Załącznik nr: 7 do zapytania ofertowego

UMOWA NA DOSTAWĘ LICENCJI APLIKACJI KLIENCKIEJ NR:

zawarta w dniu ……………………… r. w miejscowości …………………… pomiędzy:

WYKONAWCĄ:
………………………………….
a
ZAMAWIAJĄCYM:

PANMAR CZEKAŃSKA SZMYD Spółka Jawna, ul. Podkarpacka 16B, 38 – 400 Krosno, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004314, NIP: 6840008202, REGON:
370009017, reprezentowaną przez Bożenę Czekańską i Wojciecha Szmyda - wspólników
o następującej treści:
§ 1.

1. Strony oświadczają, iż niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku zakończenia postępowania zapytania
ofertowego przeprowadzanego dla potrzeb realizacji projektu p.n. „Wzrost innowacyjności
i
konkurencyjności firmy PANMAR poprzez wdrożenie autorskich rozwiązań technologicznych ” w ramach
Poddziałania 1.4.1: Dotacje bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPPK.01.04.01-18-0569/16-00).
2. W ramach niniejszej umowy oraz na warunkach w niej określonych, Wykonawca zobowiązuje się do
stworzenia, opracowania, dostawy i instalacji Licencji aplikacji klienckiej do projektowania i zamawiania blatów
kuchennych na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Umowie.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą Umowę mając na uwadze dobro Zamawiającego z najwyższą
starannością, uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę
działalności.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis zakresu i funkcjonalności, instalacyjnych i konfiguracyjnych
Licencji aplikacji klienckiej do projektowania i zamawiania blatów kuchennych, zostały zawarte w załączniku
nr 1 do niniejszej umowy oraz ofercie Wykonawcy z dnia…………………złożonej w odpowiedzi na zapytanie
ofertowe Zamawiającego nr: 11/2017/UE/1.4.1, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
5. Do obowiązków Wykonawcy, będzie należało w szczególności:
a) bezpłatna dostawa, uruchomienie, wykonanie testów poprawnego działania Przedmiotu Umowy;
b) przeprowadzenie bezpłatnego instruktażu w siedzibie Zamawiającego wskazanych przez Zamawiającego
osób z zakresu obsługi i administrowania Przedmiotu umowy; Instruktarz będzie zorganizowany dla co
naj mniej 10 osób i trwać będzie minimum 16 godzin podczas których trener omówi cały system
i przećwiczy z uczniami jego obsługę;
c) zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych niniejszą umową
obejmującego Przedmiot umowy na terenie kraju;
d) bezpłatne dostarczenie wraz z Przedmiotem zamówienia instrukcji Użytkownika.
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6. Integralną częścią umowy jest zapytanie ofertowe nr: 11/2017/UE/1.4.1oraz oferta Wykonawcy z dnia
……………...
7. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy jest nowy i wolny od wad oraz praw osób trzecich.
8. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie uprawnienia wynikające z tytułu gwarancji lub rękojmi
udzielone na Przedmiot umowy oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty je potwierdzając.
9.Zamawiający zobowiązuje się do:
a) zapewnienia stałej obecności lub możliwości łatwego i szybkiego (bezpośredniego) kontaktu z osobami
odpowiedzialnymi za wdrożenie przedmiotu umowy,
b) współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

§2

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy, w terminie .... dni od daty zawarcia
niniejszej umowy, maksymalnie do dnia 31.03.2018 r., obejmującym również uruchomienie i wdrażanie
Licencji aplikacji klienckiej do projektowania i zamawiania blatów kuchennych. Przed przystąpieniem do
realizacji Wykonawca dostarczy do 7 dni od daty podpisania umowy Harmonogram Prac, które to stanowić
będą integralną cześć niniejszej umowy (załącznik nr 4).
Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy dostęp do pomieszczeń serwerowni, w zakresie w
jakim jest to niezbędne do wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy. Dostęp
zapewniony będzie w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy), w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7:30 do 15:30.
Przedmiot Umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia
przechodzi na Zamawiającego każdorazowo z datą podpisania Protokołu Odbioru etapu, zgodnie
z postanowieniami § 3.
Strony ustalają, że wszystkie ustalenia dotyczące realizacji zlecenia wymagają formy elektronicznej lub
pisemnej – ustalenia słowne nie są traktowane jako wiążące.
Strony zobowiązują się regularnie uczestniczyć w spotkaniach organizowanych w siedzibie Zamawiającego
w celu omówienia postępów prac. Termin każdego kolejnego spotkania będzie ustalany na poprzedzającym
spotkaniu lub co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie, bądź drogą mailową.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, wynikającą
z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami
technicznymi, a także zasobami kadrowymi niezbędnymi do prawidłowego, profesjonalnego i terminowego
wykonania umowy.
Wykonawca oświadcza, iż posiada certyfikowanych programistów pod względem bezpieczeństwa
i zabezpieczenia aplikacji. Po zakończeniu wdrożenia Wykonawca dokona sprawdzenia aplikacji pod
względem jego bezpieczeństwa i zabezpieczenia antyhakerskiego.

9.

Wykonawca będzie wykonywał wszystkie prace konieczne do realizacji przedmiotu umowy w sposób
niezakłócający oraz niepowodujący uciążliwości dla pracy placówek Zamawiającego. Wszelkie prace
instalacyjne oraz migracyjne należy wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym
harmonogramu prac.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób oddelegowanych do
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, jak również za wszelkie wyrządzone Zamawiającemu przez te
osoby szkody, przy lub związku z wykonywaniem umowy.
11. Wykonawca, bezpłatnie udostępni na potrzeby utrzymania wersji testowej oprogramowania wirtualną
maszynę umieszczoną na serwerach. Parametry usługi to minimum: 100GB - dysk twardy, 30Mb/30Mb łącze internetowe, pamięć ram oraz procesor będą przydzielane dynamicznie wg potrzeb ww. usługi. Serwer
zostanie uruchomiony w terminie 10 dni od daty podpisania umowy.
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§3
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji - na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy dostarczanej przez Wykonawcę: Licencji aplikacji klienckiej do projektowania i zamawiania blatów
kuchennych, w zakresie jej zgodności ilościowej i jakościowej z wymogami zawartymi w niniejszej umowie,
jak również spełniania określonych parametrów.
Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia, czy przedstawiona wersja ostateczna Licencja aplikacji klienckiej
do projektowania i zamawiania blatów kuchennych jest zgodna z wymogami wynikającymi z umowy i
Załącznika nr 1
Zakończenie wykonywania i odbiór przedmiotu umowy stwierdzony będzie Protokołem odbioru
końcowego i uruchomienia podpisanym przez przedstawicieli Stron. Warunkiem podpisania Protokołu jest
przedstawienie przez Wykonawcę oraz zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu Wykonania Zadania, jak
również przekazanie Zamawiającemu warunków licencji dla oprogramowania).
Zamawiający dokona sprawdzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 , w terminie 14 dni od przedstawienia mu
wersji ostatecznej. Jeżeli stwierdzi nieprawidłowe działanie Licencji aplikacji klienckiej do projektowania i
zamawiania blatów kuchennych, niezgodności z Umową lub Załącznikiem nr 1, przekaże Wykonawcy w tym
terminie swoje uwagi pisemnie lub elektronicznie.
Jeżeli w trakcie weryfikacji, o której mowa w ust. 2 lub w trakcie przeprowadzania odbioru poszczególnych
zadań stwierdzone zostaną wady oprogramowania, w tym także braki ilościowe lub nieprawidłowości prac
instalacyjnych lub konfiguracyjnych, Zamawiający sporządzi Protokół Rozbieżności. Wykonawca
zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych wad/nieprawidłowości w terminie nie dłuższym niż 3 dni
robocze od daty otrzymania Protokołu Rozbieżności. Strony oświadczają, iż przekazanie Protokołu
Rozbieżności może nastąpić pisemnie, drogą elektroniczną (e-mail) lub za pośrednictwem faksu. Warunkiem
podpisania Protokołu Odbioru Zadania będzie usunięcie przez Wykonawcę wad/nieprawidłowości
stwierdzonych w Protokole Rozbieżności.
Dzieło należy uznać za odebrane, jeśli jest zgodne z umową, z załącznikiem nr 1 i aplikacja działa prawidłowo
(tj. zostały usunięte nieprawidłowości wskazane zgodnie z § 3 ust. 5 umowy) oraz przez 14 dni od daty
przedstawienia ostatecznej wersji aplikacji nie wystąpi błąd typu blocker uniemożliwiający korzystanie
z funkcji aplikacji. Jeśli takie błędy wystąpią to okres od momentu ich usunięcia przedłużany jest o 14 dni.
Po odbiorze dzieła wszystkie wady i usterki przedmiotu umowy stwierdzone przez Zamawiającego usuwane
będą w ramach gwarancji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady/błędy w prawidłowym
funkcjonowaniu aplikacji internetowej wynikłe z błędnego wytworzenia oprogramowania.
§4

1.
2.

3.

Wszelkie dokumenty, materiały, składające się na aplikację opracowane przez Wykonawcę podczas wykonywania
dzieła stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 7ust. 1 umowy,
majątkowe prawa autorskie do utworu, o którym mowa w §4 ust. 1 tj. w szczególności elementów graficznych,
struktury, kodu i funkcjonalności aplikacji w każdej postaci, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w kraju i
za granicą, z dniem zapłaty całości wynagrodzenia dla Wykonawcy przez Zamawiającego.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nastąpi na
następujących polach eksploatacji:
a.
stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub
standardu, w pamięci komputera, tabletu, smartfona i innych podobnych urządzeń, w sieci Internet,
w sieciach wewnętrznych (intranetach), w chmurze danychi innych podobnych nośnikach;
rozpowszechnianie w ramach usług telefonii komórkowej, zwłaszcza WAP;
b.
trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami
i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu; włączając w to sporządzanie ich
kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
c.
wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo kopii,
d.
tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie na języki obce, przystosowanie, zmianę układu lub
jakiekolwiek inne zmiany),
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e.

4.

zezwolenie na tworzenie opracowań (adaptacji) i przeróbek programu oraz rozporządzanie i korzystanie
z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,
f.
publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności Klienci i Kontrahenci
Zamawiającego,
g.
prawo do określenia nazw programu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w
tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych,
którymi oznaczony będzie program lub znaków towarowych, wykorzystanych w programie,
h.
Prawo do wykorzystywania programu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,
sponsoringu, promocji sprzedaży, merchandisingu, a także do oznaczenia lub identyfikacji produktów i
usług oraz innych przejawów działalności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
i.
rozporządzania utworami składającymi się na portal i ich opracowaniami oraz prawo udostępniania ich do
korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach
eksploatacji
Program zostanie wykonany na specjalne zamówienie Zamawiającego w celu prowadzenia działalności
gospodarczej polegającej na wykonywaniu i sprzedaży blatów drewnianych. Wykonawca (lub podmiot
powiązany z nim kapitałowo lub osobowo) w ciągu 5 lat od ostatecznego odbioru przedmiotu umowy nie może
wykonać programu o analogicznej funkcji dla innych podmiotów z branży drzewnej. W przypadku naruszenia
tego zobowiązania Wykonawca będzie obowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 1.000.000 zł.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

§5
Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, określonymi odpowiednimi przepisami prawa, Wykonawca
udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości dotyczącej każdego z elementów Przedmiotu Umowy. Gwarancja
obowiązywać będzie przez…….. m-c (minimum 24 miesiące) od dnia bezusterkowego odbioru aplikacji
klienckiej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady/błędy w prawidłowym funkcjonowaniu aplikacji
internetowej wynikłe z błędnego wytworzenia oprogramowania.
Wykonawca gwarantuje niezakłócone korzystanie z wszystkich funkcjonalności aplikacji internetowej
wymienionych w niniejszej umowie i Załączniku nr 1.
Okres udzielonej gwarancji na wykonany program wynosi ……….. (słownie ……) miesięcy licząc od dnia
odbioru dzieła stwierdzonego protokołem na najwyższe możliwe wersje przeglądarek internetowych:
Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safafi, Opera.
Ewentualne wady/błędy programu powstałe w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane przez Zamawiającego
na adres e-mail: ……….. i usuwane przez Wykonawcę w terminie 12 godzin roboczych od chwili otrzymania
zgłoszenia, chyba, że usunięcie błędu wymaga uzasadnionego nakładu pracy przekraczającego 12 godzin
roboczych. W przypadku braku rozpoczęcia prac serwisowych w terminie 48 godzin roboczych od chwili
zgłoszenia Zamawiający może zlecić naprawę osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
W przypadku, gdy wskutek awarii dzieła za które to odpowiedzialność ponosi Wykonawca i związanego z
tym przestoju portalu na dłużej niż 48 godzin, Zamawiający utraci korzyści lub poniesie inne koszty będzie
uprawniony do żądania ich zwrotu od Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania stanu portalu oraz analizowania ewentualnych błędów w
ramach gwarancji. W ramach gwarancji prowadzony będzie także przez Wykonawcę monitoring
automatycznej aktualizacji systemu przez roboty.
Po zakończeniu okresu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi własną ofertę na
płatne usługi serwisowe dla programu bądź jego rozbudowę lub modernizację, a Zamawiający rozważy ich
zamówienie według potrzeb.
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§6
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy (w całości lub w części), w przypadkach określonych
w obowiązujących przepisach prawa.
2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy (w całości lub w części) w przypadku, gdy Dostawca opóźnia
się z dostawą przedmiotu umowy, dostarczył uszkodzony przedmiot umowy, dostarczył przedmiot umowy
niezgodny z zapytaniem ofertowym, dostarczył przedmiot umowy o innych parametrach technicznych
aniżeli określone były w zapytaniu ofertowym, dostarczył przedmiot umowy niezgodny z instrukcją obsługi.
3. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, terminie 60 dni od daty,
kiedy Zamawiający poweźmie wiadomość o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.
§7
1.

2.
3.
4.

5.

Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości ……. złotych
brutto (słownie), na które składa się wartość netto w kwocie ……… złotych oraz podatek VAT wg.
obowiązującej w dniu wystawienia faktury stawki.
Płatność wynagrodzenia, o jakim mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę, na rachunek bankowy Wykonawcy w niej wskazany.
Podstawą do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest podpisany bez zastrzeżeń ze
strony przedstawiciela Zamawiającego Protokół Odbioru Końcowego.
Zapłata nastąpi w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT, prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę wraz z załączoną do niej kopią Protokołu odbioru końcowego podpisanego
zgodnie z ust. 3
Strony ustalają, iż płatność następuje z dniem obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§8
1.

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w wykonaniu zobowiązań umownych
spowodowanych działaniem siły wyższej. Strony zgodnie uznają, że siła wyższa oznacza nadzwyczajne
okoliczności o charakterze zewnętrznym, powstałe po podpisaniu umowy i niemożliwe do przewidzenia
i zapobieżenia, które w całości lub w części uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
O wystąpieniu siły wyższej Strony zobowiązują się informować wzajemnie na piśmie w terminie 7 (słownie:
siedmiu) dni od daty zaistnienia siły wyższej. W razie uchybienia terminowi zawiadomienia, Strona, która nie
dochowała terminu, nie może powoływać się na zaistnienie siły wyższej. W przypadku zaistnienia siły wyższej
i terminowego powiadomienia o niej, Strony podejmą wszelkie możliwe działania zmierzające do
minimalizacji jej skutków.

2. Tytułem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu umowy w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 1 i Załączniku nr 4 za
każdy dzień (odrębnie w każdym przypadku) w przypadkach: opóźnienia w dostawie Przedmiotu umowy,
opóźnienia w podpisaniu protokołu odbioru końcowego i uruchomienia Przedmiotu umowy oraz
opóźnienia w wydaniu dokumentów, o których mowa § 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za Przedmiot umowy, określonego w § 7 ust. 1. Kara
umowna będzie liczona po upływie 10 dni roboczych od określonego w niniejszej umowie terminu
dostawy Przedmiotu Umowy i terminu wydania dokumentów.
b) za każde rozpoczęte 12 godzin roboczych (odrębnie w każdym przypadku) opóźnienia w usunięciu
wad/błędów przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad/błędów w ramach rękojmi, a w przypadku
wad/błędów usuwanych w ramach gwarancji – w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 5
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3.

4.

5.

6.
7.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto za Przedmiot
umowy, określonego w § 7 ust. 1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia netto za Przedmiot
umowy, określonego w § 7 ust. 1. za odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tj. w szczególności z powodów: nie dostarczenia przedmiotu
umowy, dostawy uszkodzonego przedmiotu umowy, dostawy przedmiotu umowy niezgodnego z
zapytaniem ofertowym, dostawy przedmiotu umowy o innych parametrach technicznych aniżeli określone
były w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% ceny umownej netto (§ 7 ust.1) za
odstąpienie przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
tj. w szczególności z powodów: nie udostępnienia Wykonawcy miejsca do instalacji, nieuzasadnionego nie
odebrania przedmiotu umowy od Wykonawcy.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na skutek umyślnych lub nieumyślnych działań
lub zaniechań Wykonawcy, w tym niedotrzymanie terminu dostawy aplikacji klienckiej przedłużającego się
do zakończenia się terminu realizacji projektu 28.06.2018 r., szczególności skutkujących po stronie
Zamawiającego obowiązkiem zwrotu dotacji na realizację projektu przyznanej przez Województwo
Podkarpackie w kwocie 12 296 548,62 PLN i związaną z tym faktem szkodą wizerunkową po stronie
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej
w wysokości 1 000 000 PLN.
Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach określonych
w Kodeksie cywilnym.
Kary umowne płatne są w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Zamawiającemu
przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§9
1.

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w przypadku:
1.1. Terminu realizacji umowy:
a) zmiany harmonogramu realizacji – w przypadku otrzymania decyzji jednostki Kontraktującej projekt
zawierającej zmiany terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których
Zamawiający zostanie zobowiązany oraz wynikających z postanowień umowy Zamawiającego
z Jednostką Kontraktującą, jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu
zamówienia;
b) wynikającej z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu oraz w przypadku wystąpienia okoliczności
niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z
okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego
zawiniona.
c) W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania
takich dokumentów Wykonawcy.
1.2. Wynagrodzenia Wykonawcy
a) Zmiany stawki urzędowej podatku VAT na przedmiot umowy o kwotę wynikającą z tej zmiany.
b) W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenia zakresu świadczenia stanowiącego
przedmiot umowy, gdy realizacja całego zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego – o wartość
niewykonanych dostaw.
1.3. Inne
1) W przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron;
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2) W przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, m.in. siłą wyższą,
mogącymi uniemożliwić dostawę oraz innymi okolicznościami zewnętrznymi mogącymi mieć wpływ na
realizację postanowień umowy.
3) Uzasadnionych zmian zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy, której to zmiany w chwili
zawarcia umowy strony nie mogły przewidzieć,
4) Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
1.4 Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane
w formie pisemnych aneksów do umowy, podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
§ 10
1.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w okresie obowiązywania umowy, ·a także po
zakończeniu Umowy bez ograniczeń czasowych.
2.
Dla celów niniejszej Umowy termin „Informacje Poufne" oznacza wszelkie informacje dotyczące
Zamawiającego, uzyskane od Zamawiającego oraz wszelkie informacje, do których Wykonawca ma dostęp
w związku z wykonywaniem umowy, a których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę,
w szczególności informacje ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dane osobowe, jak
również wszelkie inne informacje mogące mieć wartość gospodarczą. Za Informacje Poufne są również
uznawane wszelkie inne informacje, które Strona uzna za poufne i poinformuje o tym drugą Stronę. Celem
uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż Informacje Poufne stanowią w szczególności wszelkie dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej umowy, a Wykonawca nie
ma prawa udostępniania ww. dokumentów i/lub dokumentacji jakimkolwiek osobom trzecim bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
3.
Wykonawca nie może ujawniać, używać ani wykorzystywać do celów swoich lub osób trzecich, w sposób
bezpośredni lub pośredni, żadnych Informacji Poufnych, ani swojej wiedzy na temat tych informacji.
Wykonawca może wykorzystywać uzyskane Informacje Poufne wyłącznie w celach związanych z
wykonaniem umowy, oraz wyłączenie w zakresie, w jakim jest to niezbędne.
4.
Wykonawca nie może kopiować, powielać, ani w żaden inny sposób utrwalać Informacji Poufnych ani ich
części, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to konieczne w celu ściśle związanym z wykonywaniem umowy.
5.
Wykonawca zobowiązany jest zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie Informacje Poufne uzyskane w trakcie
wykonywania umowy, niezależnie od formy uzyskania tych informacji i ich źródła.
6.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zachowania zasad poufności określonych w tym paragrafie,
przez swoich pracowników, zleceniobiorców, oraz wszelkie inne osoby działające w ich imieniu lub na ich
rzecz. Za działania lub zaniechania osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym Wykonawca odpowiada jak
za własne działania lub zaniechania.
7.
Osobom wskazanym w ust. 6 Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne jedynie w zakresie
niezbędnym dla prawidłowego wykonywania umowy.
8.
Strony ustalają, że Informacje Poufne i zobowiązanie do zachowania ich w tajemnicy nie obejmują:
a) informacji, które są powszechnie znane,
b) sytuacji, w których ujawnienie Informacji Poufnych następuje w związku z obowiązkiem wynikającym
z przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia sądowego. W takim przypadku Strona jest zobowiązana
do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych i ujawni je
tylko w takim zakresie, jaki jest wymagany przez przepisy prawa,
c) przypadków, gdy ujawnienie Informacji Poufnych następuje za pisemną zgodą Strony, której dotyczą
Informacje Poufne
9. Po zakończeniu umowy Wykonawca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu wszelkie materiały zawierające
Informacje Poufne oraz wszystkie ich kopie, zniszczy lub usunie wszelkie Informacje Poufne zapisane na
jakimkolwiek urządzeniu lub na jakimkolwiek nośniku służącym do przechowywania danych, w sposób
uniemożliwiający ich ponowne odtworzenie. W przypadku, gdy materiały zawierające Informacje Poufne nie
mogą zostać zwrócone lub Informacje Poufne nie mogą zostać zniszczone lub usunięte z uwagi na
konieczność ich dalszego przechowywania, Wykonawca podejmie wszelkie możliwe środki w celu
zabezpieczenia tych materiałów i Informacji Poufnych przed ujawnieniem.
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§ 11
1.

Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że:
a)

Kod źródłowy aplikacji nie będzie zawierał treści, które mogłyby spowodować odpowiedzialność
Zamawiającego, zwłaszcza z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich, ani naruszenia
dóbr osobistych osób trzecich;

b)

Kod źródłowy aplikacji nie będzie zawierał nieautoryzowanych zapożyczeń, które mogłyby spowodować
odpowiedzialność Zamawiającego;

c)

kod aplikacji powinien być kodem jawnym, niezaszyfrowanym, skompilowanym ani w żaden inny sposób
ukryty,
d) licencje mają umożliwiać wprowadzanie zmian w kodzie źródłowych wszystkich komponentów rozwiązania
samodzielnie przez Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane bez dodatkowej zgody wykonawcy i
producenta komponentów oprogramowania,
2. W przypadku naruszenia tego zobowiązania Wykonawca będzie obowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego
kary umownej w wysokości 1.000.000 zł

§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 13
1.
2.

1.

2.

Strony oświadczają, że wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją tej umowy, będą
rozwiązywać przede wszystkim polubownie.
W braku możliwości osiągnięcia porozumienia wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Strony wyznaczają następujące osoby, jako koordynatorów odpowiedzialnych za realizację tej umowy:
a) ze strony Zamawiającego – Bartłomiej Ross, e-mail: br@panmar.pltel. …………………………..
b) ze strony Wykonawcy - ......................... e-mail: ............................ tel. .............................
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga powiadomienia drugiej Strony oraz nie stanowi zmiany
niniejszej umowy.
§ 15

Wykonawca nie ma prawa do przekazywania praw i obowiązków wynikających z tej umowy osobom trzecim.
§ 16
Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się o wszelkiej zmianie adresów korespondencyjnych
oraz innych danych kontaktowych. W przypadku braku powiadomienia korespondencję przesłaną na ostatni
znany Stronie adres uważa się za skutecznie doręczoną.
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§ 17
Do umowy dołączono załączniki stanowiące jej integralną część:





załącznik nr 1: Koncepcji oferowanego systemu informatycznego;
załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy z dnia………………..
załącznik nr 3: Zapytanie ofertowe nr: 11/2017/UE/1.4.1 z dnia …………………….. r.
załącznik nr 4: Harmonogram prac
§ 18

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

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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