Załącznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT UMOWY NR ZP.272.1.12.2020
zawarta w dniu ____________ r. w Ustroniu pomiędzy:

MIASTEM USTROŃ, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Ustroń –
Przemysława Korcza, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
___________________________________________________________________________________________________
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”
§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA
1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia __________ r., na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, dalej jako „ustawa Prawo Zamówień Publicznych”).
2. Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia niniejszej
umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji
osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym
zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda,
która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej umowie.
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie zintegrowanej, responsywnej Platformy informacyjnokomunikacyjnej www e-Ustroń obejmującej wszystkie e-usługi realizowane w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń –
informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych.

2.

Zakres zamówienia obejmuje:
1) opracowanie zintegrowanej Platformy www e-Ustroń oddzielnie dla każdego z modułów opisanych w załączniku nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”),
2) wykonanie zdjęć z lotu ptaka miasta Ustroń oraz atrakcji miasta (4 pory roku w Ustroniu i najważniejsze atrakcje
miasta),
3) opracowanie propozycji harmonogramu wykonywanych prac,
4) przeprowadzanie konsultacji projektu co najmniej raz w miesiącu na spotkaniu z radą Projektu, w której Wykonawca
będzie miał obowiązek uczestniczyć, przedstawiając jednocześnie postęp pracy,
5) szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi panelu strony (CMS),
6) wdrożenie, konfiguracja, utrzymanie i wsparcie projektu w ramach asysty technicznej określonej w załączniku do
niniejszej umowy przez okres gwarancji określonej w § 7.
7) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających ze standardowej, bezterminowej, nieograniczonej w czasie
i przestrzeni, niewyłącznej licencji producenta na oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszej umowy zgodnie
z § 12 niniejszej umowy.

3.
4.

Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.
Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie zgodnym i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia __.__.____ r. będącymi integralnymi częściami niniejszej umowy.

§ 3. REALIZACJA UMOWY
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 15.10.2020 roku.
§ 4. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
1.

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:
1) po stronie Zamawiającego: _____________,
2) po stronie Wykonawcy: ______________.

2.

Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji,
podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania
przedmiotu umowy.

3.

Strony oświadczają, że osobom, o których mowa w ust. 1, przekazane zostały informacje, określone w art. 14 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
formularza cenowego będącego załącznikiem do oferty na kwotę brutto w wysokości ____ zł (słownie: ____).
Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera należny podatek VAT oraz zaspokaja
wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy.
Zamawiający ustala harmonogram wykonania zamówienia i dokonania płatności, który uwzględnia następujący sposób
rozliczania:
1) pierwszy częściowy odbiór zostanie przeprowadzony po zaprezentowaniu przez Wykonawcę 3 propozycji layout-u
oraz koncepcji graficznej dla całej Platformy. Faktura płatna na podstawie protokołu odbioru częściowego, o którym
mowa w § 6 ust.3, w wysokości 30% kwoty określonej w ust. 1,
2) drugi częściowy odbiór zostanie przeprowadzony po wykonaniu: poszczególnych modułów portalu, migracji danych z
obecnej strony miasta oraz wdrożeniu i uruchomieniu Platformy. Faktura płatna na podstawie protokołu odbioru
częściowego, o którym mowa w § 6 ust.3, w wysokości 40% kwoty określonej w ust. 1,
3) końcowy odbiór całości przedmiotu umowy zostanie przeprowadzony po wykonaniu przedmiotu umowy (w tym po
przeprowadzeniu testów, optymalizacji, audycie strony, wprowadzeniu ewentualnych zmian oraz przeszkoleniu
pracowników UM). Faktura płatna na podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust.7, w
wysokości 30% kwoty określonej w ust. 1.
Podstawę do rozliczenia zamówienia stanowić będzie zatwierdzony protokół odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 3 i 7
oraz prawidłowo wystawiona faktura. Z odbiorów częściowych zostaną sporządzone protokoły odbioru, o których mowa
w § 6 ust. 3, zaś z odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 7.
Wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy zostanie wypłacone przelewem przez Zamawiającego na
konto Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz
z protokołem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi.
Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Fakturę należy wystawić na płatnika: Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń NIP 548-240-74-34.
Wykonawca ma możliwość wysłania ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania dostępnej na stronie internetowej https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl.
§ 6. ODBIÓR

1.

Zamawiający przewiduje dwa odbiory częściowe i odbiór końcowy przedmiotu umowy, ponadto Zamawiający przewiduje
co najmniej raz w miesiącu przez okres trwania umowy konsultacje projektu, w których Wykonawca będzie miał
obowiązek uczestniczyć, przedstawiając jednocześnie postęp pracy. O terminie przeprowadzenia konsultacji

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Wykonawca każdorazowo będzie powiadamiany za pomocą poczty elektronicznej e-mail. Z przeprowadzonych
konsultacji każdorazowo zostaną sporządzone protokoły stwierdzające stopień zaawansowania pracy.
Odbiorów dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.
Z odbiorów częściowych przedmiotu umowy zostaną sporządzone częściowe protokoły odbioru, które podpisane przez
Zamawiającego i przez Wykonawcę stanowić będą podstawę do wystawienia faktury.
Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy.
Komisja, o której mowa w ust. 2 w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do
odbioru częściowego lub końcowego przystąpi do odbioru części lub całości przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia przy dokonywaniu czynności odbiorowych jakichkolwiek wad, odbiór przedmiotu umowy nastąpi
dopiero po ich usunięciu przez Wykonawcę. Wykonawca usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Z odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, który podpisany przez Zamawiającego
i przez Wykonawcę stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej.
W dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, w obecności upoważnionych przedstawicieli Stron, nastąpi jego
sprawdzenie pod względem kompletności, wymaganej funkcjonalności i zgodności z ofertą Wykonawcy oraz umową,
sprawdzenie poprawności działania oprogramowania poprzez wykonanie stosownych testów, a następnie odbiór
końcowy przedmiotu umowy potwierdzony protokołem odbioru, który podpisany przez Strony stanowić będzie podstawę
przyjęcia przez Zamawiającego faktury.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy karty gwarancyjne,
wszelkie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na elementy i materiały. Dokumenty muszą być sporządzone w języku
polskim. Jeżeli Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy wszystkich dokumentów, o
których mowa w zdaniu pierwszym - Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad, Zamawiającemu przysługuje przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem to Zamawiający może odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt Wykonawcy,
2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający odmawia odbioru końcowego do czasu usunięcia wad; w
przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole odbioru końcowego powód nieodebrania i termin
wyznaczony na usunięcie wad.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z realizacją i dostawą przedmiotu umowy do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przez obie Strony.
12. Wszelkie koszty związane z odbiorem, w szczególności zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu osób w ilości
niezbędnej do dokonania czynności określonych w umowie, a także koszt dostawy przedmiotu umowy, ponosi
Wykonawca.
§ 7. GWARANCJA
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:
a) zgodności z niniejszą umową,
b) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami,
c) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne, a także za ich
usunięcie.
2. Gwarancja obejmuje przedmiot umowy.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy w okresie __ lat.
4. Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru przedmiotu umowy.
5. Wykonawca gwarantuje, że wykonana oprogramowanie nie zawiera kodów nieautoryzowanych, mogących je
unieruchomić po upływie określonego czasu, zmazać je lub uszkodzić w razie nieautoryzowanego dostępu.
6. Wykonawca gwarantuje, że posiada wszelkie niezbędne prawa własności intelektualnej do przedmiotu Umowy w
zakresie umożliwiającym jej należyte wykonanie oraz że Platforma nie narusza praw własności intelektualnej osób

trzecich.
7. Gwarancja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych, tj. obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i całego
świata.
8. W okresie gwarancji wszystkie prace serwisowe przeprowadzane będą przez Wykonawcę na jego koszt, w terminach
zapewniających prawidłowe funkcjonowanie platformy, zaś usuwanie wad/awarii przeprowadzane będzie przez
Wykonawcę na jego koszt, w terminie do __ godzin od czasu wysłania zawiadomienia o konieczności usunięcia
wad/awarii. Zawiadomienia wysyłane będą do Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres
podany przez Wykonawcę w ofercie.
9. W przypadku zaprzestania świadczenia przez Wykonawcę usług serwisowych, o których mowa w ust. 8, Zamawiający
będzie uprawniony do wykonania ich na koszt Wykonawcy, zachowując roszczenia o naprawienie szkody oraz
możliwość stosowania kar umownych.
§ 8. RĘKOJMIA
1. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi.
2. Okres rękojmi jest równy z okresem gwarancji. Termin rękojmi rozpoczyna się w dacie odbioru końcowego. Termin
rękojmi przedłuża się o termin usuwania wady/awarii, przy czym początkiem biegu terminu jest data zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie/awarii, a kończy z dniem przekazania przedmiotu umowy wolnego od wad/awarii upoważnionemu
przedstawicielowi Zamawiającego.
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie/awarii telefonicznie oraz potwierdzi za pomocą poczty elektronicznej email najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej wykrycia.
4. Wady/awarie ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy wszystkich materiałów, części i czynności
podjętych w związku z usunięciem wady/awarii), w terminie do __ godzin od momentu zawiadomienia o którym mowa w
ust. 3.
5. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół. Postanowienia § 6 dotyczące zawiadomienia o terminie odbioru i
dotyczące odbioru końcowego stosuje się odpowiednio.
6. Jeżeli wady/awarii usunąć się nie da, albo Wykonawca nie usunie wady/awarii w terminie, o którym mowa w ust. 4, albo
po usunięciu wady/awarii przedmiot nadal wykazuje wady Zamawiający może:
1) żądać bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad/awarii odpowiadającym parametrom
technicznym przedmiotu wadliwego (lub posiadającego parametry lepsze),
2) żądać obniżenia ceny w odpowiednim stosunku,
3) odstąpić od umowy bez względu na charakter i rozmiar wady.
§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY
1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania i
dostarczenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności nieodpowiadającego wymaganiom określonym w
§ 2 umowy oraz w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy wynoszącego co najmniej 14 dni
kalendarzowych, a także w przypadku, gdy oprogramowanie w okresie objętym wsparciem technicznym nie funkcjonuje
prawidłowo przez okres dłuższy niż 7 dni. Zamawiający w takim przypadku jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o
odstąpieniu w ciągu 7 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w zdaniu 1.
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający może również odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,
2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
umowy,

3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy (w tym również opóźnienia będącego
następstwem okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,
4) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, o którym mowa w § 6 ust. 3 oraz
w okresie gwarancji i rękojmi (w tym również opóźnienia będącego następstwem okoliczności za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,
5) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w usunięciu wad/awarii w stosunku do terminu o którym mowa w § 7 ust. 8 w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,
6) za każdy przypadek niestawienia się Wykonawcy na konsultacje projektu o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, w
wysokości 1000 zł za każdy przypadek.
6. W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej należności
Wykonawcy przysługującej mu od Zamawiającego.
8. Wykonawca nie może przenieść prawa do wynagrodzenia za wykonanie umowy na osobę trzecią.
§10. PODWYKONAWSTWO
1.

Wykonawca we własnym zakresie powierza wykonanie zamówienia Podwykonawcom.

2.

Wykonawca oświadcza w ofercie, że zrealizuje następujący zakres zamówienia przy pomocy Podwykonawców:
1.

……………………………………………………

2.

……………………………………………………

2.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę w
zakresie innym niż wskazany w ust. 2.

3.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie
do 14 dni od dnia kiedy powziął wiadomość o okolicznościach wskazanych w ust.3.

4.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które świadczy przy pomocy
Podwykonawców.
§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ______ zł
(stanowiącej 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie łącznie z podatkiem VAT) w formie _____________________.

2.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3.

Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy (70% kwoty określonej w ust.1, tj
_________ zł) Zamawiający zobowiązuje się zwrócić w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.

4.

Pozostała część zabezpieczenia, służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi (30% kwoty określonej w ust.1, tj.
__________zł) Zamawiający zobowiązuje się zwrócić nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady
przedmiotu umowy.

5.

W przypadku odmowy lub uchylania się Wykonawcy od usunięcia stwierdzonych wad w okresie objętym rękojmią
Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje z pozostałej części zabezpieczenia.

6.

Zabezpieczenie może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie zobowiązań Wykonawcy wynikających z
tytułu kar umownych.’

§ 12. LICENCJA
1.

Na zasadach niniejszej umowy oraz ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskimi prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1191, ze zm.) Wykonawca udziela Zamawiającemu z dniem odbioru końcowego aplikacji niewyłącznej
i nieodwołalnej licencji na korzystanie z oprogramowania, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 na
następujących polach eksploatacji:
1) korzystanie z aplikacji w formie kodu wynikowego na dowolnym urządzeniu stacjonarnym i mobilnym,
z systemami Windows, Linux, Android i IOS,
2) pobranie aplikacji do pamięci tymczasowej lub pamięci trwałej urządzenia stacjonarnego lub mobilnego,
3) rozpowszechniania, utrwalania oraz zwielokrotniania aplikacji w całości lub w części dowolnymi środkami i w
dowolnej formie w zakresie niezbędnym do wprowadzania, testowania, wyświetlania, stosowania, przekazywania
i przechowywania aplikacji, o ile wiąże się to z użytkowaniem aplikacji,

2.

Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże uprawnia ona do
korzystania z urządzeń stacjonarnych i mobilnych posiadających aplikację na całym świecie, bez ograniczeń
terytorialnych.

3.

Strony ustalają, iż Zamawiający jest uprawniony do otrzymywania od Wykonawcy bezpłatnych aktualizacji przez
okres trwania wsparcia technicznego określonego w załączniku do niniejszej umowy.

4.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia aktualizacji w czasie objętym wsparciem technicznym za każdym
razem, kiedy będzie tego wymagała konieczność prawidłowego działania z systemem operacyjnym na serwerach
Zamawiającego.

5.

Prawo do korzystania z oprogramowania może być wykonywane przez nielimitowaną liczbę jednoczesnych
użytkowników.

6.

Wykonywanie prawa do korzystania z oprogramowania poza zakresem praw udzielonych niniejszą umową jest
zabronione chyba, że działania takie dozwolone są przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.

7.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w postaci elektronicznej:

1) kompletny kod źródłowy w postaci otwartej, umożliwiającej jego edycję, wraz z komentarzami umożliwiającymi
zrozumienie przeznaczenia danych elementów kodu,
2) kompletną dokumentację techniczną w języku Polskim opisującą wszystkie moduły oraz możliwości zmiany
parametrów aplikacji,
8. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5, które umożliwi
pracownikom Zamawiającego zrozumienie zasad działania oprogramowania i wprowadzania w nim koniecznych
zmian.
9. Wykonawca oświadcza, że jest twórcą wymienionego oprogramowania oraz zapewnia Zamawiającego, że prawa
autorskie do tego oprogramowania należą do Wykonawcy oraz że są one wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich,
a ponadto, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw w
przyszłości.
10. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu praw własności intelektualnej objętych
zapewnieniem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko
wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób
trzecich, a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie szkody (w tym koszty), jakie może
ponieść Zamawiający lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem dotyczącym
naruszenia praw autorskich, jakie ta osoba zgłosi w związku z tym, że Zamawiający eksploatuje w sposób zgodny z
niniejszą umową, posiada lub użytkuje oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę („Naruszenie Praw
Własności Intelektualnej”).
11. W przypadku wystąpienia Naruszenia Praw Własności Intelektualnej Wykonawca zobowiązuje się, że na własny
koszt i według wyboru Zamawiającego:
1) zapewni Zamawiającemu prawo do dalszego użytkowania oprogramowania lub,

2) dokona takich zmian, modyfikacji i adaptacji oprogramowania, aby nie miało miejsce naruszenie, bez
jednoczesnego obniżenia jej wydajności lub pogorszenia parametrów jego działania,
3) w terminie 3 miesięcy zastąpi oprogramowanie zamiennikami, które nie będą naruszały Praw Własności.
§ 13. ZMIANA UMOWY
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania istotnych
zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z
następujących okoliczności:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
a) zlecenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub
zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
b) wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych umową,
co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
c) okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego. Przez wystąpienie zdarzeń
siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w
przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego.
Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia
przedmiotu umowy w sposób należyty.
2) zmiany wynagrodzenia, w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT,
3) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych
Wykonawcy; Zamawiającego itp.),
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
5) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
6) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do
umowy.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania
zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy
musi być wyrażony na piśmie.
§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i
Kodeksu cywilnego.

2.

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

3.

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.

Zamawiający

.................................................

Wykonawca

.........................................

