Zamawiający – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę licencji na oprogramowanie służące do walidacji danych raportowych
w formacie SSD2 zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA”, oznaczenie sprawy:
DZ-2501/315/18
Załącznik nr 3 do siwz – projekt umowy

UMOWA DZ-2501/315/18/…
zawarta w dniu … 2018 r. 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:
•

…

a:
firmą … z siedzibą … REGON …, NIP …, działającą w oparciu o wpis do …, zwaną dalej w tekście
umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
•

…

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), na podstawie wyłączenia określonego w art. 4 pkt
8 tej ustawy, przy zastosowaniu „Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej
równowartości kwoty 30 000 euro oraz zamówień z dziedziny nauki”.
§ 1.
Strony nadają terminom używanym w dalszej treści umowy następujące znaczenie:
1) Godziny robocze – godziny od 6.00 do 16.00 w dni robocze;
2) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w Rzeczpospolitej Polskiej;
3) Informacje poufne – informacje, dane lub materiały odnoszące się do działalności stron, które
znalazły się w posiadaniu drugiej strony w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
W szczególności, za informacje poufne strony uznają dane przetwarzane w systemach
informatycznych Zamawiającego, w tym w szczególności dane osobowe w rozumieniu ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Nie będą
traktowane jako informacje poufne informacje dotyczące funkcjonalności systemu;
§ 2.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z najnowszej wersji oprogramowania
pod nazwą …………………., służącego do walidacji danych raportowych w formacie SSD2
zgodnie z wymogami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA, zwanego dalej
oprogramowaniem, przez okres …., zgodnie z ofertą z dnia …………… oraz opisem przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy dostarczenie do siedziby
Zamawiającego w Puławach, w terminie do 27.12.2018 r.:
1) dostarczenie dokumentów potwierdzających zakup licencji,
2) dostarczenie odnośnika do pobrania oprogramowania lub nośnika zawierającego
oprogramowanie,
3) dostarczenie pełnej dokumentacji standardowo dołączonej przez producenta oprogramowania,
w tym instrukcji w języku polskim lub angielskim, w wersji elektronicznej lub papierowej,
a także zapewnienie wsparcia technicznego w okresie obowiązywania licencji.
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4) przeprowadzenie 5 dniowego szkolenia dla minimum 1 pracownika Zamawiającego.
3. W ramach licencji Zamawiający ma prawo do:
1)
2)

użytkowania oprogramowania zgodnie z licencją przez okres obowiązywania licencji,
korzystanie z oprogramowania: uruchamianie, wyświetlanie, odtwarzanie, uzyskiwanie
dostępu,
3) wprowadzanie danych, aktualizacja danych, kasowanie danych, dokonywanie eksportu
danych,
4) tworzenia kopii bezpieczeństwa oprogramowania na własny użytek,
5) wprowadzenie oprogramowania do pamięci stacji roboczej.
4. Szczegółowe warunki licencji określone są umowie licencyjnej na oprogramowanie.
§ 3.
1. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem praw do oprogramowania, a oprogramowanie jest
wolne od wad prawnych i fizycznych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
2. Wykonawca gwarantuje należytą jakość i aktualność oprogramowania.
3. Wykonawca oświadcza, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich
z tytułu naruszenia praw autorskich w zakresie oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji
niniejszej umowy.
§ 4.
1. Miejscem wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 2 pkt 1-5 jest siedziba
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 28.12.2018 r.,
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach roboczych.
3. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się datę określoną w protokole odbioru, instalacji
i szkolenia podpisanym przez osoby upoważnione, stwierdzającym dostawę i przeszkolenie
pracowników Zamawiającego oraz dostarczenie dokumentacji licencji, instrukcji i dokumentacji
technicznej.
4. 1.Okres obowiązywania licencji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru, instalacji
i szkolenia rozpoczyna się 31.12.2018 r.
5. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin szkolenia.
6. 2.Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg i realizację umowy są:
-

ze strony Zamawiającego ………………………………..,

-

ze strony Wykonawcy …………………………………….
§ 5.

1. Wsparcie techniczne w ramach wynagrodzenia z niniejszej umowy obejmuje:
1)
2)
3)
4)

zapewnienie dostępu do nowych wersji oprogramowania,
aktualizację oprogramowania w pełnej wersji,
zapewnienie dostępu do kodów naprawczych,
konsultacje dot. oprogramowania.

2. Zamawiający przekazuje do Wykonawcy, zgłoszenia serwisowe w ramach wsparcia technicznego,
drogą elektroniczną lub telefonicznie.
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§ 6.
1. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi netto ………… PLN (słownie złotych:
………………………), brutto …………… PLN (słownie złotych: ……………………).
2. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru, instalacji
i szkolenia podpisany przez osoby upoważnione, stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.
Zapłata należności nastąpi na podstawie prawidłowo wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT.
3. Faktura VAT będzie dostarczona do Zamawiającego na adres email: kancelaria@piwet.pulawy.pl
lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego do 27.12.2018 r.
4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie …. dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
5. W razie nieterminowego uregulowania należności, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
§ 7.
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, gdy Zamawiający
rozwiąże umowę z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 5;
2) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, w przypadku zwłoki
w wykonaniu zobowiązania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przekraczającego wysokość kar umownych, jeżeli szkoda będzie wyższa niż kara umowna, z tym
zastrzeżeniem że odpowiedzialność Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia netto
określonej w § 6 ust. 1, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
Wykonawcy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 z płatności za
fakturę VAT.
5. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca dopuści się rażącego naruszenia zobowiązań wynikających z umowy. Za rażące
naruszenie zobowiązań wynikających z umowy strony uznają w szczególności:
1) trwająca ponad 5 dni zwłokę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jednakże nie wcześniej niż po
upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, nie krótszego niż 3 dni;
2) niezgodność parametrów dostarczonego oprogramowania z wymaganiami Zamawiającego
i ofertą Wykonawcy;
3) brak poprawnego działania oprogramowania;
3) naruszenie zobowiązania do zachowania poufności.
6. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno być, pod rygorem nieważności, złożone na piśmie.
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§ 8.
1. 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.
2. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należności za
zrealizowaną część umowy.
§ 9.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10.
Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
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