UMOWA DZ-2501/59/20/….
zawarta w dniu ….2020 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:
 dr hab. Krzysztof Niemczuk, prof. nadzwyczajny – Dyrektor
a:
firmą ………………………..z siedzibą ………………………, REGON …………., NIP
…………….., działającą w oparciu o wpis ……………………………., zwaną dalej
w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:


…………………………………..



…………………………………..

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta z pominięciem przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), 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) 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 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W.
Nie będą traktowane jako informacje poufne informacje dotyczące funkcjonalności
systemu.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do unowocześnienia systemu nadzoru i wizualizacji BMS
z zachowaniem pełnej funkcjonalności aktualnie wykorzystywanego systemu sterowania
automatyki zgodnie z ofertą z dnia ……………, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca:
1) przeprowadzi szczegółowy przeglądu systemu i zapozna się z istniejącą konfiguracją
oprogramowania, sporządzi kopie bezpieczeństwa istniejącego oprogramowania;
2) dostarczy:
- aktualną wersję oprogramowania Honeywell SymetrE R500 wraz z nośnikiem DVD
oraz licencją,

- nowy serwer z systemem operacyjnym………………………. wraz z licencją,
- oprogramowanie do bazy danych ………………………………….. wraz z licencją,
- 2 nowe stacje operatorskie z systemem operacyjnym Windows 10 wraz
z licencją.
3) wykona następujące prace:
- instalacja systemu operacyjnego na serwerze,
- instalacja systemu operacyjnego na 2 stacjach operatorskich,
- instalacja oprogramowania SymetrE R500,
- instalacja w razie koniczności dodatkowego niezbędnego oprogramowania oraz
dostarczenie niezbędnych licencji,
- dostosowanie i przeniesienie baz danych na nowy serwer BMS,
- konfiguracja nowego serwera BMS, uruchomienie i przeprowadzenie testów
oprogramowania.
4) zorganizuje szkolenie w siedzibie Zamawiającego w Puławach dla pracowników
użytkownika w zakresie operatora i administratora systemu;
5) opracuje dokumentację techniczną systemu BMS.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofertą
Wykonawcy z dnia ….., stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające udzielenie
Zamawiającemu licencji, o których mowa w pkt. 2, pełną dokumentację standardowo
dołączoną przez producentów oprogramowania, w tym instrukcję w języku polskim lub
angielskim, w wersji elektronicznej lub papierowej oraz pełną dokumentację techniczną
systemu BMS.
5. Wykonawca podpisze zobowiązanie do zachowania poufności informacji dla
zewnętrznych podmiotów, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
6. Zobowiązanie o którym mowa w pkt 5. będzie podpisane przez każdą osobę skierowaną
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji zamówienia.
§3
1. W ramach licencji na oprogramowanie SymetrE R500 Zamawiający ma prawo do:
1) bezterminowego użytkowania oprogramowania zgodnie z licencją,
2) korzystanie z oprogramowania:
uzyskiwanie dostępu,

uruchamianie,

wyświetlanie,

odtwarzanie,

3) wprowadzanie danych, aktualizacja danych, kasowanie danych, dokonywanie eksportu
danych,
4) tworzenia kopii bezpieczeństwa oprogramowania na własny użytek,
5) wprowadzenie oprogramowania
komputerowych .

do

pamięci

stacji

roboczych

i

serwerów

2. Szczegółowe warunki licencji określone będą w umowie licencyjnej na
oprogramowanie SymetrE R500, która będzie stanowiła załącznik nr 3 do umowy.

§4
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać niniejszą umowę w terminie do ………….,
liczonych od dnia zawarcia umowy.
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się datę określoną w protokole odbioru,
instalacji i szkolenia podpisanym przez osoby upoważnione, stwierdzającym dostawę,
instalację i konfigurację oprogramowania i przeszkolenie pracowników Zamawiającego
oraz dostarczenie dokumentacji licencji, instrukcji i dokumentacji technicznej.
3. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy przedmiotu
umowy oraz termin instalacji i konfiguracji oprogramowania oraz szkolenia.
4. Osobami odpowiedzialnymi za przebieg i realizację umowy są:
-

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

-

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

1. Warunki
udzielonej gwarancji określone będą w dostarczonej Zamawiającemu
dokumentacji.
2. Wykonawca udziela ……….. miesięcznej gwarancji na prawidłową pracę
oprogramowania SymetrE R500, pod warunkiem jego użytkowania zgodnie
z przeznaczeniem, wskazówkami zawartymi w dostarczonej Zamawiającemu
dokumentacji, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru, instalacji i szkolenia.
3. Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony serwer i stacje
operatorskie,
liczonej
od
daty podpisania
protokołu
odbioru
instalacji
i szkolenia.
4. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu lub wykrycia wady
oprogramowania SymetrE R 500, serwera lub stacji operatorskiej Zamawiający zgłasza
Wykonawcy nieprawidłowość lub wadę drogą elektroniczną lub faksem.
5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć nieprawidłowość lub wadę oprogramowania
SymetrE R 500, serwera lub stacji operatorskiej w możliwie najkrótszym terminie,
nieprzekraczającym 10 dni roboczych od momentu otrzymania informacji od
Zamawiającego.
6. W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do udzielania
Zamawiającemu wsparcia technicznego w postaci konsultacji dotyczących
oprogramowania SymetrE R 500.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje do wykonania umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do
oprogramowania SymetrE R 500, wraz z dokumentacją związaną z oprogramowaniem.1 /
Wykonawca oświadcza, że wyłączne autorskie prawa majątkowe do oprogramowania
SymetrE R 500, wraz z dokumentacją związaną z oprogramowaniem przysługują
wyłącznie producentowi, tj. ……… (dalej zwany jako „producent oprogramowania”)
oraz, że na mocy zawartej z producentem oprogramowania umowy z dnia …………,
posiada upoważnienie do udzielania dalszej licencji (sublicencji) na oprogramowanie w
zakresie przewidzianym niniejszą umową.2 / Wykonawca oświadcza, że wyłączne
1
2
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autorskie prawa majątkowe do oprogramowania SymetrE R 500,, wraz z dokumentacją
związaną z oprogramowaniem przysługują wyłącznie producentowi oprogramowania, tj.
……… oraz że oprogramowanie wraz z dokumentacją związaną z nim dostarczane jest na
warunkach licencyjnych producenta oprogramowania. W przypadku sprzeczności
pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy a postanowieniami zawartymi w warunkach
licencyjnych producenta oprogramowania, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia
umowy.3
3.Wykonawca w ramach przysługującego mu prawa, określonego w ust. 2 udziela
Zamawiającemu licencji/ sublicencji niewyłącznej i nieograniczonej w czasie na
korzystanie z oprogramowania SymetrE R 500 oraz z dokumentacji dotyczącej
oprogramowania. Cena licencji jest zawarta w cenie oprogramowania.
4.Wykonawca zapewnia, że korzystanie z oprogramowania SymetrE R 500 oraz związanej
z nim dokumentacji, jak również korzystanie z innych elementów systemu BMS oraz inne
usługi zrealizowane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy nie naruszają
jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a także zapewnia, że
zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie wymaga uzyskania zgody lub złożenia innego
oświadczenia woli ze strony osoby trzeciej.
5.Wykonawca gwarantuje należytą jakość i aktualność oprogramowania.
§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy wynosi brutto…………….. PLN
(słownie złotych:…………….).
2. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół odbioru
podpisany przez osoby upoważnione, stwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. W razie nieterminowego uregulowania należności, Wykonawcy będą przysługiwać odsetki
za opóźnienia w transakcjach handlowych.
§8
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, gdy
Zamawiający rozwiąże umowę z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 4;
2) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, w przypadku
zwłoki w wykonaniu zobowiązania za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
3) w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, w przypadku
zwłoki wykonania zobowiązania określonego w § 5 ust. 5 za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki;
2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 2) – 3) nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych, o których mowa w ust.
1 z płatności za fakturę VAT.
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4. 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 7 dni zwłokę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 3, jednakże nie wcześniej
niż po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, nie
krótszego niż 7 dni;
2) niezgodność parametrów oprogramowania z wymaganiami Zamawiającego i ofertą
Wykonawcy;
3) naruszenie zobowiązania do zachowania poufności.
5. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno być, pod rygorem nieważności, złożone na
piśmie.
6. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia uzupełniającego w przypadku gdy wysokość
szkody przewyższa zastrzeżoną karę umowną oraz w przypadkach, w których nie
zastrzeżono kary umownej.
§9
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.
§ 10
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.
§ 11.
Spory pomiędzy stronami rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

