nr sprawy 30/PNP/SW/2018/II

załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA
zawarta w dniu ……………………………………………… roku w Sosnowcu, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
41-200 Sosnowiec, ul. Plac Medyków 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice –
Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS
0000003544, NIP 644-287-67-26, Regon: 000296495,
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Iwonę Łobejko
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Łącznie zwani także „Stronami”
o treści następującej:
W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego nr 30/PNE/SW/2018/II,
przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie
kompletnego bezobsługowego systemu wjazdowo-wyjazdowego na wysokości wjazdu na SOR
zintegrowanego z monitoringiem i rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych zawarta została
umowa następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnego bezobsługowego systemu
wjazdowo-wyjazdowego na wysokości wjazdu na SOR zintegrowanego z monitoringiem i
rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych (dalej: „Przedmiot Umowy”), oraz wydać
Zamawiającemu dokumentację dotyczącą Przedmiotu Umowy, obejmującą w
szczególności dokumentację użytkową i systemową w języku polskim i inne dokumenty, o
których mowa w niniejszej umowie, w szczególności w § 6 ust. 9 umowy.
2. Wykonawca przeprowadzi szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu
obsługi i funkcjonowania Przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca
przeprowadzać będzie szkolenia na wniosek Zamawiającego i w jego siedzibie, w razie
zgłoszenia takiej potrzeby.
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został zawarty w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.
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Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje konieczne do prawidłowego
przygotowania oferty i należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności
zapoznał się z dokumentacją postępowania, miejscem lokalizacji Przedmiotu Umowy,
warunkami technicznymi w miejscu lokalizacji Przedmiotu Umowy, oraz znane są mu
założenia i oczekiwania Zamawiającego wobec Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oświadcza, że całość Przedmiotu Umowy wykona samodzielnie/z udziałem
podwykonawcy/ów w zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………
Podwykonawca nie może powierzyć wykonania Przedmiotu Umowy dalszym
podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy, o czym Wykonawca
zobowiązuje się poinformować podwykonawcę w umowie podwykonawczej.
Wykonawca oświadcza, że oferowany Przedmiotu Umowy nie zawiera wad fizycznych, ani
prawnych oraz odpowiada standardom jakościowym i technicznym wynikającym z jego
funkcji i przeznaczenia.
W ramach oprogramowania Przedmiotu Umowy Zamawiający wyróżnia programy
dedykowane Przedmiotowi Umowy, tj. programy stworzone przez Wykonawcę lub
podmioty z nim współpracujące (w tym osoby fizyczne lub prawne) na podstawie umów
cywilnoprawnych, stosunku pracy lub innych stosunków prawnych lub faktycznych, w
celu lub na potrzeby wykonania i funkcjonowania Przedmiotu Umowy, w tym w
szczególności program (aplikacja) zarządzająca Przedmiotem Umowy.
§2
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością,
zgodnie z niniejszą umową, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami i normami, obowiązującymi przepisami prawa, ofertą oraz
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawcy jak za
własne działania i zaniechania.
Przez cały okres realizacji umowy, w tym w ciągu okresu udzielenia rękojmi za wady i
gwarancji jakości, Wykonawca na swój koszt i ryzyko zapewni kompleksową i zgodną z
zaleceniami producenta obsługę serwisową Przedmiotu Umowy oraz nadzór autorski.
Wymagania serwisowe zostały określone w § 9 umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz podmiotów trzecich, za
swoje działania oraz działania wszystkich swoich pracowników, jak również osób
pracujących na jego rzecz, w tym za szkody powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy
w szczególności związane z niewłaściwym zabezpieczeniem i wykonywaniem prac.
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą umowę w taki sposób, aby ani
Zamawiający, ani żadna osoba trzecia, nie doznali szkody pozostającej w związku z
wykonywaniem tej umowy. W szczególności:
a/ Wykonawca zobowiązuje się oznakować i zabezpieczyć prowadzone prace zgodnie z
przepisami oraz dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji
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zadania, a pracownicy pracujący w pasie drogowym muszą być wyposażeni w stosowne
kamizelki ostrzegawcze.
b/ Wykonawca zobowiązany jest wydzielić i szczególnie dokładnie zabezpieczyć teren
prowadzonych prac, a także prowadzić prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla
użytkowników.
c/ Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zadania zapewnić należyty ład i
porządek, a szczególnie przestrzegać przepisy BHP.
d/ Wykonawca zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które
wyrządzi Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim, w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy, w szczególności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia
Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji zadania, zobowiązuje się doprowadzić
je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.
e/ Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren prac nie później niż w terminie
przekazania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego,
jako należycie wykonanego.
W przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego w
związku z naruszeniem ich praw, w tym w szczególności praw wyłącznych (praw
autorskich), praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt
zaspokoić takie roszczenia i zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności w ww. zakresie.
W przypadku gdy nastąpi naruszenie praw podmiotów trzecich, w tym w szczególności
praw wyłącznych (praw autorskich) lub praw własności intelektualnej, Wykonawca na
swój koszt i ryzyko uzyska dla Zamawiającego prawa do kontynuowania korzystania z
Przedmiotu Umowy, pod rygorem odszkodowawczym, na zasadach ogólnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki i konsekwencje wadliwego działania
Przedmiotu Umowy.
W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wobec Zamawiającego w związku z
korzystaniem z Przedmiotu Umowy w ramach przeniesionych praw autorskich lub
udzielonych licencji/sublicencji, Wykonawca, po otrzymaniu stosownej informacji od
Zamawiającego, podejmie wszelkie działania mające na celu zlikwidowanie sporu (w tym
poprzez udział w negocjacjach mających doprowadzić do ugody) i poniesie wszelkie koszty
związane z tymi roszczeniami. W szczególności, w przypadku wytoczenia przeciwko
Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw autorskich do Przedmiotu Umowy,
w tym dokumentacji do Przedmiotu Umowy, lub praw do znaków towarowych z nimi
związanych, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w
razie braku takiej możliwości, wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. W
takim przypadku Wykonawca poniesie koszty, którymi zgodnie z prawomocnym
orzeczeniem sądu obciążony zostanie Zamawiający. Przy zaspokojeniu takich roszczeń
Wykonawca jest obowiązany na swój własny koszt: zmodyfikować Przedmiot Umowy lub
dokumentację Przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszały prawa osób trzecich lub uzyskać
dla Zamawiającego licencję, by mógł kontynuować korzystanie z Przedmiotu Umowy i
dokumentacji do Przedmiotu Umowy.
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§3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w celu należytej realizacji
przedmiotu umowy.
§4
OSOBY DO KOORDYNACJI OBOWIĄZKÓW
1. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą:
……………………………………………………………………………
2. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Zamawiającym:
…………………………………………………………………………….
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§5
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres 2 miesięcy od dnia zawarcia
umowy.
Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania przez
przedstawicieli Stron bezusterkowego protokołu końcowego odbioru Przedmiotu Umowy.
Jeżeli zdaniem Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Umowy jest zagrożony,
Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie określonych kroków dla przyspieszenia
tempa realizacji Przedmiotu Umowy. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami
obciążą Wykonawcę chyba, że ten niezwłocznie udowodni, że termin wykonania
Przedmiotu Umowy nie jest niczym zagrożony.
W przypadku wystąpienia przerwy lub opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy,
Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji Przedmiotu
Umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie
umówionym, bądź jest już opóźniony w wykonaniu przedmiotu umowy względem
umówionego terminu lub wykonywa przedmiot umowy w sposób wadliwy bądź niezgodny
z umową, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania
umowy w wyznaczonym dodatkowo terminie i bezskutecznym upływie tego terminu, ma
prawo do wykonania przedmiotu umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo
zastępcze).
Powyższe uprawnienia Zamawiający może realizować niezależnie od innych swoich
uprawnień przewidzianych w niniejszej umowie lub wynikających z przepisów prawa.
W przypadku przerw w realizacji przedmiotu umowy powstałych z przyczyn zależnych od
Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności siły wyższej, Wykonawca ma prawo
przedłożyć wniosek o zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy uwzględniający
zaistniałe przerwy.
§6
ODBIORY

1. Odbiór końcowy:
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a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym, należytym zrealizowaniu Przedmiotu
Umowy przez Wykonawcę, na podstawie bezusterkowego protokołu końcowego
podpisanego przez przedstawicieli Stron. Potwierdzenie wykonania przedmiotu
umowy nastąpi po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego, z
zastrzeżeniem postanowień poniższych.
b) odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy,
c) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne
Przedmiotu Umowy, obniżające jego wartość użytkową lub stanowiące naruszenie
postanowień niniejszej umowy, odbiór końcowy nie może być dokonany do czasu
usunięcia tych wad z zastrzeżeniem § 6 ust. 11.
Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru, jeżeli Wykonawca zgłosił do
odbioru Przedmiot Umowy wykonany niezgodnie ze swym zobowiązaniem, a więc
niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej.
W ciągu 3 dni roboczych od daty doręczenia pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru
końcowego Przedmiotu Umowy, Zamawiający powoła komisję odbioru i ustali datę
rozpoczęcia odbioru, o czym powiadomi Wykonawcę z minimum 24 godzinnym
wyprzedzeniem.
Zamawiający dokona odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia
rozpoczęcia odbioru.
Do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z odbiorem końcowym,
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za Przedmiot Umowy.
Z czynności odbioru końcowego Zamawiający sporządzi protokół zawierający wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru - podpisany przez obie Strony umowy w dwóch
egzemplarzach, z których jeden Zamawiający wręczy Wykonawcy w dniu zakończenia
czynności odbioru. Odmowa podpisania protokołu odbioru przez Wykonawcę (jego
przedstawicieli) upoważnia Zamawiającego do jednostronnego sporządzenia protokołu
odbioru końcowego.
Zakończenie prac komisji potwierdzone spisaniem bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego, jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu realizacji przedmiotu umowy w
dacie zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.
Nieuzasadniona nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na wyznaczonym terminie
odbioru nie wstrzymuje czynności odbioru, zaś Wykonawca związany będzie ustaleniami
zawartymi w sporządzonym przez Zamawiającego protokole odbioru bez prawa zgłaszania
uwag.
Do dnia rozpoczęcia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy:
a) pełną dokumentację dotyczącą Przedmiotu Umowy po jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej (na odpowiednim nośniku) oraz w formie pisemnej - papierowy wydruk.
Dokumentacja będzie w języku polskim.
b) atesty, certyfikaty i gwarancje producentów, materiały, urządzenia, wymagane
przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa, dokumenty licencyjne, deklaracje i
certyfikaty zgodności,
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c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawcę sprawdzeń, badań, prób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
d) protokoły z przeszkoleń wytypowanych przez Zamawiającego osób.
10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady usuwalne i
oczywiście nieistotne (wady te dalej zwane będą także „usterkami”), które nie
uniemożliwiają odbioru Przedmiotu Umowy i rozpoczęcia jego prawidłowej eksploatacji,
sporządzony zostanie protokół warunkowego odbioru, który będzie zawierał wynik
dokonanego sprawdzenia jakości i listę usterek oraz ustalony stosowny termin ich
usunięcia nie przekraczający jednak 14 dni. Po usunięciu przez Wykonawcę usterek
stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru, sporządzony zostanie bezusterkowy
protokół końcowy odbioru. W takiej sytuacji i wyłącznie pod warunkiem usunięcia usterek
w wyznaczonym uprzednio terminie, zakończenie potwierdzone spisaniem
bezusterkowego protokołu końcowego odbioru będzie równoznaczne z potwierdzeniem
wykonania przedmiotu umowy w pierwotnej dacie zgłoszenia do odbioru, co wywoływać
będzie skutek jak w przypadku podpisania protokołu końcowego.
11. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają
użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona
odbioru obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy.
12. Jeżeli stwierdzone zostaną wady nienadające się do usunięcia, uniemożliwiające
korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może w
terminie 1 tygodnia od ustalenia powyższego faktu, odstąpić od umowy i niezależnie od kar
umownych z tytułu odstąpienia od umowy, dochodzić odszkodowania na zasadach
ogólnych.
13. Podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego nie oznacza potwierdzenia
braku ukrytych wad fizycznych i prawnych Przedmiotu Umowy.
14. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie z
winy Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania
komisji odbioru, jak i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia
odbioru.
15. W terminie co najmniej 30 dni przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi
Zamawiający przystąpi do odbioru pogwarancyjnego. Przepisy niniejszego paragrafu
dotyczące zasad odbioru końcowego stosuje się odpowiednio do odbioru pogwarancyjnego
z zastrzeżeniem modyfikacji przewidzianych w ust. 16 i 17 poniżej.
16. W terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę listu
poleconego, Zamawiający powoła komisję odbioru pogwarancyjnego i ustali datę
rozpoczęcia odbioru na nie dalej niż 10-ty dzień od daty otrzymania tego potwierdzenia, o
czym powiadamia Wykonawcę z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.
17. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru
pogwarancyjnego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Jeżeli charakter wad będzie tego
wymagał, Zamawiający wyznaczy na usunięcie tych wad inny racjonalnie ustalony termin.
18. W przypadku, gdy wady stwierdzone w protokole pogwarancyjnym nie zostaną usunięte
przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§7
NADZÓR AUTORSKI NAD OPROGRAMOWANIEM
1. Wykonawca obejmie oprogramowanie wchodzące w skład Przedmiotu Umowy w
nadzorem autorskim.
2. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do wprowadzenia poprawek do Przedmiotu
Umowy, w przypadku występowania powtarzalnych błędów Przedmiotu Umowy, takich
jak:
1) „błąd krytyczny” - błąd, który uniemożliwia prawidłowe działanie Przedmiotu Umowy,
w szczególności błąd prowadzący do zatrzymania eksploatacji Przedmiotu Umowy,
utraty danych lub naruszenia ich spójności w wyniku której, niemożliwe jest
prowadzenie działalności z użyciem Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji:
a) czas reakcji Wykonawcy od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego do chwili
podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego
„błędu krytycznego” wynosić będzie maksymalnie 24 godziny;
b) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich poprawek wyniesie
do 24 godzin, od chwili wpłynięcia zgłoszenia;
c) w przypadku wystąpienia „błędu krytycznego” Wykonawca może wprowadzić
tzw. rozwiązanie tymczasowe, doraźnie rozwiązujące problem „błędu krytycznego”;
w takim przypadku dalsza obsługa usunięcia dotychczasowego błędu krytycznego
będzie traktowana jako błąd zwykły;
2) w pozostałych przypadkach:
a) czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie Zamawiającego (tj. czas od otrzymania
zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do
naprawy zgłoszonego błędu zwykłego) wynosi do 2 dni roboczych;
b) czas dokonania i udostępnienia Zamawiającemu odpowiednich korekt przedmiotu
umowy wyniesie do 30 dni roboczych od chwili wpłynięcia zgłoszenia
3) w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Zamawiającego, czas dokonania korekt o których
mowa w § 7 ust 2 b) będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym;
4) zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie pod numerem telefonu
…………………………………. przy potwierdzeniu pocztą elektroniczną na adres …………………
3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przywrócenia pełnej funkcjonalności tj. umożliwienie
bieżącego i nieprzerwanego funkcjonowania Szpitala Zamawiającego.
§8
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH OPROGRAMOWANIA
1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiotu Umowy nie narusza praw osób trzecich, w
szczególności praw autorskich, w tym majątkowych i osobistych.
2. W razie ujawnienia się wad prawnych Przedmiotu Umowy lub stwierdzenia
nieprawdziwości oświadczeń Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia
od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiedzy o naruszeniach i żądania zwrotu
wypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami w wysokości ustawowej od dnia zapłaty do
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dnia zwrotu wynagrodzenia. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia naprawienia
szkody w pełnym zakresie na zasadach ogólnych.
3. Wykonawca mocą niniejszej umowy, w ramach przewidzianego w umowie wynagrodzenia,
z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu końcowego przeniesie na Zamawiającego
całość posiadanych majątkowych praw autorskich do Przedmiotu Umowy, w tym
dokumentacji do Przedmiotu Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych.
4. W uzasadnionych okolicznościach i zakresie, Zamawiający dopuszcza, w ramach
przewidzianego w umowie wynagrodzenia, z chwilą podpisania protokołu końcowego,
udzielenie mu licencji lub sublicencji do Przedmiotu Umowy (np. do oprogramowania
Przedmiotu Umowy). Wykazanie zasadności udzielenia licencji lub sublicencji w miejsce
przeniesienia autorskich praw majątkowych spoczywa na Wykonawcy. Licencje lub
sublicencje, o których mowa powyżej zostaną udzielone na czas nieoznaczony, bez
możliwości ich wypowiedzenia, bez żadnych ograniczeń terytorialnych. Strony wyłączają
stosowanie art. 68 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i przewidzianą
tym przepisem możliwość wypowiedzenia licencji.
5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, jak również udzielenie licencji lub sublicencji,
obejmie wszelkie znane w chwili zawarcia niniejszej umowy pola eksploatacji, a w
szczególności:
a) przeniesienie na inne podmioty praw do Przedmiotu Umowy, w całości lub w części,
zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie,
b) korzystanie z oprogramowania Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją i jego
przeznaczeniem, na wszystkich dostępnych nośnikach, w szczególności w zakresie:
• wewnętrznego przetwarzania danych,
• zbierania danych,
• wprowadzania danych,
• utrwalania danych,
• przechowywania danych,
• opracowywania danych,
• modyfikacji danych,
• przesyłania danych,
• udostępniania i usuwania danych.
• w tym wprowadzania danych do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania
ich użytkownikom takich sieci,
c) modyfikowanie, w tym rozbudowa i przebudowa Przedmiotu Umowy,
d) przeniesienie licencji/sublicencji do Przedmiotu Umowy wraz z przeniesieniem praw
do Przedmiotu Umowy na inne podmioty,
e) modyfikowanie, deasemblacja, dekompilacja, adaptacja, zwielokrotnianie lub
tłumaczenie kodów źródłowych programów dedykowanych Przedmiotu Umowy, na
wszystkich dostępnych nośnikach,
f) sporządzania kopii zapasowych programów (kopia może być używane równocześnie z
programem), na wszystkich dostępnych nośnikach;
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g) wprowadzanie oprogramowania wchodzącego w skład Przedmiotu Umowy do pamięci
komputerów,
h) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w
programach dedykowanych Przedmiotu Umowy,
i) korzystania z zależnych praw autorskich do Przedmiotu Umowy i praw udzielania
zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich do Przedmiotu Umowy,
j) opracowanie baz danych Przedmiotu Umowy ,
k) rozporządzanie i korzystanie z opracowania Przedmiotu Umowy,
l) przedstawianie, przy pomocy wszystkich środków i nośników, włącznie z transmisją
przez sieć Internet, publikacją, edycją i rozpowszechnianiem, modyfikacją i
dekompilacją – dokumentacji do Przedmiotu Umowy.
6. Za korzystanie przez Zamawiającego z Przedmiotu Umowy na każdym odrębnym polu
eksploatacji, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad
wynagrodzenie określone w § 10 ust. 1 umowy.
7. Za zgodą Stron, Zamawiający dopuszcza zmianę pól eksploatacji wskazanych w ust. 5
powyżej, w tym w szczególności do programów tworzących oprogramowanie Przedmiotu
Umowy (software), przed przeniesieniem na Zamawiającego majątkowych praw autorskich
lub udzieleniem Zamawiającemu licencji lub sublicencji na warunkach jak w ust. 4, jeżeli z
przyczyn o obiektywnym charakterze będzie to uzasadnione i nie będzie stanowiło
ograniczenia dla zakresu korzystania z Przedmiotu Umowy uzasadnionego potrzebami
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednakże, że:
a) w zakresie programów (aplikacji) dedykowanych Przedmiotowi Umowy, w tym w
szczególności dedykowanych programów do zarządzania Przedmiotem Umowy,
wymagać będzie co najmniej udzielenia licencji lub sublicencji uprawniających
Zamawiającego do pełnej ingerencji w programy dedykowane Przedmiotowi Umowy
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5 powyżej, w tym w szczególności do pełnej
ingerencji w kody źródłowe tych programów;
b) w zakresie materialnej części Przedmiotu Umowy (fizyczne elementy), Zamawiający
wymagać będzie co najmniej udzielenia licencji lub sublicencji uprawniających
Zamawiającego do korzystania z Przedmiotu Umowy na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 5 powyżej.
§9
RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za
wady przedmiotu umowy (dalej także „rękojmia”), odpowiedzialność z tytułu wad
przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie na mocy niniejszej umowy
przez Wykonawcę gwarancji jakości (dalej także „gwarancja”).
2. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wady w Przedmiocie Umowy, istniejące w
czasie dokonywania czynności odbioru końcowego oraz za wady powstałe po dacie tego
odbioru, ale będące następstwem prac wykonanych na podstawie niniejszej umowy.
3. Wykonawca udziela ………. miesięcy gwarancji i rękojmi na Przedmiot Umowy. W tym
okresie Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiającego gwarancje producenta w
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4.

5.

6.
7.

8.

odniesieniu do Przedmiotu Umowy na podstawie dokumentu wystawionego przez podmiot
trzeci (producent). Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego będzie
dniem początku biegu okresu rękojmi i gwarancji dla Przedmiotu Umowy. Jeżeli w okresie
gwarancyjnym zostaną ujawnione wady to Wykonawca jest zobowiązany usunąć je na swój
koszt i ryzyko, z uwzględnieniem obowiązku zapewnienia bieżącego i nieprzerwanego
funkcjonowania parkingu od strony SOR Szpitala Zamawiającego, wg podanego poniżej
trybu:
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zaistniałych wadach i ustali termin
przystąpienia do ich usunięcia nie dłuższy niż 5 dni roboczych od daty powiadomienia;
Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania wad w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie i usunąć wady niezwłocznie, jednakże w terminie nie
dłuższym niż 3 dni robocze, chyba że umowa stanowi inaczej lub Wykonawca należycie
uzasadni, a Zamawiający zaakceptuje, iż ze względów technologicznych, usunięcie wady
wymaga dłuższego terminu;
Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani spisać protokół z usuwania wad;
jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad, przyjmuje się, iż uznał
reklamację Zamawiającego. Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wady, na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo zastępcze). Powyższe nie pozbawi
Zamawiającego uprawnień z tytuły rękojmi i gwarancji.
W przypadku opóźnień w usuwaniu wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie,
Zamawiający zastrzega sobie prawo ich usunięcia, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
ryzyka utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.
Wykonawca usuwać będzie wady w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego,
pozwalający na uniknięcie uszkodzeń i zniszczeń. Za szkody powstałe przy usuwaniu wad
odpowiada Wykonawca.
Okres gwarancji i rękojmi za wady wydłuża się każdorazowo o czas odpowiadający
terminowi od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy w przypadku niewykonania przez niego zobowiązań umownych w tym
zakresie, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca na własny koszt i ryzyko zapewni serwis
Przedmiotu Umowy, w ramach którego zobowiązany będzie w szczególności do:
a) dokonywania przeglądów Przedmiotu Umowy i innych czynności w ramach
Przedmiotu Umowy zgodnie z zaleceniami producenta,
b) bieżącego optymalizowania konfiguracji Przedmiotu Umowy, uwzględniającego
potrzeby Zamawiającego,
c) aktualizacji oprogramowania Przedmiotu Umowy,
d) niezwłocznego odtworzenia danych przechowywanych z wykorzystaniem
Przedmiotu Umowy w sytuacjach jego awarii,
e) doradztwa w zakresie rozbudowy Przedmiotu Umowy, w tym środków
informatycznych,
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f) zapewnienia Zamawiającemu konsultacji telefonicznych u autoryzowanego
przedstawiciela Wykonawcy, dysponującego pracownikami przygotowanymi
merytorycznie w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do utworów objętych
aktualizacjami do Przedmiotem Umowy lub udzieli Zamawiającemu licencji/sublicencji do
korzystania z tych utworów, na zasadach przewidzianych w § 8 umowy, w ramach
przewidzianego w niniejszej umowie wynagrodzenia.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

§ 10
WYNAGRODZENIE
Z tytułu niniejszej umowy zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
(cena):
Wartość netto ................................................................................ zł
z podatkiem VAT ….. % wynoszącym ............................................ zł
Wartość brutto(obejmuje podatek VAT) wynosi ............................ zł
słownie ........................................................................................................................................
Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w celu należytego
spełnienia wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą VAT końcową, po dokonaniu komisyjnego końcowego
odbioru potwierdzonego bezusterkowym protokołem.
Faktura VAT Wykonawcy będzie zrealizowana przez Zamawiającego w terminie do 60 dni
od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. Płatność
dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy prowadzone w banku:
..............................................……..
Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub
pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy
i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz
osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w
formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona
jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim
skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze
ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną,
zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia
jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia
inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność
usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, iż zapłata za świadczenia
wykonane zgodnie z Umową nastąpi tylko i wyłącznie przez Zamawiającego bezpośrednio
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na rzecz Wykonawcy, i tylko w drodze przelewu na rachunek Wykonawcy lub też gotówką
bezpośrednio do Wykonawcy. Umorzenie długu Zamawiającego do Wykonawcy poprzez
uregulowanie w jakiejkolwiek formie na rzecz innych podmiotów niż bezpośrednio na
rzecz Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą
Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. W razie naruszenia obowiązku opisanego w ustępie 5 i 6 powyżej, Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 %
od wartości brutto wynagrodzenia umownego wskazanego ust. 1 powyżej, za każdy
przypadek naruszenia wyżej wskazanego obowiązku, co nie narusza prawa Zamawiającego
do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
8. Z uwagi na objęcie Zamawiającego dyscypliną finansów publicznych, strony uzgadniają, że
w przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym
mowa w ust 1 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie
wyłącznie na podstawie noty odsetkowej doręczonej Zamawiającemu.

1.

2.

3.

4.

1.

§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez dodatkowego
uprzedzenia Wykonawcy, jeżeli:
a) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia
od umowy,
b) pomimo pisemnych dwóch zastrzeżeń ze strony Zamawiającego - Wykonawca
uporczywie nie wykonuje prac lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.
Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z
chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy.
Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust.1 pkt b) i w ust. 3 winno nastąpić
w terminie 1 miesiąca od zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia od
umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo do częściowego odstąpienia od umowy, zgodnie z
zakresem prac dających się technologicznie wyodrębnić jeżeli Wykonawca świadomie
opóźnia realizację wybranego zakresu prac.
W przypadku stwierdzenia prac wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony
zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę lub któremu złożono oświadczenie o
odstąpieniu od umowy, wykorzystując również zabezpieczenie należytego wykonania
umowy.
§ 12
KARY UMOWNE
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
12

a) za opóźnienie w terminie końcowym wykonania umowy, karę umowną w wysokości
0,50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień
opóźnienia.
b) za opóźnienie: w przystąpieniu do usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi oraz w ich usunięciu – karę umowną w
wysokości 0,50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy, za każdy dzień opóźnienia względem umówionego terminu;
c) za naruszenie przez Wykonawcę postanowień umowy, w tym w szczególności
obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy, w tym opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego załącznik do SIWZ- karę umowną w wysokości 0,50 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek naruszenia;
d) z tytułu istnienia wad w przedmiocie umowy, które nie kwalifikują się do usunięcia –
karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 10 ust. 1
niniejszej umowy,
e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1
niniejszej umowy,
f) za częściowe odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za część od której
odstąpiono.
2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
poszczególnych kar umownych.

1.

2.

3.

4.

5.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach
przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych oraz umową i SIWZ, za zgodą obu
Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej
zmiany.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących
sytuacjach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy.
2) zmiany stawki podatku VAT wpływającej na wynagrodzenie Wykonawcy;
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa, a szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu
cywilnego.
W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca
będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania
wszelkich sporów mogących powstać na gruncie niniejszej umowy, a w przypadku
13

niemożności polubownego ich załatwienia, Strony ustalają, iż Sądem właściwym do
rozpoznania sporów z niniejszej umowy będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.
6. Eksponowanie znaków firmowych Wykonawcy może odbywać się tylko za pisemną zgodą
przedstawiciela Zamawiającego, przy czym sposób i forma prezentacji nie może odbiegać
od standardów przyjętych przez Zamawiającego. Reklamowanie firmy odbiegające od w/w
zasad spowoduje obciążenie Wykonawcy kosztami usunięcia znaków firmowych.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
8. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki przewidziane w jej treści oraz:
1) formularz ofertowy
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym opis przedmiotu zamówienia
3) Oferta
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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