odpowiedzialna
wobec

drugiej

Strony

z

powodu

opóźnienia

w

realizacji

lub niewypełnienia jej zobowiązań, o ile wynika to z działania Siły Wyższej.
2. W przypadku działania Siły Wyższej, zobowiązania Strony, które nie są możliwe
do spełnienia, będą zawieszone na okres działania Siły Wyższej i podjęte na nowo, kiedy tylko
ich spełnienie będzie racjonalnie możliwe.
3. Każda ze Stron powiadomi drugą o wystąpieniu Siły Wyższej w okresie 3 dni od daty
zakończenia jej występowania.
4. Wystąpienie Siły Wyższej powinno być udowodnione przez Stronę, którą się na nią powołuje.
5. W przypadku, gdy Strona w terminie, o którym mowa w ust. 3, nie poinformuje drugiej Strony o
działaniu Siły Wyższej, a także o okresie zawieszenia realizacji swoich zobowiązań oraz dacie
ich

ponownego

podjęcia,

będzie

ona

odpowiedzialna

za wszelkie szkody poniesione przez drugą Stronę.
§ 12
Zmiany Umowy
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
złożonej przez Wykonawcę Oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy w

następującym zakresie:
1) zmiany terminów odbiorów, jeżeli będzie to uzasadnione potrzebami Zamawiającego,
2) zmiany parametrów technicznych oferowanego przedmiotu umowy, pod warunkiem, że
proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne są równorzędne lub lepsze od
pierwotnie określonych w ofercie Wykonawcy, bez zmiany wartości przedmiotu umowy, o
której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. Zmiana, o której jest mowa w zdaniu
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poprzedzającym może zostać wprowadzona tylko w wypadku zaistnienia okoliczności, na
które Wykonawca nie miał wpływu,
3) zmiany procedury wprowadzania poprawek do Przedmiotu Umowy, jeżeli będzie
to uzasadnione specyfiką pracy Wykonawcy lub Zamawiającego,
4) zmian w zakresie rozszerzenia pól eksploatacji utworu,
5) zmiany wartości Umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od
towarów i usług, dotyczących przedmiotu Umowy w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy;
wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu,
jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota
podatku
oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług,
6) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu Zamówienia;
7) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia
w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności w przypadku
zmniejszenia zakresu Umowy.
8) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
SIWZ.
2. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ust.1 pkt 1) Ustawy w szczególności zmiana
danych teleadresowych lub osób wskazanych do korespondencji.
3. W

trakcie

trwania

Umowy

oraz

w

okresie

gwarancji

Wykonawca

zobowiązuje

się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości,
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu działalności,
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
§ 13
Komunikacja Stron
1.

Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze Strony Zamawiającego jest Pan
…………………

2.

Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze Strony Wykonawcy jest: ………………………

3.

Wszelka komunikacja związana z realizacją Umowy odbywać się będzie na następujące
adresy:
1) dla Wykonawcy: ………………………..adres e-mail: .................................
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2) dla Zamawiającego: Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa, e-mail:
……………………
4.

Zmiana wskazanych powyżej osób i danych adresowych nie wymaga zmiany Umowy i staje
się skuteczna z chwilą powiadomienia o zmianie drugiej Strony.
§ 14
Rozwiązywanie sporów

Strony

będą

starały

się

rozwiązać

w

drodze

negocjacji

ewentualne

spory

związane

z realizacją Umowy. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób opisany w zdaniu
poprzedzającym w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia sporu na piśmie przez którąkolwiek ze Stron spory
związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 15
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mieć będą powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Prawem właściwym jest prawo polskie.
3. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
4. Strony będą starały się rozwiązać w drodze negocjacji ewentualne spory związane
z

realizacją

Umowy.

W

przypadku

nieosiągnięcia

porozumienia

w

sposób

opisany

w zdaniu poprzedzającym w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia sporu na piśmie przez którąkolwiek
ze Stron, spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
5.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

6.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.

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

8.

Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis Przedmiotu Umowy
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 - wzór protokołu odbioru,
Załącznik nr 4 – wzór protokołu naprawy.
ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 3 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Niniejszym CNK potwierdza dostarczenie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy nr
……………….………....
2. Przedmiot Umowy został przekazany zgodnie/niezgodnie* z terminem przekazania
wynikającym z Umowy, tj. dnia ………………..
3. Przekazany Przedmiot Umowy został przyjęty przez osobę odpowiedzialną za
realizację Umowy ze strony CNK, Panią/Pana …………………….
……………………………………..

………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Data i podpis CNK

UWAGI
1. CNK zgłasza następujące wady/usterki/niezgodności z przedmiotem umowy/braki:
a. ……
b. ……..
c. …….
2. CNK wyznacza następujący termin na ich usunięcie i dostarczenie Przedmiotu
zgodnego z umową ………………………..
……………………………………..

………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Data i podpis CNK

DECYZJA CNK
1. CNK potwierdza, iż Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie/niezgodnie* z zawartą
Umową.
2. Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

……………………………………..

………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Data i podpis CNK

* niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 4 do Umowy

Warszawa dn. ….……………………

Protokół Naprawy
1. Opis uszkodzenia:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
2. Wykonane prace:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
3. Uwagi:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

……………………………………..

………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

Data i podpis CNK
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