Projekt umowy - załącznik nr 5
DZ-2501/375/16

UMOWA DZ-2501/375/16/…
zawarta w dniu ………...2016 roku w Puławach
pomiędzy
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach,
al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10-761, działającym w oparciu o wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
pod numerem 0000118357, zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym
przez:
dr hab. Krzysztof Niemczuk, profesor nadzwyczajny – Dyrektor
a:
firmą ……………… z siedzibą przy ul. ……………. REGON …………, NIP ………………, działającą w
oparciu
o
wpis
do
…………………
prowadzonego
przez
……………………
w ……… pod numerem ……………, zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
…………………………….…. – ……………….
W wyniku postępowania nr DZ-2501/375/16 przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa
następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie, dostawa oraz zainstalowanie oprogramowania do analizy
procesów rejestrowanych w BMS, zwanego dalej programem, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w zaproszeniu do złożenia oferty, który stanowi załącznik nr 1 do umowy. Przedmiot
zamówienia obejmuje również przeszkolenie pracowników (przeprowadzenie warsztatów) z obsługi
programu w zakresie jego funkcjonowania i użytkowania, wsparcie techniczne na zasadach określonych w
ust. 3.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z ofertą wykonawcy z dnia …. stanowiącej załącznik nr 2
do niniejszej umowy oraz zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zaproszeniu
do złożenia oferty stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca zapewni roczne (1 rok od daty dostawy) wsparcie techniczne obejmujące bezpłatne
dostosowanie programu do nowych wymagań w przypadku instalacji aktualizacji BMS oraz bezpłatną pomoc
techniczną świadczoną w języku polskim w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 za pośrednictwem
poczty e-mail oraz telefonicznie.
4. Program będzie dostępny i wykorzystywany na trzech stanowiskach komputerowych. Program musi
udostępniać polskojęzyczny interfejs użytkownika.
5. W ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do programu na następujących polach eksploatacji:
utrwalanie w pamięci komputera, zwielokrotnianie,
korzystanie z programu: uruchamianie, wyświetlanie, odtwarzanie, uzyskiwanie dostępu,
wprowadzanie danych, aktualizacja danych, kasowanie danych, dokonywanie eksportu danych,
dokonywanie zmian w celu modyfikacji i adaptacji na potrzeby zmiany/rozbudowy systemu/modułu
systemu,
e) prawo do przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie
komputerowym – przeróbki związane z opracowaniem nowych wersji programu, mające na celu np.
zwiększenie zakresu jego działania, dostosowanie programu do nowych wymagań, przede
wszystkim sprzętowych,
f) robienie kopii zapasowej programu.
6. Kod źródłowy zostanie dostarczony na rzecz Zamawiającego na nośniku CD/DVD/innym:_____ – w ilości
___ kopii.
a)
b)
c)
d)

7. Wraz z programem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pełną dokumentację użytkownika w języku
polskim.
8. Wraz z programem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający jego legalność.
9. Wykonawca oświadcza, że wykonany i dostarczony program jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz
nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
10. Gwarancja na program wynosi: ………. miesięcy i będzie liczona od dnia odbioru przedmiotu umowy.
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TERMIN I WARUNKI WYKONANIA UMOWY
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w terminie do 2
tygodni od podpisania przez Strony niniejszej umowy.
2. Odbiór przedmiotu umowy zamówienia zostanie potwierdzony poprzez sporządzenie protokołu odbioru,
instalacji i szkolenia. Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru w terminie 3 dni od otrzymania
zawiadomienia od Wykonawcy o gotowości do odbioru. Protokół odbioru, instalacji i szkolenia zostanie
podpisany przez Strony niniejszej umowy
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie
realizacji niniejszej umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła w okresie jej
trwania jak i po jej rozwiązaniu.
4. Obowiązek zachowania tajemnicy jest zastrzeżony przez czas nieoznaczony.

1.

WYNAGRODZENIE
§ 3.
Strony uzgadniają, iż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczałtowym i wynosi brutto ………… PLN (słownie: …………………………………….) w tym …. % VAT.

2.

Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z
realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć
wpływ na koszty, a w szczególności cenę wykonania oprogramowania, koszty dostawy do siedziby
Zamawiającego, koszty instalacji oraz koszty przeprowadzenia szkolenia pracowników (przeprowadzenie
warsztatów) z obsługi programu w zakresie jego funkcjonowania i użytkowania.

3.

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy, po zrealizowaniu przez Wykonawcę
przedmiotu zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT po
podpisaniu protokołu odbioru, instalacji i szkolenia przez Zamawiającego i Wykonawcę.

4.

Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

5.

W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminie określonym w ust.
4, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

6.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

GWARANCJA
§ 4.
Wykonawca udziela gwarancji jakości na program na zasadach określonych poniżej.
Gwarancja, o której mowa w ust. 1 nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady.
Wykonawca zapewnia zgodność działania programu objętego gwarancją z opisem przedmiotu
zamówienia/dokumentacją użytkownika tego programu i w tym celu podejmuje wszelkie możliwe starania,
aby dostarczony przez niego program pozbawiony był wad, które utrudniają lub uniemożliwiają jego
efektywne wykorzystywanie przez Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia wad w działaniu objętego gwarancją programu, Wykonawca zobowiązuje się w
ramach swoich obowiązków gwarancyjnych, że nieodpłatnie:
a) usunie wady programu u Zamawiającego, albo
b) dostarczy Zamawiającemu pakiet aktualizacyjny lub
c) dostarczy Zamawiającemu - za zwrotem wadliwej wersji programu - wolną od tych wad wersję
programu.
Za wadę w rozumieniu gwarancji uważa się funkcjonowanie programu w sposób niezgodny z opisem
przedmiotu zamówienia/dokumentacją użytkownika programu.
Decyzja o wyborze jednego z wymienionych w ust. 2 sposobów usunięcia wad oprogramowania należy do
Wykonawcy.
Gwarancja udzielana jest na czas określony i wiąże Wykonawcę przez okres … (….) miesięcy, licząc od
dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, stwierdzonego protokołem odbioru, instalacji i
szkolenia.
W przypadku wystąpienia lub wykrycia w okresie obowiązywania gwarancji, wady programu, w celu
skorzystania z uprawnień gwarancji, Zamawiający zobowiązany jest zgłosić wadę Wykonawcy poprzez
wysłanie wiadomości z opisem wady na adres e-mailowy ……. lub fax …….. Wykonawcy.
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Wykonawca zobowiązany jest zrealizować swoje obowiązki gwarancyjne określone w ust. 4 w możliwie
najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 72 godzin od chwili otrzymania informacji od Zamawiającego o
nieprawidłowym działaniu programu.
10. Dojazd do obiektu, gdzie zainstalowany będzie program, celem usunięcia wszelkich awarii, usterek bądź
nieprawidłowości w działaniu programu w ramach gwarancji odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
9.

KARY UMOWNE
§ 5.
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej
umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto zamówienia, określonego w § 3 umowy z zastrzeżeniem § 6 ust. 2,
b) w przypadku zawinionej zwłoki w odbiorze – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto umowy,
określonego w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 2 ust. 3.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy– w wysokości 1% wynagrodzenia brutto umowy,
określonego w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki,
b) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
umowy, określonego w § 3 umowy.
2.

Zapłata wymienionych w § 5 kar umownych, nie zwalnia Stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań
wynikających z zapisów umowy.

3.

Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 14 dni od
daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną
mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.

4.

Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w sytuacji, gdy wysokość
szkody poniesionej przez Stronę przewyższa wysokość kar umownych.

1.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 6.
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca dopuści się rażącego naruszenia zobowiązań
wynikających z umowy. Za rażące naruszenie zobowiązań wynikających z umowy, Strony uznają w
szczególności trwającą ponad 7 dni zwłokę, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2a.

2.

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

3.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być, pod rygorem nieważności, złożone na piśmie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7.

1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2.

Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

3.

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych, jeżeli są one spowodowane czynnikami o charakterze „siły wyższej”. Okoliczności takie winny
być przedstawione na piśmie.

4.

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

5.

Sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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