Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 2/2021

Umowa nr 2/2021
zawarta dnia …………… 2021 r. w Zielonej Górze pomiędzy:
Perceptus Sp. z o. o. z siedzibą w Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin-A. Wysockiego 10, 66-002 Zielona Góra wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział gospodarczy KRS pod numerem
0000320099, NIP: 9291808578, REGON: 080307093, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Jacka Starościca
– Prezesa Zarządu, zwanego dalej Zamawiającym,
a
…,
reprezentowaną przez … …. – … …, zwanego dalej Wykonawcą
łącznie zwanymi dalej Stronami;
o treści następującej:

1.

2.

3.

4.
5.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa dostawy/wykonania elementów wchodzących w skład postępowania,
prowadzonego na podstawie Zapytania ofertowego nr 2/2021 dotyczącego zakupu urządzeń i oprogramowania,
realizowanego przez Perceptus Sp. z o. o. w Zielonej Górze, w ramach projektu „Stworzenie przez Perceptus
Sp. z o. o. innowacyjnej infrastruktury Data Center, umożliwiającej wprowadzenie do oferty trzech nowatorskich usług
informatycznych w wyniku wdrożenia wyników prac B+R”, w zakresie oraz na warunkach określonych w:
1)
niniejszej Umowie,
2)
Zapytaniu ofertowym nr 2/2021 (wraz załącznikami – w tym uaktualnioną Specyfikacją techniczno-funkcjonalną
– jeśli w toku postępowania takie uaktualnienie zostało wykonane), udzielonych (na pytania Wykonawców)
odpowiedziach w trakcie trwania postępowania, których kopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy,
3)
Formularzu Ofertowym Wykonawcy z załącznikami (dalej określanym również jako Oferta), złożonym w toku
postępowania o udzielenie zamówienia, którego kopia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy,
4)
Zobowiązaniu do zachowania poufności złożonym przez Wykonawcę, w toku postępowania, którego kopia
stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
Projekt „Stworzenie przez Perceptus Sp. z o. o. innowacyjnej infrastruktury Data Center, umożliwiającej wprowadzenie
do oferty trzech nowatorskich usług informatycznych w wyniku wdrożenia wyników prac B+R” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020 (RPO- Lubuskie 2020). Instytucją Zarządzającą dla RPO-Lubuskie 2020 jest Urząd Marszałkowski
Województwa Lubuskiego.
Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych praw i obowiązków Stron
dokumenty przywołane w ust. 1 pkt. 1) – 4) powyżej będą miały charakter wzajemnie uzupełniający, przy czym w razie
kolizji pierwszeństwo mieć będą postanowienia dokumentu przywołanego wcześniej. Jednocześnie Strony
postanawiają, iż dokumenty te będą wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające, w tym znaczeniu, że w przypadku
zaistnienia jakiejkolwiek niejednoznaczności, wieloznaczności lub rozbieżności, Strony nie ograniczą w żaden sposób
ani Przedmiotu umowy, ani zakresu należytej staranności.
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszej umowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie oraz ustaleniami z Zamawiającym.
Wykonawca oświadcza, że w ramach ceny ofertowej – wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1:
1)
dokona dostawy przedmiotu umowy we wskazane miejsce dostawy,
2)
wykona, uruchomi, zainstaluje, wdroży przedmiot umowy, dostarczy wymaganą dokumentację oraz dokona
innych czynności wymaganych na podstawie załączników o których mowa w § 1 ust. 1;
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3)

6.

7.

przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do oprogramowania
dedykowanego o którym mowa w zadaniach zakupowych:
a. Zakup oprogramowania umożliwiającego techniczne świadczenie usługi nr I;
b. Zakup oprogramowania umożliwiającego techniczne świadczenie usługi nr III;
c. Zakup oprogramowania umożliwiającego obsługę i zarządzanie usługami;
d. Zakup oprogramowania umożliwiającego techniczne świadczenie usługi nr II;
na zasadach opisanych w § 11;
4)
w przypadku oprogramowania (nie wymienionego w pkt. 3)) w szczególności: licencji baz danych, licencji na
oprogramowanie do backupu Data Center, licencji systemów operacyjnych oraz wszystkich licencji podmiotów
trzecich użytych w oprogramowaniu dedykowanym (o którym mowa w pkt. 3)) - Wykonawca zapewni i
dostarczy (w tym wyda stosowne dokumenty licencyjne lub przeniesie na Zamawiającego wszystkie prawa
przysługujące mu z tytułu udzielonych licencji) Zamawiającemu – niewyłączną, nieograniczoną w czasie
licencję autora na oprogramowanie wchodzące w zakres przedmiotu umowy; pod pojęciem „oprogramowania”
należy rozumieć każde stanowiące element przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem dokonanym w
Załącznikach nr 1-3 do Umowy, oprogramowanie, z którego korzystanie przez Zamawiającego wymaga
udzielenia przez podmiot uprawniony z tytułu praw wyłącznych, stosownej licencji na to oprogramowanie;
Wykonawca gwarantuje, że udzielenie licencji nie narusza praw autorskich oraz praw do znaków towarowych
i dóbr osobistych osób trzecich;
5)
będzie świadczył serwis gwarancyjny, wsparcie użytkowników Helpdesk i Asystę techniczną zgodnie z
wymaganiami specyfikacji techniczno-funkcjonalnej stanowiącej zał. nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2021,
6)
będzie świadczyć usługę wsparcia telefonicznego względem Zamawiającego,
7)
poniesie wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające z treści Załączników do
niniejszej Umowy, w tym Formularza Ofertowego,
8)
przeprowadzi wszystkie wymagane szkolenia.
Wykonawca oświadcza, że:
1)
przysługują mu wszelkie prawa do nieograniczonego rozporządzania oferowanym przedmiotem umowy
i zainstalowanym oprogramowaniem, za wyjątkiem praw licencyjnych producenta oprogramowania, które nie
są obciążone jakimikolwiek ciężarami i prawami na rzecz osób trzecich;
2)
dostarczony przedmiot umowy będzie gotowy do użycia (w tym również będzie posiadał wszelkie konieczne
do jego instalacji i pracy okablowanie) i będzie posiadał oprogramowanie konieczne do jego użytkowania;
dokona wszelkich wymaganych czynności, niezbędnych do prawidłowego uruchomienia przedmiotu umowy,
korzystając z wszelkich niezbędnych do instalacji i uruchomienia narzędzi i środków na swój koszt, w tym
znaczeniu, że dostarczony i wdrożony przedmiot umowy będzie gotowy do użytkowania i będzie posiadał
wszelkie konieczne do jego pracy elementy;
3)
zapewni stały i profesjonalny zespół osób pracujących nad przygotowaniem, dostarczeniem, instalacją /
montażem/uruchomieniem/ wdrożeniem przedmiotu umowy;
4)
umożliwi wyznaczonym pracownikom Zamawiającego współuczestnictwo przy wdrożeniu przedmiotu umowy;
5)
będzie na bieżąco konsultować z Zamawiającym rozwiązania opracowywane i/lub wdrażane w ramach
poszczególnych elementów dostawy, jak również informować Zamawiającego o wszelkich innych
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy,
6)
przy realizacji przedmiotu umowy będzie uwzględniał zalecenia i wytyczne Zamawiającego przesłane pisemnie
lub pocztą elektroniczną, a także ustalane podczas spotkań konsultacyjnych,
7)
przedmiot umowy (jeśli to wymaganie dotyczy) posiada oznakowanie CE (deklarację zgodności CE) dla sprzętu
zgodnego z wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.
U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360 z p. zm.).
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do:
1)
współdziałania z Wykonawcą, w zakresie jaki jest niezbędny dla prawidłowej realizacji zobowiązań
Wykonawcy,
2)
dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów wynikających z umowy,
3)
udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego posiadaniu,
które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy,
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4)

1.

2.

3.

4.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

ścisłego współdziałania z Wykonawcą i podjęcia niezbędnych działań w celu prawidłowego wdrożenia przez
Wykonawcę przedmiotu Umowy,

§2
Termin wykonania
Strony ustalają, że wykonanie wszystkich świadczeń wchodzących w zakres przedmiotu umowy o którym mowa w
Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, nastąpi z zachowaniem poniżej podanych terminów:
1)
Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowania – najpóźniej do 31.07.2021 r.;
2)
Zakup oprogramowania umożliwiającego techniczne świadczenie usługi nr I – najpóźniej do 30.04.2022 r.;
3)
Zakup oprogramowania umożliwiającego techniczne świadczenie usługi nr III – najpóźniej do 30.04.2022 r.;
4)
Zakup oprogramowania umożliwiającego obsługę i zarządzanie usługami – najpóźniej do 30.04.2022 r.;
5)
Zakup oprogramowania umożliwiającego techniczne świadczenie usługi nr II – najpóźniej do 30.06.2022 r.;
Terminy, o których mowa w ust.1 powyżej uznawane będą za dochowane tylko w przypadku wykonania we wskazanym
terminie kompletnego przedmiotu umowy spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Umowie
oraz załącznikach do niej, co zostanie potwierdzone w protokołach odbioru, o których mowa w § 3 ust. 3 Umowy.
Częściowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również wykonanie przedmiotu umowy, który nie spełnia wymagań
Zamawiającego i musi zostać (częściowo lub całkowicie) wymieniony lub poprawiony przed upływem określonego
w ust. 1 terminu, nie będzie traktowane jako wykonanie Umowy.
Zamawiający uprawniony jest do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków umowy i udzielenia
Wykonawcy – w razie potrzeby – wskazówek.
§3
Odbiór przedmiotu umowy
Przedmiot umowy zostanie wykonany, dostarczony i wdrożony w miejsce wskazane przez Zamawiającego, po
uprzednim uzgodnieniu przez Wykonawcę z Zamawiającym terminu wdrożenia / dostawy, transportem Wykonawcy,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Całkowite koszty związane z realizacją przedmiotu umowy spoczywają na Wykonawcy.
Do momentu podpisania protokołu odbioru Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztu ubezpieczenia
przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym termin realizacji poszczególnych warunków / wymagań
umownych w tym dostawy elementów przedmiotu umowy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
Z czynności odbioru zostaną sporządzone protokoły odbioru stwierdzające zrealizowanie zgodne z wymogami
Zamawiającego poszczególnych Zadań zakupowych, zgodnie z załącznikami do umowy – odpowiedni protokół
zostanie podpisany po wykonaniu każdego kolejnego zadania. Po prawidłowym i zgodnym z wymogami
Zamawiającego wykonaniu zadania nr 5, o którym mowa w par. 2, ust. 1, pkt. 5) niniejszej umowy, oraz wszystkich
zadań wcześniejszych, strony podpiszą protokół końcowy odbioru potwierdzający prawidłową dostawę/wykonanie
(wraz z wdrożeniem) całego przedmiotu umowy.
Protokoły odbioru stanowić będą potwierdzenie należytego wykonania umowy, w szczególności w zakresie:
1)
zgodności/kompletności dostarczonego i wykonanego przedmiotu umowy z zamawianym,
2)
wykonania instalacji, przeprowadzenia wdrożenia, wykonania wymaganych testów i konfiguracji oraz innych
czynności (o których mowa w załącznikach do umowy),
3)
sprawdzenia i potwierdzenia należytego funkcjonowania przedmiotu umowy,
4)
terminowości wykonania,
5)
dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów (w tym m.in. licencji – jeśli dotyczy,
dokumentacji powdrożeniowej/końcowej, kodów źródłowych do stworzonego przez Wykonawcę
oprogramowania).
W czasie czynności odbioru Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wszelkie oświadczenia
gwarancyjne (karty gwarancyjne) dotyczące przedmiotu umowy lub poszczególnych jego części złożone przez
podmioty trzecie (producenta, importera, sprzedawcę itp.), jeśli dotyczy.
W przypadku:
1)
stwierdzenia, że przedmiot umowy nie odpowiada wymaganiom określonym w Umowie lub załącznikach do
niej, wyspecyfikowanych w § 1 ust. 1 Umowy,
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stwierdzenia niekompletności dostarczonego przedmiotu umowy,
stwierdzenia uszkodzenia lub nie funkcjonowania jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy,
stwierdzenia wady fizycznej jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy,
gdy przedstawiciele Wykonawcy odmówią rozładunku dostarczonych elementów przedmiotu umowy w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego,
6)
przedstawiciele Wykonawcy nie dokonają instalacji, uruchomienia, wdrożenia, testów lub innych wymaganych
czynności, o których mowa w Załącznikach do Umowy,
Zamawiający w protokole odbioru wskaże i opisze niezgodności wykonanego przedmiotu umowy z Umową określając
termin ich usunięcia przez Wykonawcę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy w całości albo w części
w przypadku stwierdzenia odpowiednio niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy albo jego części
z Umową oraz dokumentami o których mowa w § 1 ust. 1 pkt od 2) do 4). W przypadku, o którym mowa w zdaniu
poprzednim Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 3 dni na prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy.
Do czasu podpisania przez upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu
umowy ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu
umowy ponosi Wykonawca.
§4
Wynagrodzenie i warunki płatności
Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe (dalej
„Wynagrodzenie”) w łącznej kwocie brutto, ………………………… (słownie: ………………………………………………
…………………………………………… złotych ……………………………………………………………………… groszy),
w tym należny podatek VAT, zgodnie z Ofertą Wykonawcy.
Kwota, o której mowa w ust.1 i ceny jednostkowe, wynikające z Formularza ofertowego Wykonawcy odpowiadają
pełnemu zakresowi przedmiotu niniejszej umowy. Zawierają one wszelkie składowe koszty niezbędne do należytego
wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
Płatności za przedmiot umowy realizowane będą na podstawie faktur częściowych, wystawionych po
wykonaniu / dostarczeniu poszczególnych zadań zakupowych określonych w § 2 ust. 1 umowy, potwierdzonych
podpisaniem poszczególnych protokołów odbioru (faktura po każdym z protokołów), zgodnie z zapisami w § 3 ust. 3.
Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze,
każdorazowo w terminie: 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT.
Na fakturze muszą zostać wyszczególnione wszystkie ceny poszczególnych składników przedmiotu umowy
stanowiących samodzielne urządzenia i oprogramowanie.
Podstawą do wystawiania faktur o których mowa w ust. 3 będą podpisane przez Zamawiającego, protokoły odbioru (o
których mowa w § 3 ust. 3 Umowy) poszczególnych zadań zakupowych określonych w § 2 ust. 1 umowy..
Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie
Zamawiającego.
Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Strony nie przewidują płatności zaliczkowych na poczet realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą przez
niego wystawione, jest rachunkiem dla którego zgodnie z art. 62a ust 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
Bankowe (Dz. U. 2018.2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Ze względu na to że numer rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 10 jest rachunkiem, dla którego zgodnie
z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT to:
1)
Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym
w § 4 ust. 4 umowy;
2)
Podzieloną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych,
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT.
Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia
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pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT,
opodatkowane stawką 0%;
3)
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie
podzielonej płatności tzw. split payment.
Przeniesienie przez Wykonawcę jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§5
Kontakt między stronami i osoby uczestniczące w realizacji umowy
Bieżące kontakty w ramach realizacji niniejszej umowy, obejmujące w szczególności dokonywanie uzgodnień
organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego wykonania umowy, prowadzone będą
telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.
Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach wykonywania niniejszej umowy, tj. uprawnionymi do
dokonywania uzgodnień organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczących wykonywania umowy są:
1)
ze strony Wykonawcy: …, tel. …., , e - mail: …;
2)
ze strony Zamawiającego: …, tel. …, e-mail: ... .
O każdej zmianie osób lub danych teleadresowych wskazanych w ust. 2 Strony umowy zobowiązane są powiadomić
drugą stronę. Zmiany te nie powodują konieczności zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelka
korespondencja czy powiadomienie kierowane na ostatnio podane dane uznawane będą za prawidłowo doręczone.
Wszelkie pisma i oświadczenia związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy będą przesyłane na piśmie lub drogą
elektroniczną, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje dla jakiejś czynności inną formę.
O każdej zmianie adresu Wykonawca / Zamawiający zobowiązany jest poinformować Zamawiającego / Wykonawcę,
pod rygorem uznania za prawidłowo doręczone pism wysłanych na ostatnio podany adres. Zmiana taka nie wymaga
konieczności zmiany umowy.
§6
Kary umowne
Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowić będą kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne (kary umowne przysługujące w stosunku do Wykonawcy mają
charakter gwarancyjny i należne będą Zamawiającemu niezależnie od poniesienia przez niego szkody oraz niezależnie
od winy Wykonawcy) :
1)
w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% kwoty
określonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto. Taka sama kara będzie przysługiwać
Zamawiającemu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia:
a. w przypadku nie wykonania w terminie któregokolwiek z zadań zakupowych określonych w § 2 ust. 1;
b. w przypadku niezapewnienia wymaganego „Czasu odpowiedzi” na zgłoszenie błędu zgodnie z
wymaganiami § 7 ust. 6 (pierwszy dzień opóźnienia rozpocznie się z chwilą upływu terminu godzinowego,
kolejny dzień opóźnienia następuje po upływie 24 h licznych od momentu upływu terminu godzinowego,
itd.);
c. w zapewnieniu „Tymczasowego Rozwiązaniu błędu” – przywrócenie prawidłowego działania w stosunku
do wymaganego terminu ich usunięcia, zgodnie z zapisami § 7 ust. 6 (pierwszy dzień opóźnienia
rozpocznie się z chwilą upływu terminu godzinowego, kolejny dzień opóźnienia następuje po upływie 24
h licznych od momentu upływu terminu godzinowego, itd.);
d. w „Całkowitym rozwiązaniu błędu” potwierdzonego całkowitym powrotem do prawidłowego działania” w
stosunku do wymaganego terminu ich usunięcia, zgodnie z zapisami § 7 ust. 6,
e. w usunięciu pozostałych wad przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 9;
f. w wymianie na nowy sprzęt / sprzętów wchodzącego / wchodzących w zakres przedmiotu umowy
w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 15 Umowy;
2)
w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy, z przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty określonego w
§ 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto;
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3)

3.

4.
5.
6.
7.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

w przypadku odstąpienia od realizacji niniejszej umowy / rozwiązania umowy przez Zamawiającego, jeśli
nastąpi ono z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej
w wysokości 20 % kwoty określonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto;
4)
w przypadku gdy okaże się, że przedmiot umowy jest obciążony ciężarami lub prawami na rzecz osób trzecich
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % kwoty określonego w § 4 ust. 1
wynagrodzenia umownego brutto. Niezależnie od możliwości żądania ww. kary umownej Zamawiający może
dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1)
w przypadku odstąpienia od realizacji niniejszej umowy / rozwiązania umowy przez Wykonawcę, jeśli nastąpi
ono z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości
20 % kwoty określonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wszelkie zastrzeżone
w niniejszej umowie kary umowne.
W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy Wykonawca może żądać od
Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia wierzytelności z tytułu naliczonych kar umownych z należności
Zamawiającego wobec Wykonawcy.
Jakiekolwiek szkody (np. utrata części lub całości dofinansowania otrzymanego w ramach projektu o którym mowa w
§ 1 ust. 2, naliczone odsetki lub kary i in.), które obciążą Zamawiającego, a spowodowane będą przez Wykonawcę,
w tym m.in. spowodowane niedotrzymaniem przez Wykonawcę terminu realizacji lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu umowy, obciążą Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do ich zwrotu po obciążeniu Zamawiającego.
§7
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca zapewnia, że wykonany przez niego przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone środki trwałe i
oprogramowanie (o których mowa w załącznikach do umowy) na minimalny okres wynikający ze Specyfikacji
techniczno-funkcjonalnej.
Dla urządzeń zamawianych w ramach zadania: Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowania:
1)
Serwer do wirtualizacji – 3 szt.;
2)
Urządzenie do backupu Data Center – 1 szt.;
3)
przełącznik RACK - 2 szt.;
4)
przełącznik CORE - 2 szt.
okres gwarancji wynosi ……… (słownie ………………………………………………………) miesięcy.
Okres gwarancji jest liczony od daty podpisania protokołów odbioru o których mowa w § 3 ust. 3 Umowy.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie techniczne/serwis gwarancyjny oraz Help
desk na wykonane przez niego oprogramowanie na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego.
Świadczenie wsparcia technicznego polegać będzie na usuwaniu wad/błędów/usterek, za które uznane będą wszelkie
niezgodne z wymaganiami określonymi w Umowie oraz testami odbiorczymi nieprawidłowe działania wszystkich
dostarczonych i wdrożonych funkcjonalności wykonanego oprogramowania oraz ich elementów, powodujące
niemożność korzystania z nich lub utrudnienia w korzystaniu zgodnie z przeznaczeniem. Usunięcie wady/usterki/błędu
polega na przywróceniu pełnej sprawności i prawidłowości działania.
Wymagany czas obsługi błędów w ramach wsparcia technicznego to:

Rodzaj błędu

Czas odpowiedzi

Tymczasowe
rozwiązanie błędu

Całkowite
błędu

Błąd Krytyczny

4 godz.

8 godz.

5 dni kalendarzowych

Błąd Poważny

4 godz.

1 dzień kalendarzowy

10 dni kalendarzowych
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rozwiązanie

Błąd Drobny/Usterka

5 dni roboczych

1 dzień kalendarzowy

20 dni kalendarzowych

Definicje
błędów
przedstawiono
poniżej:
a. Błąd Krytyczny – nieprawidłowe działanie Sprzętu/Oprogramowania powodujące albo całkowity brak możliwości
korzystania ze Sprzętu/Oprogramowania albo takie ograniczenie możliwości korzystania z niego, że przestaje ono
spełniać swoje podstawowe funkcje, tzn. działa niezgodnie z wymaganiami, protokołem odbioru, testami
akceptacyjnymi. Przykładem Błędu Krytycznego jest niemożność uruchomienia Sprzętu/Oprogramowania, brak
odczytu/zapisu z bazy danych, utrata danych lub ich spójności, niedostępność krytycznych funkcji
Sprzętu/Oprogramowania, a w tym zakupionych przez użytkownika usług.
b.
Błąd Poważny – nieprawidłowe działanie Sprzętu/Oprogramowania powodujące ograniczenie korzystania ze
Sprzętu/Oprogramowania przy zachowaniu spełniania przez Sprzęt/Oprogramowanie jego podstawowych funkcji
(zgodnych z wymaganiami, protokołem odbioru, testami akceptacyjnymi). Przykładem Błędu Poważnego jest
niedostępność niekrytycznych funkcji Sprzętu/Oprogramowania.
c.
Błąd Drobny/Usterka – nieprawidłowe działanie Sprzętu/Oprogramowania nie powodujące ograniczenia
korzystania ze Sprzętu/Oprogramowania. Przykładem Błędu Niskiej Kategorii jest np. niedostępność systemu pomocy,
błąd językowy w interfejsie.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Jeżeli Wykonawca:
1)
nie wywiąże się z wymaganego czasu odpowiedzi na zgłoszenie;
2)
nie zapewni tymczasowego rozwiązania błędu – przywrócenia prawidłowego działania;
3)
nie zapewni całkowitego rozwiązania błędu potwierdzonego całkowitym powrotem do prawidłowego działania
w terminach określonych w tabeli w ust. 6, Zamawiający bez uprzedniego wezwania będzie miał prawo usunąć je we
własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.
W przypadku konieczności aktualizacji dokumentacji technicznej w wyniku dokonania naprawy Wykonawca
zobowiązany jest doręczyć zaktualizowaną dokumentację maksymalnie w terminie 1 dnia roboczego po usunięciu
błędu/usterki – zakończeniu obsługi zgłoszenia potwierdzonego całkowitym powrotem do prawidłowego działania.
Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszystkich pozostałych wad w przedmiocie umowy (nie dotyczy
wsparcia technicznego) w terminie najpóźniej 3 dni od momentu dokonania zgłoszenia takiej wady.
Za utratę lub uszkodzenie infrastruktury sprzętowo-systemowej lub jej części podczas lub w związku z wykonywaniem
czynności gwarancyjnych pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminu gwarancji, jeżeli zgłosił błąd/usterkę
przed upływem tego terminu.
Zamawiający ma możliwość skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania usunięcia wszelkich wad
w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji.
Wykonawca nie może zwolnić się z odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi. Okres rękojmi jest równy okresowi
gwarancji, a pozostałe uprawnienia z tytułu rękojmi określają przepisy kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania gwarancji do usunięcia wad przedmiotu umowy (napraw przedmiotów
umowy) lub do dostarczenia przedmiotów umowy wolnych od wad (wymiany przedmiotów umowy na nowe).
Wykonawca będzie dokonywał/realizował naprawy gwarancyjne w sposób zdalny lub w siedzibie Zamawiającego, na
swój koszt. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty naprawy, w tym koszt materiałów, robocizny, dojazdów i
transportu, delegacji, noclegów, itd.
Zgłoszenie wady/błędu/usterki może nastąpić za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/błędu/usterki bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.
Gdy Wykonawca naprawia przedmiot umowy w ramach gwarancji, okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w ciągu
którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją zamawiający nie mógł z niej korzystać.
W przypadku gdy dany element przedmiotu umowy był już dwukrotnie naprawiany i nadal nie działa prawidłowo (jest
wadliwy) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy jego wymiany na nowy, o parametrach nie gorszych niż
element przedmiotu umowy, który podlega wymianie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca
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zobowiązany będzie dostarczyć nowy element przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od
Zamawiającego żądania wymiany nie działającego prawidłowo (wadliwego) elementu przedmiotu umowy na nowy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

§8
Odstąpienie/rozwiązanie
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości, bądź w części wg swojego wyboru, w przypadku
gdy:
1)
Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
2)
dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych
szczegółowo w § 1 ust. 1 pkt od 2) do 4),
3)
jeżeli element przedmiotu zamówienia lub cały przedmiot zamówienia był już dwukrotnie naprawiany i nadal
nie działa prawidłowo,
4)
termin wykonania został przekroczony o 5 lub więcej dni w stosunku do zadeklarowanego przez Wykonawcę;
5)
w innych przypadkach oraz na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego.
Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (w całości lub części) Zamawiający winien złożyć w terminie 30 dni od dnia
powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia, o których mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.
Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
1)
nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy;
2)
zostanie zajęty majątek Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego;
3)
wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające lub ograniczające swobodne wykonywanie przez Wykonawcę
jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
W razie stwierdzenia uchybień w realizacji umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu
wykonania umowy w terminie 3 dni od dnia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może
odstąpić od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy albo jej wypowiedzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko za wykonaną
dostawę/wykonane elementy umowy w części odebranej przez Zamawiającego przed dniem odstąpienia od umowy
lub jej wypowiedzenia.
Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
Zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie ze względu na:
a) zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie/zmniejszenie
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia/zmniejszenia
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej
przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia po wyrażeniu zgody przez Instytucję Zarządzającą;
d) zmiany miejsca dostawy przedmiotu umowy, w przypadku zmiany adresu siedziby Zamawiającego lub miejsca
lokalizacji projektu;
e) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku dopuszcza się zmiany umowy pozwalające na dostosowanie
jej do nowych przepisów; zmiany takie nie mogą spowodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ani
zwiększenia należnego wykonawcy wynagrodzenia netto;
f) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar,
eksplozje, wojna, strajk, wprowadzenie któregoś ze stanów: zagrożenia epidemicznego, epidemii,
nadzwyczajnego, klęski żywiołowej i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i
kontrolą układających się Stron:
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Jeżeli Strony umowy nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to
zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu zamówienia o czas
trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.
- Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni, o wystąpieniu i
zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”, wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym
zakresie.
g) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych lub
produktowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub też gdy zaproponowane w ofercie rozwiązania
techniczne / technologiczne / produktowe zostaną wycofane z produkcji / sprzedaży lub przewidziane do
wycofania z produkcji / sprzedaży;
h) możliwość zastosowania nowszych, korzystniejszych/wydajniejszych dla Zamawiającego rozwiązań
technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy. Jako korzystniejsze dla
Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające wymaganiom Specyfikacji techniczno-funkcjonalnej
Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztów utrzymania, wydajności lub wyższej użyteczności;
i) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji
umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi
bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń
Wykonawcy do ich dokonania. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
-

2.

1.

2.
3.

1.

§ 10
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu, w wysokości 5 % z całkowitej
wartości
niniejszej
Umowy
netto,
tj. kwotę
…………………… zł
(słownie:
…………………………………………………………… złotych …………………………………………………… groszy).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy oraz zabezpieczeniu pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
W przypadku należytego wykonania umowy 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany – po końcowym
odbiorze całości przedmiotu umowy. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§11
Autorskie prawa majątkowe
W ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całkowite
majątkowe prawa autorskie do oprogramowania dedykowanego (wytworzonego dla potrzeb realizacji niniejszej
umowy), którego Wykonawca jest autorem, jego elementów składowych a także dokumentacji technicznej zgodnie
z wymogami postawionymi w Zapytaniu ofertowym 2/2021, o który mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2), na następujących polach
eksploatacji:
1) stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, wprowadzanie, wyświetlanie, przechowywanie niezależnie od formatu,
systemu lub standardu,
2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od
formatu, systemu lub standardu, w tym: techniką magnetyczną na dyskach audio, techniką cyfrową, zapisu
magnetycznego i optycznego egzemplarzy utworu, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym
Internet), jak i przesyłu pomiędzy sieciami komputerowymi,
3) wprowadzanie na własny użytek do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
4) prawo do obrotu w kraju i zagranicą,
5) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
6) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
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7) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie
w dowolnym systemie lub standardzie a także publiczne udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do
nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
8) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
9) prawo do zwielokrotniania kodu (kod źródłowy zostanie dostarczony na rzecz Zamawiającego na nośniku CD/DVD
lub pen drive) lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego
zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania
(tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych
czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami
komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form
korzystania o podobnej lub zbliżonej formie,
10) zezwolenie na dokonywanie przeróbek, modyfikacji i zmian elementów składających się na to oprogramowanie,
11) prawo do określania nazwy oprogramowania, pod którymi będzie ono wykorzystywane lub rozpowszechniane, w
tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi
oznaczone będzie to oprogramowanie,
12) prawo do wykorzystywania oprogramowania do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu,
promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności,
a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,
13) prawo do rozporządzania utworami składającymi się na oprogramowanie i ich opracowaniami oraz prawo
udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych
powyżej polach eksploatacji.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że w razie pojawienia się nowych pól eksploatacji, które nie są wymienione
w ust. 1 powyżej, będzie mu przysługiwało prawo żądania od Wykonawcy skutecznego przeniesienia na
Zamawiającego praw do oprogramowania dedykowanego którego Wykonawca jest autorem, stanowiącego Przedmiot
Umowy oraz jego elementów składowych na tychże polach eksploatacji, w ramach Wynagrodzenia o którym mowa
w § 4 ust. 1 Umowy.
Wraz z przeniesieniem praw, o których mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca w ramach otrzymanego Wynagrodzenia,
przenosi na Zamawiającego, prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do oprogramowania
dedykowanego którego Wykonawca jest autorem stanowiącego Przedmiot Umowy oraz jego elementów składowych
na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 powyżej.
W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do przeniesienia nabytych
praw autorskich majątkowych na osoby trzecie bez zgody Wykonawcy, wprowadzania zmian w utworze, udzielania
zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu oraz wykonywania wszelkich zależnych praw
autorskich.
Rozporządzanie i korzystanie z praw nabytych przez Zamawiającego nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.
W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę w ramach oprogramowania dedykowanego którego jest autorem
programów komputerowych, do których korzystania Wykonawca upoważniony jest na podstawie umów licencyjnych,
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest do przeniesienia na
Zamawiającego całości praw wynikających z tych umów licencyjnych.
Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych następuje w chwili ustalenia utworu (przedmiotu umowy) tj.
oprogramowania dedykowanego którego Wykonawca jest autorem oraz dokumentacji, przekazania ich
Zamawiającemu i podpisania poszczególnych protokołów odbioru o których mowa w § 3 ust. 3 dla każdego z zadań
zakupowych dotyczących oprogramowania dedykowanego, a także powoduje również przeniesienie na
Zamawiającego prawa własności do egzemplarzy, na których utwór został utrwalony.
Wykonawca oświadcza, że wykonany i dostarczony Przedmiot Umowy w zakresie oprogramowania dedykowanego,
którego Wykonawca jest autorem, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, przysługują mu całościowe wyłączne
majątkowe prawa autorskie, konieczne do przeniesienia tych praw na Zamawiającego oraz, że prawa te nie są w żaden
sposób ograniczone. Wykonawca oświadcza także, że rozporządzenie prawami autorskimi do oprogramowania
dedykowanego którego jest autorem nie narusza żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej, w
szczególności praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych. Wykonawca ponosi wyłączną
odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich, w
związku z realizacją Przedmiotu Umowy a ponadto oświadcza, że zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w
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9.

10.

1.

2.

3.

4.

razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci mu całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z
tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.
Jeżeli oprogramowanie dedykowane którego Wykonawca jest autorem, bądź też jego elementy składowe będą miały
wady prawne, Wykonawca, zobowiązany będzie do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
elementów wolnych od wad.
Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do utworów –
oprogramowania dedykowanego mającego powstać w toku realizacji niniejszej umowy oraz dokumentacji - względem
Zamawiającego i jego następców prawnych, na których zostaną przeniesione autorskie prawa majątkowe do utworu,
będącego przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania tych praw, w
szczególności do:
1) anonimowej publikacji utworu, w tym dla celów promocji i w reklamie,
2) decydowania o rozpowszechnianiu utworu,
3) decydowania o sposobie, miejscu i terminie publikacji,
4) decydowania o podpisie pod utworem,
5) przeniesienia uprawnień (wszystkich lub niektórych) wynikających z niniejszej umowy dla Zamawiającego, na
ewentualnego nabywcę autorskich praw majątkowych do utworu lub licencjobiorcę, w wypadku przeniesienia na
niego tych praw przez Zamawiającego.
§ 12
Poufność
Wykonawca zobowiązuje się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne, w szczególności techniczne
i technologiczne, ale także handlowe, prawne i organizacyjne oraz inne posiadające wartość gospodarczą, a dotyczące
Zamawiającego oraz realizacji przedmiotu umowy.
„Informacje Poufne” oznaczają:
1)
wszelkie informacje i ustalenia o jakimkolwiek charakterze (bez względu na to, czy określono je jako informacje
poufne, czy nie), które to informacje zostały lub zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego,
w szczególności są to informacje związane z realizacją niniejszej umowy oraz prowadzonym projektem:
„Stworzenie przez Perceptus Sp. z o. o. innowacyjnej infrastruktury Data Center, umożliwiającej wprowadzenie
do oferty trzech nowatorskich usług informatycznych w wyniku wdrożenia wyników prac B+R” (dalej Projekt),
realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi
priorytetowej 1 Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.5. Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój
sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.
2)
Wszystkie raporty, dokumenty, analizy, opracowania, memoranda, podsumowania, notatki wpisy, dane lub
inne materiały sporządzone w formie pisemnej, magnetycznej, cyfrowej lun innej odnoszące się w całości lub
w części do informacji w rozumieniu ust. 1 i które zostaną udostępnione;
3)
prowadzone między Zamawiającym a Wykonawcą korespondencja i rozmowy o prowadzonym
przedsięwzięciu.
Informacje Poufne nie oznaczają informacji, które:
1)
były znane Wykonawcy przed ujawnieniem takowych informacji w związku z realizacją przedmiotu niniejszej
umowy oraz Projektem,
2)
w chwili ujawnienia ich Wykonawcy były już powszechnie dostępne, lub gdy tylko staną się powszechnie
dostępne, a ich upowszechnienie nie jest wynikiem naruszenia niniejszego zobowiązania do zachowania
poufności,
3)
Wykonawca uzyska od osób trzecich pod warunkiem, że takie informacje nie stanowią przedmiotu
umowy/klauzuli o zachowanie poufności z osobą trzecią,
4)
co do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę od Zamawiającego na przekazanie takich informacji
osobom trzecim;
Wykonawca nie może ujawniać Informacji Poufnych i musi podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zachowania
poufności. W szczególności:
1)
Wykonawca nie może ujawniać Informacji Poufnych i może ujawnić je tylko Upoważnionym Osobom, zgodnie
postanowieniami niniejszej Umowy,
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2)
3)

5.

6.

7.

8.

Wykonawca musi ograniczyć powielanie Informacji Poufnych do sytuacji, w których jest to konieczne;
Wykonawca może korzystać z Informacji Poufnych wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszej
umowy;
4)
Wykonawca musi podjąć wszelkie konieczne kroki, aby uniemożliwić bezprawny dostęp do Informacji
Poufnych,
5)
Wykonawca, jeśli poweźmie wiadomość o dostępie osób nieupoważnionych do Informacji Poufnych, musi
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
Wykonawca może udostępniać Informacje Poufne osobom wewnątrz własnego przedsiębiorstwa i poza nim
(w przypadku osób z poza przedsiębiorstwa Wykonawcy, udostępnienie im Informacji poufnych wymaga pisemnej
zgody Zamawiającego) – „Upoważnione Osoby” w zakresie, w jakim Informacje Poufne umożliwią tym osobom
wypełnienie ich obowiązków:
1)
tym pracownikom Wykonawcy, którzy analizują te informacje w odniesieniu do kwestii realizacji niniejszej
umowy,
2)
osobom trzecim w zakresie, w jakim Wykonawca został upoważniony do ujawnienia Informacji Poufnych na
podstawie wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego,
3)
Wykonawca może udostępnić Informacje Poufne Upoważnionym Osobom tylko w zakresie, w jakim te osoby
są związane obowiązkiem zachowania poufności.
W zakresie, w jakim Wykonawca lub Upoważniona Osoba jest lub stanie się zobowiązana z mocy ustawy, wymogu
prawnego, administracyjnego lub na mocy decyzji sądu do ujawnienia Informacji Poufnych organom państwowym lub
sądom, Wykonawca lub Upoważniona Osoba jest zobowiązana:
1)
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o wystąpieniu takiego obowiązku oraz o jego zakresie, a także
o dokładnych okolicznościach,
2)
skonsultować się z Zamawiającym co do możliwych kroków prawnych w celu uniknięcia lub ograniczenia
ujawnienia Informacji Poufnych i podjąć konieczne kroki w celu ograniczenia ujawnienia Informacji Poufnych,
3)
ujawnić odpowiedniemu organowi państwowemu lub sądowi tylko taką część Informacji Poufnych, która jest
wymagana prawem, i zapewnić, w możliwym zakresie, poufne traktowanie Informacji Poufnych ujawnionych
odpowiedniemu organowi lub sądowi.
O ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązkiem zachowania Informacji Poufnych wynikającym
z przepisów prawa, Wykonawca musi na prośbę Zamawiającego:
1)
zniszczyć wszystkie Informacje Poufne, a także wszystkie kopie i notatki sporządzone na ich podstawie, które
znajdują się w posiadaniu Wykonawcy,
2)
usunąć wszystkie Informacje Poufne z wszelkich nośników danych,
3)
dopilnować, aby wszystkie osoby spoza przedsiębiorstwa, którym udostępniono Informacje Poufne, postąpiły
zgodnie z powyższym.
Naruszenie przez Wykonawcę Zobowiązania do zachowania poufności uprawnia Zamawiającego do żądania od
Wykonawcy zapłacenia kary umownej za szkody, na które Zamawiający został narażony w związku z ujawnieniem
Informacji Poufnych.
1)
Wysokość kary umownej wynosi 5 % kwoty określonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto za
każdy przypadek naruszenia niniejszego Zobowiązania o zachowaniu poufności
2)
Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w terminie 30 dni od dnia wezwania przez
Zamawiającego do zapłaty kary.
3)
W przypadkach, w których Zamawiający doznał, na skutek naruszenia niniejszego Zobowiązania o zachowaniu
poufności, szkody przewyższającej wysokość kary umownej, Zamawiający ma prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4)
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, o której mowa w niniejszym paragrafie każdorazowo
w przypadku, gdy Informacje Poufne zostały ujawnione przez niego osobiście, przez osoby działające w jego
imieniu, a także przez osoby nieuprawnione do dostępu do Informacji Poufnych, chyba że weszły one w ich
posiadanie w wyniku okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności jeśli
weszły w ich posiadanie pomimo właściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę dostępu do Informacji
Poufnych.
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10.

11.

1.
2.
3.

4.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Wykonawca związany jest obowiązkiem zachowania poufności w okresie pięciu lat, liczonym od dnia dokonania
odbioru końcowego, o którym mowa w par. 3 ust. 3.
Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść poniżej przywołanych przepisów w zakresie w zakresie ochrony
informacji:
1)
Ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r Kodeks Karny (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.)
2)
Ustawa z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst ujednolicony Dz. U. z 2003 r. nr
153, poz. 1503)
Poza wymogami opisanymi powyżej Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia zobowiązania do zachowania
poufności będącego Załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy.
§ 13
Rozstrzyganie sporów
Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Ewentualne spory mogące wyniknąć w przyszłości pomiędzy Stronami z niniejszej umowy lub związane z niniejszą
umową, Strony będą rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji.
Jeżeli w terminie 30 dni od daty powstania sporu Strony nie podejmą negocjacji lub negocjacje te nie zakończą się
rozwiązaniem sporu, właściwy do rozpoznania sporu będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy: ustawy Kodeks cywilny, ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, inne obowiązujące przepisy prawne.

§ 14
Pozostałe postanowienia
Językiem obowiązującym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest język polski.
Niewykonanie przez Zamawiającego przysługującego na podstawie niniejszej umowy jakiegokolwiek uprawnienia lub
kompetencji nie oznacza zrzeczenia się ani też ograniczenia danego prawa lub innych przysługujących
Zamawiającemu praw. Jednorazowe lub częściowe tylko wykonanie danego prawa nie wyklucza jego ponownego lub
dodatkowego wykonania. Zrzeczenie się jednego prawa nie oznacza zrzeczenia się jakiegokolwiek innego prawa
przyznanego na podstawie niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się, w trakcie całego okresu realizacji umowy, do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w wysokości minimalnej sumy
gwarancyjnej wynoszącej min. 2 000 000,00 zł.
Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszej
umowy, umowa pozostaje w mocy co do pozostałych postanowień, chyba że z ustawy lub okoliczności wynika, że bez
postanowień dotkniętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta, a Strony umowy dążyć będą do zastąpienia
nieważnych postanowień postanowieniami ważnymi, oddającymi zamiary Stron.
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załącznikiem do niniejszej umowy są:
1)
Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe nr 2/2021 (wraz ze wszystkimi załącznikami),
2)
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy Wykonawcy złożony w toku postępowania o udzielenie zamówienia,
3)
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie do zachowania poufności złożone przez Wykonawcę, w toku postępowania.

……………………………

………………………….
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Zamawiający

Wykonawca
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