Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/01/PN/BR-2/2020
Załącznik 3b) – Wzór umowy

UMOWA NR ZP/01/PN/BR-2/2CZ/2020 (WZÓR)
zawarta w dniu ......................2020 r. w Katowicach,
pomiędzy:
Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, instytutem badawczym z siedzibą w Katowicach,
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice, działającym na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000058172, posługującym się numerami NIP 634-012-55-19 i
REGON 271590804, reprezentowanym przez:
dr hab. inż. Jana Skowronka – Dyrektora
zwanym, w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
Wariant A
______________________________ (imię i nazwisko) legitymującym się dowodem osobistym serii
____ nr __________, wydanym przez __________________, PESEL ___________________,
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ________________________________________ z
siedzibą w __________________, ul. _______________________ działającym/ą na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym/ą: NIP nr
__________________ REGON nr ________________
reprezentowanym/ą przez:
............................................................... -...........................................................
zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”
Wariant B
______________________________ spółką _____________, z siedzibą w ________________, ul.
__________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ______________, pod nr KRS ___________, posiadającą: NIP
nr ____________________ , REGON ____________________ , reprezentowaną przez:
............................................................... -...........................................................
zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu
zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 39 i n. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie
przetargu nieograniczonego (znak sprawy ZP/01/PN/BR-2/2020), Strony zawierają umowę
współfinansowaną ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie
dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, o następującej treści:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania na potrzeby realizacji projektu InfoSMOGMED.
2. Realizacja zamówienia obejmuje dostawę:
2.1. systemu bazodanowego;
1.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

2.2. oprogramowania developerskiego.
zwanych dalej „Oprogramowaniem”.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku nr 1.1. Specyfikacja techniczno –
cenowa, który stanowi integralną część umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia licencji, udostępnienia Zamawiającemu linka
umożliwiającego pobranie i instalację Oprogramowania, lub ewentualnego wydania i
dostarczenia nośników z Oprogramowaniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz do wykonania innych świadczeń, zgodnie z
ofertą Wykonawcy z dnia ………………………………. r. i specyfikacją techniczno - cenową złożoną
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/01/PN/BR-2/2020, oraz zgodnie ze
Specyfikacją istotnych warunków tego zamówienia.
W ramach realizacji umowy Wykonawca zapewnia:
5.1. oryginalne nośniki instalacyjne z oprogramowaniem na płycie CD, DVD lub dostęp
(odnośnik) do strony internetowej z możliwością pobrania oprogramowania 24h/dobę, w
terminie ustalonym w § 4 ust. 1 umowy;
5.2. bezterminową licencję na korzystanie z Oprogramowania.
Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia licencji producenta oprogramowania
będącego przedmiotem umowy.
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich, gdyby doszło do
jakichkolwiek roszczeń z tytułu nienależytego wykonania przez niego obowiązków, o których
mowa w ust. 5.
Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie
jest przedmiotem praw osób trzecich.
§ 2.
CENA UMOWY

Zamawiający zobowiązuje się odebrać od Wykonawcy przedmiot umowy oraz inne świadczenia
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
zapłacić za wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy, w tym za udzielone licencje,
wynagrodzenie ryczałtowe na warunkach określonych w § 3 w wysokości:
1.1. Netto: ………………….. zł, słownie: …………………………………. złotych;
1.2. Należny podatek VAT (stawka ……………..%): ………………….. zł, słownie: ………….. złotych;
1.3. Brutto: ……….. zł, słownie: ……………………………..złotych.
2. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszystkie możliwe koszty związane z realizacją
niniejszej umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, w szczególności:
2.1. cło,
2.2. koszty opakowania, oznakowania i transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego
wraz ze stosownym ubezpieczeniem przewozowym,
2.3. koszty licencji.
1.
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§ 3.
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty określonej w § 2
ust. 1 i obejmuje wszystkie należności Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
2. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
3. Należność za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, płatna będzie przez Zamawiającego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w ciągu 30 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
4. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3, jest protokół odbioru końcowego, o
którym mowa w § 4 ust. 4 umowy.
5. Wynagrodzenie brutto wskazane w § 2 ust. 1 stanowi podstawę do naliczania kar umownych.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności
wynikających z niniejszej Umowy.
7. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje
prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.
§ 4.
TERMIN I WARUNKI WYKONANIA UMOWY
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie …………………………………. dni od daty
podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia ………………………………...
Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Oprogramowania do chwili
podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego protokołu odbioru , o którym
mowa w ust. 4.
O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego przynajmniej na 5 dni roboczych
przed planowanym terminem dostawy.
Dostarczenie Oprogramowania zostanie potwierdzone pisemnym protokołem odbioru
końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron, z zaznaczeniem
ewentualnych rozbieżności.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, koordynowania
współpracy oraz kontroli przebiegu realizacji niniejszej umowy jest:
5.1. …………………………………, tel. 32 2546031 wew. ……………………, faks. 32 2541717, e-mail:
…………………………….@ietu.pl.
Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym i realizacji niniejszej
umowy jest:
6.1. ……………………….., tel. …………………….., faks: ……………………………., e-mail …………………………..
Zmiana osób, o których mowa w ust. 5 i 6 nie powoduje zmiany umowy. Zmiana następuje
poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby
lub osób powołanych do wykonywania czynności określonych w ust. 5 i 6.
§ 5.
GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na nośniki instalacyjne z Oprogramowaniem lub
na pobranie Oprogramowania i instalację, o których mowa w § 1 ust. 5.1.
2. Okres gwarancji o którym mowa w ust. 1 ustala się na okres 3 miesięcy od daty podpisania
protokołu odbioru końcowego określonego w § 4 ust. 4.
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3. W przypadku braku możliwości wykorzystania linku lub braku możliwości prawidłowego
zainstalowania Oprogramowania przez Zamawiającego, Zamawiający złoży Wykonawcy w
okresie gwarancji pisemną reklamację. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia
zgłoszenia do rozpatrzenia reklamacji, przez którą rozumie się usunięcie usterki lub złożenie
oświadczenia o jej nie uznaniu.
3.1. Reklamacje przyjmuje: ............................................................ ul. .................................................
tel: .................. faks : ..................... w godzinach: ……. do ……….. od poniedziałku do piątku, email: ......................................................................................
4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu
niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
§6
KARY UMOWNE
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
poprzez zapłatę kar umownych w poniżej wymienionych przypadkach i wysokościach.
2. Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne:
2.1. za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminów
określonych w Umowie w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1)
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. W przypadku gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 ust. 1.
4.
Przyczynami odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, za które odpowiada
Wykonawca, są w szczególności:
4.1. stwierdzenie przez Zamawiającego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu Umowy,
4.2. opóźnienie w dostawie choćby części przedmiotu Umowy przekraczające 30 dni.
5. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w umowie w
terminie do dnia 30.10.2020 r.
6. W przypadku trzykrotnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o niewykonaniu
lub nienależytym wykonaniu Umowy, ze wskazaniem w jakim zakresie doszło do zaniedbań,
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
7. W przypadku wystąpienia szkody, przewyższającej wartość kar umownych, Zamawiający może
żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zapłatę przez Wykonawcę kar
umownych, Zamawiający może według własnego wyboru:
8.1. potrącać kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
8.2. skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, złożonego przez Wykonawcę;
8.3. wezwać Wykonawcę do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania do ich zapłaty.
9. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego w związku ze
zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary.
10. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w
przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara. Kary będą
naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie (np. naruszenie obowiązku poufności,
zasad ochrony danych osobowych etc.).
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11. Kary umowne są należne także w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia,
niezależnie od przyczyn odstąpienia lub wypowiedzenia.
12. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego. Powyższe
nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar, jak również zaspokojenia roszczeń z
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
13. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać
przedmiot umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty bez
względu na inne postanowienia umowy.
§7
ZMIANY W UMOWIE
1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego
aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zmiana umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może nastąpić w
następujących okolicznościach:
2.1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron – zmianie ulegnie odpowiednio
zakres ilościowy, sposób lub termin realizacji umowy;
2.2. zmiany przepisów prawa określających wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT)
– w zakresie wynagrodzenia brutto oraz stawki podatku od towarów i usług;
2.3. zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby
niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi
prawnej:
2.3.1.o charakterze niezależnym od Stron,
2.3.2.którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
2.3.3.którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie;
– zmianie ulegnie odpowiednio zakres ilościowy, sposób lub termin realizacji umowy.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź,
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, stan wyjątkowy.
2.4. zmiany podwykonawcy, jeżeli strony zastrzegły wykonanie umowy przy udziale
podwykonawców;
2.5. w zakresie wersji oferowanego Oprogramowania z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi
wyłącznie w przypadku gdy oferowana wersja oprogramowania została wycofana z
dystrybucji i zastąpiona modelem należącym do tej samej linii produktowej, o pramateriach
co najmniej takich jak wersja oferowana lub która została udoskonalona albo dodatkowo
wyposażona, za wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;
2.6. zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przy czym termin ten nie
może być dłuższy niż 14 dni, liczonych od upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1
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umowy, przewidzianego na zrealizowanie dostawy Urządzeń stanowiących przedmiot
zamówienia.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz
postanowienia SIWZ.
2. Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia
porozumienia.
3. W przypadku gdy Strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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