SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OZNACZENIE SPRAWY: KZGW/18/2018

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Umowa Nr…
zawarta w dniu ………………… 2018 r. w Warszawie
pomiędzy:
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie (00-844)
przy ul. Grzybowskiej 80/82,
NIP: 5272825616, REGON: 368302575,
reprezentowanym przez:
…………… ………………………
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
… z siedzibą w … (… - …) przy ul. … , NIP: … , REGON … zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod nr …
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
zwanymi w dalszej części umowy również „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”
zawarta została niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) w wyniku dokonania przez
Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty
144 000 euro.
§ 1.
Przedmiot umowy
1.

2.

3.

Przedmiotem umowy jest dostawa licencji … do siedziby Zamawiającego przy
ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa. Szczegółowy zakres rodzajowy i ilościowy
określa załącznik nr 1, stanowiący integralną część niniejszej umowy.
Wykonawca wykona umowę z należytą starannością i zapewni, że:
a) dostarczone licencje będą wolne od wad prawnych,
b) dostarczone licencje pochodzić będą z autoryzowanego kanału sprzedaży
i korzystanie z ww. oprogramowania na podstawie licencji przez Zamawiającego nie
będzie naruszać jakichkolwiek osobistych lub majątkowych praw osób trzecich
w szczególności praw autorskich, patentowych, własności intelektualnej
i przemysłowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa.
Dostarczone/udzielone* licencje na korzystanie z oprogramowania muszą spełniać
wymagania określone w niniejszej umowie i szczegółowej specyfikacji zamówienia
stanowiącej załącznik do SIWZ.
§ 2.
Wynagrodzenie i warunki płatności

1.

Za wykonanie przedmiotu umowy, opisanego w § 1, ustalono wynagrodzenie
w wysokości: … (słownie: … zł) brutto.
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Wysokość wynagrodzenia określona w ust. 1 jest niezmienna w stosunku do ustalonej
w toku postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy i zawiera w sobie cenę
netto oraz wszystkie koszty towarzyszące w tym wszelkie należne podatki, opłaty lub cła,
a także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, praw zależnych
i udzielenie licencji jeżeli czynności te są przewidziane w ramach niniejszej umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie do
14 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Podstawę
do żądania zapłaty wynagrodzenia i wystawienia faktury VAT stanowi wyłącznie
podpisany przez obydwie Strony protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust.1, bez
zastrzeżeń.
4. Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty wynagrodzenia w całości lub części
w przypadku stwierdzenia niezgodności całości lub części dostawy z umową lub
stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych w przedmiocie zamówienia, do czasu
ich usunięcia i stwierdzenia tego faktu w protokole odbioru.
5. Wynagrodzenie staje się wymagalne, a faktura VAT, o której mowa w ust. 3, może być
wystawiona wyłącznie po zrealizowaniu przez Wykonawcę całości zamówienia i przy
braku uzasadnionych zastrzeżeń co do przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego.
6. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia
wszelkie wierzytelności pieniężne powstałe z tytułu niniejszej umowy w tym,
w szczególności, kary umowne, przy czym potrącenie, o którym mowa nie ogranicza
w żaden sposób praw Zamawiającego do potrącenia ustawowego. Potrącenie może być
dokonywane bezpośrednio z faktur wystawianych przez Wykonawcę.
7. Wszelkie zobowiązania finansowe z tytułu opłat licencyjnych na rzecz producenta,
za dostarczone w ramach niniejszej umowy licencje, /oraz wchodzące w zakres opieki
technicznej aktualizacje*/ reguluje Wykonawca.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT wyłącznie na następujące
dane Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z siedzibą przy
ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa, woj. mazowieckie, NIP: 5272825616,
REGON: 368302575.
9. Wykonawca odpowiada za prawidłowe wystawienie faktury, a wszelkie konsekwencje
wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążać będą Wykonawcę.
10. W przypadku błędnie wystawionej faktury lub niezgodności zafakturowanych ilości
towaru z rzeczywiście dostarczoną ilością, termin płatności liczony będzie od daty
dostarczenia faktury korygującej.
2.

§ 3.
Dostawa i odbiór
1.

2.
3.

4.

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru w siedzibie
Zamawiającego (ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa) po jego dostarczeniu na koszt
i ryzyko Wykonawcy, w uzgodnionym uprzednio dniu roboczym, w godzinach pracy
Zamawiającego (8:15 – 16:15).
Zamawiający zastrzega sobie 5 dni od dnia realizacji całości przedmiotu umowy
na dokonanie odbioru i podpisanie protokołu odbioru.
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu umowy, co do całości lub części,
w razie stwierdzenia niezgodności całości lub części przedmiotu zamówienia z umową lub
w razie braków ilościowych lub jakościowych, do czasu ich usunięcia.
W przypadku przyjęcia przedmiotu umowy z zastrzeżeniami wynikającymi
z nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest wskazane
w zastrzeżeniach wady lub niezgodności usunąć w odpowiednim terminie wyznaczonym
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przez Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy lub zapłaty kary umownej,
określonej w § 5 ust.4.
§ 4.
Terminy realizacji
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie … dni od daty
podpisania umowy.
§ 5.
Odpowiedzialność, kary umowne
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie
umowy oraz za szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem umowy,
w tym za szkody wyrządzone przez osoby którym wykonanie umowy lub jej części
powierzył lub przy pomocy których umowę wykonywał.
2. W razie odstąpienia od niniejszej umowy lub jej rozwiązania z winy lub przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie wobec Wykonawcy
roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 10 % wartości określonej w § 2 ust. 1.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona umowy w sposób należyty w terminie
określonym w § 4, Zamawiającemu przysługiwać będzie wobec Wykonawcy roszczenie
o zapłatę kary umownej w wysokości 0,5 % wartości określonej w § 2 ust. 1 za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, do maksymalnej wysokości 30% tej wartości.
4. W przypadku nienależytego wykonania umowy innego niż zwłoka, o której mowa
w ust. 3, Zamawiający uprawniony będzie do żądania kary umownej w wysokości 10%
wartości określonej w § 2 ust. 1.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do żądania kary
umownej, Zamawiający wystawi notę obciążeniową określającą wysokość kary oraz
podstawę jej naliczenia. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci
kary w wyżej określonym terminie Zamawiający uprawniony będzie do jej potrącenia
z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy lub jej dochodzenia na drodze sądowej.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
7. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego
powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy
przez jego kooperantów, dostawców lub podwykonawców.
1.

§ 6.
Własność intelektualna i licencje
1. W ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia w niej określonego, Wykonawca
przeniesie na Zamawiającego licencje, sublicencje albo zapewni ich przeniesienie od
podmiotu, któremu przysługują do nich majątkowe prawa autorskie, bez możliwości
wcześniejszego wypowiedzenia, co najmniej w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne
do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy. Warunki korzystania
z oprogramowania w ramach udzielonych licencji nie mogą być gorsze od standardowych
warunków oferowanych innym podmiotom przez osobę lub podmiot, któremu przysługują
prawa do tego oprogramowania, w tym muszą obejmować co najmniej następujące pola
eksploatacji:
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2.

3.

4.

5.

a) wykorzystanie oprogramowania lub jego części na potrzeby Zamawiającego, zgodnie
z wymaganiami określonymi w umowie i załącznikach do niej;
b) utrwalanie lub zwielokrotnienie oprogramowania na potrzeby Zamawiającego, w celu
sporządzenia kopii zapasowych;
Dla potwierdzenia praw do korzystania przez Zamawiającego z oprogramowania
określonego w § 1 ust.1, Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające udzielenie
licencji w formie pisemnej/elektronicznej.
Wykonawca gwarantuje posiadanie wszystkich praw, w szczególności praw własności
intelektualnej (autorskich praw majątkowych, udzielania licencji/sublicencji, prawa
do wykonywania praw zależnych) niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy
i zapewnia posiadanie tych praw w chwili dostarczenia/udzielenia licencji
Zamawiającemu. Wykonawca oświadcza, że wykonanie jego obowiązków wynikających
z Umowy nie będzie naruszać żadnych praw w szczególności praw własności
intelektualnej osób trzecich oraz nie będzie obciążone żadnymi prawami osób trzecich.
Jeżeli brak, ograniczenie lub utrata praw Wykonawcy, o których mowa w ust. 3, spowoduje
brak, utratę lub ograniczenie praw Zamawiającego w całości lub części, Wykonawca
zobowiązany jest na własny koszt nabyć takie prawo na rzecz Zamawiającego lub według
wyboru Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni elementy naruszające prawa osób
trzecich, pod warunkiem, że modyfikacja lub wymiana nie zaszkodzi funkcjonowaniu
przedmiotu zamówienia ani nie zmniejszy jego funkcjonalności.
W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego roszczeń o naruszenie praw osób trzecich
objętych powyższym zapewnieniem w ust. 3, Wykonawca podejmie na swój koszt
wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami
i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także pokryje wszelkie koszty
i straty, jakie poniesie Zamawiający z tego tytułu.
§ 7.
Zmiany, odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie

1.
2.

3.

Zmiany, uzupełnienia, odstąpienie i rozwiązanie niniejszej umowy dla swej ważności
wymagają formy pisemnej.
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym
w przypadku, gdy:
a) Wykonawca stanie się niewypłacalny i zostanie złożony wniosek o upadłość
Wykonawcy,
b) zostanie otwarta likwidacja lub nastąpi rozwiązanie Wykonawcy,
c) Wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu umowy z wymaganą starannością lub
będzie realizował ją niewłaściwie i niezgodnie z umową, pomimo wcześniejszego
wezwania Zamawiającego i bezskutecznego upływu odpowiedniego terminu
wyznaczonego w takim wezwaniu na usunięcie niezgodności lub dokonanie
poprawek,
d) Wykonawca dopuści się zwłoki w realizacji umowy przekraczającej 7 dni,
e) w okresie gwarancji albo okresie 1 roku od wykonania przedmiotu umowy
stwierdzona zostanie niezgodność przedmiotu umowy z SIWZ lub postanowieniami
niniejszej umowy a Wykonawca nie usunie niezgodności pomimo wcześniejszego
wezwania Zamawiającego i bezskutecznego upływu odpowiedniego terminu
wyznaczonego w takim wezwaniu;
f) Wykonawca nie wykona nakazu opisanego w § 9 ust. 3 zdanie pierwsze,
g) wystąpią okoliczności o jakich mowa w § 3 ust.4 umowy,
Odstąpienie może nastąpić w terminie 3 miesięcy od wystąpienia powyższych
okoliczności.
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4.
5.

Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy
opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia przekroczy 30 dni.
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, w formie
pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności, z poszanowaniem
art. 144 ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 8.
Dane kontaktowe i przedstawiciele Stron

1.

2.

3.

Na potrzeby niniejszej umowy ustala się następujące dane kontaktowe:
Faks Wykonawcy:
E-mail Wykonawcy:
Faks Zamawiającego:
Do prowadzenia uzgodnień, bezpośredniej współpracy merytorycznej, dokonywania
odbiorów Strony upoważniają następujące osoby:
… – ze strony Zamawiającego;
… – ze strony Wykonawcy.
Zmiana powyższych danych wymaga dla swojej skuteczności pisemnego zawiadomienia
drugiej Strony i nie wymaga zmiany treści niniejszej umowy.
§ 9.
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Strony nie mogą powoływać się na warunki ustalone ustnie.
Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać
przelewu jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego
|z tytułu wykonania umowy na osoby trzecie.
Powierzenie realizacji części lub całości umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania
lub zaniechania podwykonawców oraz podmiotów przy pomocy, których wykonuje
przedmiot umowy.
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących aktów
prawnych, mających wpływ i zastosowanie do przedmiotu umowy.
Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle stosowania umowy, nierozstrzygnięte
polubownie, strony poddadzą rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Niniejsza umowa sporządzona została w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz.
dla Wykonawcy i Zamawiającego.
*niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1) Formularz oferty,
2) Wzór protokołu odbioru.
ZAMAWIAJĄCY

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

WYKONAWCA

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

Strona 5 z 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OZNACZENIE SPRAWY: KZGW/18/2018

Załącznik nr 3
do Umowy Nr…
………………., dnia ……..............

PROTOKÓŁ ODBIORU OPROGRMOWANIA

Jednostka organizacyjna dokonująca odbioru:
PGW WP Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

L.p.

Oprogramowanie

Producent

Numer seryjny licencji

1.

Ilość
2150

Zamawiający stwierdza, że pozycje są kompletne/stwierdzono następujące braki*:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Ze strony Wykonawcy
…………………………….
imię, nazwisko, funkcja

Ze strony Zamawiającego
……………………………..
imię, nazwisko funkcja

* Niepotrzebne skreślić
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