Numer postępowania:

PZP/ZP/26/2017/CNK/MSt

Załącznik nr 2 do SIWZ

WZÓR UMOWY
DOSTAWA OPRAGROMOWANIA DO PROCESU REALIZACJI
I KOORDYNACJI INWESTYCJI BUDOWLANEJ

zawarta w Warszawie dnia …… ….2017 r.
zwana dalej „Umową”,
pomiędzy:
Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (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” lub „CNK”,
a
…………………………. adres………………………………
NIP…………………..REGON………………………….KRS
reprezentowanym przez:
……………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,
zwanymi dalej „Stroną”, a łącznie „Stronami”.
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego procedura nr PZP/ZP/26/2017/CNK/MSt 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:
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§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest dostarczenie do CNK i udzielenie CNK licencji na korzystanie z oprogramowania
wskazanego szczegółowo w załączniku nr 1 do Umowy (zwanego dalej łącznie „Oprogramowaniem”)
na warunkach określonych w § 7 Umowy.
W ramach wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca udostępni CNK klucze licencyjne umożliwiających
korzystanie z Oprogramowania (zwanych dalej łącznie „Kluczem”).
Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
§2
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z oczekiwaniami CNK, co do realizacji przedmiotu Umowy i nie zgłasza
w tym zakresie żadnych uwag.
Wykonawca gwarantuje, że posiada wszystkie niezbędne prawa do udzielania licencji do Oprogramowania
podmiotom trzecim i zobowiązuje się do udzielenia CNK licencji oraz udostępnienia CNK Klucza na warunkach
określonych w § 7 Umowy.
Wykonawca oświadcza, że we własnym zakresie ponosi całkowite koszty wykonania przedmiotu Umowy.
§3
Termin wykonania przedmiotu Umowy
Wykonawca dostarczy CNK Klucz w terminie do dnia …………………. r.
Klucz zostanie udostępniony CNK drogą e-mailową na adres: it@kopernik.org.pl.
CNK samodzielnie dokona instalacji i konfiguracji Oprogramowania po udostępnieniu Klucza przez Wykonawcę.
Stwierdzenie przez upoważnionego przedstawiciela CNK poprawności działania oraz kompletności
Oprogramowania będzie stanowić podstawę do jego odbioru.
Prawidłowa realizacja przedmiotu Umowy, zostanie potwierdzona przez wysłanie przez CNK e-maila zwrotnego
na adres wskazany w § 9 ust. 2 Umowy oraz poprzez sporządzenie protokołu odbioru (zwanego dalej
„Protokołem Odbioru”). Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik numer 3 do Umowy.
CNK podpisze Protokół Odbioru lub zgłosi zastrzeżenia w terminie 2 (słownie: dwóch) dni licząc od dostarczenia
Klucza. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, zostaną one przesłane Wykonawcy w formie e-maila wysłanego
na adres wskazany w § 9 ust. 2 Umowy.
Nr wniosku ………

1/6

7.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
3.

Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt wszelkie wskazane przez CNK zastrzeżenia
w terminie 2 (słownie: dwóch) dni licząc od dnia otrzymania zastrzeżeń oraz ponownie przedstawić
do odbioru CNK przedmiot Umowy.
§4
Wynagrodzenie
Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy tj. udzielenie licencji do Oprogramowania, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości ………………… zł netto (słownie: …………………………………………)
tj. ……………………… brutto.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi na podstawie doręczonej do CNK poprawnie
wystawionej faktury VAT.
Podstawę zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie Protokół Odbioru podpisany przez CNK.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT,
w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby
CNK.
Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego CNK.
Faktura VAT zostanie wystawiona na adres siedziby CNK: Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa.
Na fakturze VAT Wykonawca wskaże numer Umowy.
CNK przysługuje prawo potrącania z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kar umownych, o których mowa
w § 5 Umowy.
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej obejmuje i wyczerpuje całość należności jaką CNK zobowiązany
jest uiścić Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji lub zwiększeniu.
Wykonawca nie może bez zgody CNK dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę
trzecią.
§5
Kary umowne
Za niewykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci na rzecz CNK karę umowną w wysokości 15%
wartości wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy
W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci na rzecz CNK karę
umowną w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia wobec terminu wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy;
W przypadku innego niż określone w ust. 2 nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz CNK
karę umowną w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, odrębnie
za każde naruszenie postanowienia Umowy.
Kary umowne określone w ust. 2 i 3 powyżej podlegają kumulacji.
Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie, CNK przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach
ogólnych.

§6
Umowne prawo rozwiązania Umowy
CNK przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie udostępni Klucza
do Oprogramowania w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy lub nie usunie wskazanych przez CNK zastrzeżeń
w terminie wskazanym w § 3 ust. 7 Umowy.
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§7
Licencja
Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie będzie chronione autorskimi prawami majątkowymi producenta
oraz, że przysługuje mu do Oprogramowania nieograniczone czasowo ani terytorialnie prawo do udzielania licencji
podmiotom trzecim.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 poz. 880 t.j.)
Wykonawca udziela CNK licencji do korzystania z Oprogramowania w ramach wynagrodzenia, wskazanego
w § 4 ust. 1 Umowy.
Wykonawca zapewni CNK niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie, licencję producenta Oprogramowania
na korzystaniez Oprogramowania na warunkach określonych przez producenta Oprogramowania. Licencja
udzielana jest na okres wskazany w Załączniku nr 1 do Umowy.
Udzielenie licencji nastąpi w dniu rejestracji i zostanie potwierdzone podpisanym przez CNK Protokołem Odbioru.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Oprogramowanie nie naruszy jakichkolwiek praw Stron lub osób trzecich
do praw własności intelektualnej lub innych praw.
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6. Wykonawca na własny koszt przejmie odpowiedzialność CNK związana z wszelkimi roszczeniami, stratami,
szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez Oprogramowanie jakichkolwiek praw
własności intelektualnej lub innych praw osoby trzeciej.
7. Wykonawca będzie na własny koszt bronić CNK .przed każdym pozwem lub postępowaniem wynikającym z
powyższych powodów.
8. Jeśli używanie Oprogramowania stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa osoby trzeciej o naruszenie
praw wymienionych powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:
a) uzyskać dla CNK prawo dalszego użytkowania Oprogramowania lub
b) zmodyfikować dane Oprogramowania tak, żeby było ono zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek
wad lub roszczeń osób trzecich.
§8
Rozstrzyganie sporów
Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu Umowy rozstrzygnąć w drodze
negocjacji. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia,w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia
zgłoszenia sporu przez jedną ze Stron, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby CNK.
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§9
Postanowienia końcowe
Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony CNK jest ……………………… ,
e-mail: ……………………………………….. tel.: ………………………
Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest ……………………..,
e-mail: ………………………………………. tel.: ………………………..
Strony zgodnie ustaliły, iż zmiana osób wskazanych w ust.1 i 2 powyżej nie powoduje konieczności zawarcia
aneksu do Umowy i staje się skuteczna z chwilą powiadomienia drugiej Strony na adresy e-mail wskazane
powyżej.
Z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek postanowienia Umowy nie wywołuje nieważności
lub bezskuteczności pozostałych postanowień, a Strony zobowiązują się zastąpić postanowienie uznane
za nieważne lub bezskuteczne nowym postanowieniem odpowiadającym zamiarowi Stron i celowi umowy
prezentowanym przez Strony przy jej zawarciu.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy
Załącznik nr 3 – Protokół Odbioru
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