WZÓR UMOWY – CZĘŚĆ II SIWZ
UMOWA NR ……………………………………………..
na wykonanie, dostawę i instalację stanowisk interaktywnych wchodzących w skład zadania
……………………………………………………. w ramach projektu „Rybacy w akcji. Stanowiska edukacyjne na
wystawie stałej w Muzeum Rybołówstwa w Helu”,
zawarta w dniu ……………………………. r. w Gdańsku pomiędzy: Narodowym Muzeum Morskim w
Gdańsku, z siedzibą 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13, działającym zgodnie z wpisem do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 14/92 , Regon
000635075, NIP 583-12-81-033, reprezentowanym przez:
1. Jerzego Litwina – Dyrektora,
2. Mirosławę Bednarz - Główną Księgową
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Umowa niniejsza zostaje zawarta w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia ……………………………. z dnia …………………………….,
przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 z póź. zm.).
§ 1.
DEFINICJE
Użyte w niniejszej umowie sformułowania oznaczają odpowiednio:
1. Projekt – realizowany przez Zamawiającego projekt pt. „Rybacy w akcji. Stanowiska edukacyjne na
wystawie stałej w Muzeum Rybołówstwa w Helu”.
2. Materiały Zamawiającego – materiały (treści itp.) niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu
Umowy, do których dostarczenia Wykonawcy obowiązany jest Zamawiający, zgodnie z
postanowieniami Pakietu.
3. Muzeum Rybołówstwa w Helu, oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – obiekt przy
ul. Bulwar Nadmorski 1, Hel.
4. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego.
5. Ustawa PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późń. zm).
6. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
W pozostałym zakresie stosuje się definicje zawarte w SIWZ.
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§ 2.
PRZEDMIOT UMOWY – OGÓLNE INFORMACJE
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, zgodnie z ofertą
Wykonawcy z dnia ................ 2016 r.:
a) projektów: wstępnego i wykonawczego stanowisk, wykonawczego opisów i instrukcji do
stanowisk, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, a po ich zaakceptowaniu przez
Zamawiającego,
b) wykonanie na ich podstawie, dostawa i instalacja w Muzeum Rybołówstwa w helu tych
stanowisk, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ
c) przekazanie pełnej dokumentacji stanowisk, umożliwiającej późniejszą konserwację,
serwis i modyfikacje
d) przeprowadzenie jednego szkolenia dla wybranych przez Zamawiającego 4 (czterech)
pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych stanowisk, ich konserwacji
i serwisu, wraz z
e) przeniesieniem na Zamawiającego praw na dobrach niematerialnych do utworów.
łącznie dalej zwanymi „Przedmiotem Umowy”.

§ 3.
WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w ramach realizacji postanowień niniejszej Umowy.
2. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi w etapach:
a) Etap I – wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę projektów
wstępnych, o których mowa w SIWZ p. 2.1. Realizacja Etapu I zostanie zakończona do dnia
15 sierpnia 2016 r.
b) Etap II – wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę projektów
wykonawczych, o których mowa w SIWZ p. 2.1. Realizacja Etapu II zostanie zakończona do
dnia 15 września 2016 r.
c) Etap III – wykonanie stanowisk na podstawie projektów ustalonych w Etapie I i II, a
następnie dostawa i instalacja stanowisk, o których mowa w Muzeum Rybołówstwa w Helu
oraz przeprowadzenie szkolenia. Realizacja Etapu III zostanie zakończona do dnia 18
grudnia 2016 r.
3. W terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do
przekazania Zamawiającemu harmonogramu wykonywania Przedmiotu Umowy. Harmonogram
winien przedstawiać co najmniej szczegółowo określoną realizację poszczególnych etapów oraz co
dwutygodniowe spotkania Wykonawcy z Zamawiającym, podczas których Wykonawca będzie
informował Zamawiającego o postępach prac. Harmonogram, o którym mowa w zdaniu
poprzednim podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Po dokonanych uzgodnieniach Zamawiający
zatwierdzi harmonogram.
4. Dopuszcza się wprowadzanie zmian do Harmonogramu, o ile wprowadzone zmiany nie wpłyną na
terminy realizacji: przedmiotu umowy oraz pozostałych obowiązków wynikających z umowy.
Zmiany winny być uzgodnione przez obie strony.
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5. Wykonawca przedstawiać będzie Zamawiającemu do akceptacji projekty oraz inne szczegółowe
założenia wykonania Przedmiotu Umowy w celu zapewnienia najdalej idącej zgodności Przedmiotu
Umowy z założeniami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający
nie odmówi, ani nie opóźni swej akceptacji bez uzasadnionej przyczyny, każdorazowo wynikającej
z SIWZ. Wykonawca będzie dostarczać Zamawiającemu projekty sukcesywnie, niezwłocznie po ich
ustaleniu, aby umożliwić ich analizę i zgłoszenie uwag przez Zamawiającego w odpowiednim
terminie.
6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udzielać będzie też niezbędnych informacji o przebiegu
procesu realizacji Przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy korzystając wyłącznie z własnych materiałów i urządzeń, z
zastrzeżeniem Materiałów Zamawiającego. Materiały Zamawiającego zostaną przekazane
Wykonawcy w ciągu 14 dni roboczych od zawarcia niniejszej Umowy, chyba że strony ustalą inny
termin na ich przekazanie.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania swoich podwykonawców i ich
pracowników, z pomocy których korzysta przy realizacji swych obowiązków, wynikających z
niniejszej Umowy, jak za działania lub zaniechania własne.
9. Wykonawca oświadcza, iż każde ze stanowisk wchodzących w skład Przedmiotu Umowy posiadać
będzie wszelkie wymagane prawem polskim certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania zgodnie z
przeznaczeniem w Centrum Konserwacji Wraków Statków, w szczególności – o ile wynika to z
odpowiednich przepisów prawa - spełniać będzie wymagania dla oznaczenia ich właściwym
symbolem „CE”, na dowód czego Wykonawca oznaczy je tym znakiem.
10. Wykonawca oświadcza, iż każde ze stanowisk wchodzących w skład Przedmiotu Umowy spełniać
będzie wymagania polskiego prawa dotyczące dopuszczenia go do korzystania w budynku
użyteczności publicznej przez osoby powyżej 3 roku życia, o ile takie wymagania zostały określone
przepisami prawa.
11. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa instalacji Wykonawca dostarczy protokół pomiarów
ochronnych oraz niezbędne certyfikaty materiałów i urządzeń wchodzących w skład instalacji.

§ 4.
TERMINY
1. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do wykonywania Przedmiotu Umowy niezwłocznie
po zawarciu niniejszej Umowy.
2. Realizacja Etapu I zostanie zakończona do dnia 15 sierpnia 2016 r.
3. Realizacja Etapu II zostanie zakończona do dnia 15 września 2016 r.
4. Realizacja Etapu III zostanie zakończona do dnia 18 grudnia 2016 r.
5. W odstępach miesięcznych od dnia podpisania umowy, Wykonawca będzie składał pisemne
raporty z wykonywania Przedmiotu Umowy.
6. Zamawiający ma prawo do dokonywania wizji w miejscu przygotowywania Przedmiotu Umowy, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Wykonawca nie odmówi dokonania wizji przez
Zamawiającego. Koszty związane z dojazdem przedstawicieli Zamawiającego do miejsca dokonania
wizji ponosi Zamawiający.
7. Warunkiem realizacji Etapu III jest odpowiednie przygotowanie pomieszczenia, w którym ma ona
nastąpić, zgodnie z SIWZ.
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8. Strony umowy przy uwzględnieniu zakresu prac objętych Przedmiotem Umowy – ustalą terminy
wykonania dostaw, prac instalacyjnych i montażowych w budynku Muzeum Rybołówstwa.
Wykonawca uwzględni przedmiotowe ustalenia w harmonogramie, ponadto przed wejściem do
budynku, w każdym wypadku uzgodni termin i zasady wejścia, przebywania oraz opuszczenia
terenu Muzeum z Zamawiającym.
9. Realizacja Przedmiotu Umowy zostanie zakończona do dnia 18 grudnia 2016 r.
10. Wykonawca obowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o każdym grożącym opóźnieniu z
podaniem powodów niedotrzymywania terminów i spodziewanego czasu opóźnienia oraz wskazać
środki zaradcze jakie podjął lub zamierza podjąć by dotrzymać termin realizacji zadania. Powyższe
stosuje się odpowiednio do Zamawiającego w zakresie przygotowania pomieszczeń do realizacji
Przedmiotu Umowy.

§ 5.
REALIZACJA ETAPU III
1. Wykonawca na własny koszt i ryzyko oraz przy użyciu własnych materiałów i urządzeń wykona,
dostarczy i zainstaluje Przedmiot Umowy w Muzeum Rybołówstwa zgodnie z SIWZ. Powyższe
obejmuje w szczególności obowiązek zapewnienia środków ochrony osobistej i spełnienia innych
wymaganych prawem warunków wstępu na teren Muzeum.
2. Zamawiający zapewni odpowiednie przygotowanie pomieszczenia, w którym ma zostać
zainstalowany Przedmiot Umowy, wraz z koniecznymi przyłączami, zgodnie z postanowieniami
SIWZ.
3. Wykonawca zapewni by realizacja Etapu III przebiegała w sposób zapewniający bezpieczeństwo
Muzeum przed jakimikolwiek uszkodzeniami oraz przy uwzględnieniu wymagań bezpieczeństwa
przekazanych przez Zamawiającego lub Kierownika Budowy, w szczególności zgodnie z przepisami
o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2003 Nr
121 poz. 1138) oraz normami bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650).
4. Podczas realizacji Etapu III Wykonawca podlegać będzie wynikającym z zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku na Muzeum. Wykonawca w szczególności obowiązany będzie do
przerwania prac instalacyjnych na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie
dotychczas wykonanych prac przed ich zniszczeniem lub utratą efektów.
5. Wykonawca niezwłocznie usunie na własny koszt wszelkie szkody lub awarie, za których
wystąpienie odpowiada Wykonawca.
6. Wykonawca zapewnia, że każdy materiał odpadowy z miejsca prac będzie użyty ponownie,
poddany recyklingowi lub składowany/zutylizowany w sposób proekologiczny. Wykonawca będzie
przekazywał Zamawiającemu wszystkie dokumenty i informacje potwierdzające realizację tego
obowiązku. Dokumenty i informacje muszą zawierać następujące dane: rodzaj i ilość materiału
odpadowego, termin i sposób usunięcia oraz informację kto (jaki podmiot) usunął ten materiał.
Przekazywane dokumenty i informacje powinny zawierać wszystkie fakty związane z usuwaniem
odpadów; jeżeli materiały odpadowe zostały ponownie wykorzystane należy podać jak i gdzie,
jeżeli zastosowano spalanie, należy podać rodzaj spalania oraz wskazać nazwy i siedziby
podmiotów usuwających oraz potwierdzenie, że posiadały one uprawnienia do takich działań, itp.
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7. Wykonawca zapewni, że będzie wykonywał Przedmiot Umowy z wykorzystaniem osób
posiadających niezbędne uprawnienia oraz doświadczenie stosowne do rozmiaru i charakteru prac
oraz zgodne z wymogami określonymi w SIWZ.
8. Przed Odbiorem Przedmiotu Umowy Wykonawca przeprowadzi jedno szkolenie wybranych przez
Zamawiającego 4 (czterech) pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych
stanowisk, ich konserwacji i serwisu.
§ 6.
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca wyznaczy na piśmie swojego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności odbioru
i podpisania protokołu odbioru.
2. Zamawiający wyznaczy na piśmie swoich przedstawicieli do przeprowadzenia czynności odbioru i
podpisania protokołu odbioru.
3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości
dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym. Następnie
Zamawiający, w terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, pisemnie wyznacza termin dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy.
4. Odbiór Przedmiotu Umowy uznaje się za dokonany z chwilą podpisania przez Strony protokołu
bezusterkowego odbioru („Odbiór Przedmiotu Umowy”). Podpisany przez Strony protokół
bezusterkowego odbioru jest podstawą do wystawienia faktury.
5. Warunkiem podpisania protokołu bezusterkowego odbioru jest wykonanie, dostarczenie i
instalacja Przedmiotu Umowy zgodnie z założeniami Pakietu, a także (o ile ma zastosowanie)
przeprowadzenie próby potwierdzającej prawidłowe działanie oraz wydanie pełnej dokumentacji
dotyczącej Przedmiotu Umowy.
6. Wszelkie usterki i wady stwierdzone podczas czynności odbiorowych, winne być odnotowane w
protokole w toku czynności odbiorowych wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia.
7. Strony wyłączają stosowanie art. 55 ust 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 7.
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie całkowite
wynagrodzenie ryczałtowe, które zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącą Załącznik do niniejszej
Umowy, wynosi łącznie:
- netto : …………………………………………………zł. (słownie złotych: ….………………………….…………………………….)
- VAT: ………………………………………………… zł. (słownie złotych: …………………………………….………………………..)
- brutto: …………………………………………………zł (słownie złotych: …………………………………………………………….)
2. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu
Umowy, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, jak również w nim
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nie ujęte, a bez których nie można wykonać Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie opłaty,
zysk, narzuty, ewentualne upusty, należny podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
3. Wynagrodzenie powyższe jest ostateczne, uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie
realizacji Przedmiotu Umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do
jego zrealizowania, w tym ewentualne koszty wynikające z przerw w wykonaniu prac instalacyjnych
oraz przesunięciu terminu dostawy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
4. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej części,
wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość prac lub
dostaw, od wykonania których odstąpiono. Wartość wykonanych prac lub dostaw zostanie
wyliczona proporcjonalnie do całości prac objętych umową.

§ 8.
PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają, że całkowite wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 7 ust. 1 będzie płatne
jednorazowo na podstawie faktury VAT. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni po
Odbiorze Przedmiotu Umowy.
2. Podstawą płatności wynagrodzenia Wykonawcy będzie prawidłowo i rzetelnie wystawiona na
Zamawiającego faktura VAT Wykonawcy. Na fakturze powinien znajdować się numer niniejszej
umowy oraz dopisek „w ramach projektu budowy Centrum Konserwacji Wraków Statków”. Do
faktury Wykonawca dołączy oświadczenie, jaka część płatności odpowiada wynagrodzeniu za
robociznę, materiały, a jaka za sprzęt, zgodnie z założeniami Projektu.
3. Płatność faktury VAT dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze VAT.
4. Termin płatności faktury VAT Wykonawcy ustalony jest na 30 dni od daty doręczenia jej
Zamawiającemu.
5. Za termin płatności wynagrodzenia Strony uznają moment obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§ 9.
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym Przedmiotowi Umowy
na cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia, chyba że coś innego wynika z postanowień ust 2. Okres
obowiązywania umowy ubezpieczenia nie może być krótszy niż 1 rok.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 winna obejmować następujący zakres ubezpieczenia:
a) odpowiedzialność cywilna deliktowa oraz kontraktowa;
b) odpowiedzialność za szkody spowodowane przez podwykonawców, w przypadku gdy
zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców.
3. Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy przedstawi Zamawiającemu
kopię dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia.
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§ 10.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za których
wystąpienie odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia brutto,
b) za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w realizacji I Etapu – 0,1% całkowitego
wynagrodzenia brutto, nie więcej jednak niż 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto,
c) za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w realizacji II Etapu, – 0,1 % całkowitego
wynagrodzenia brutto, nie więcej jednak niż 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto,
d) za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w realizacji III Etapu, – 0,1 % całkowitego
wynagrodzenia brutto, nie więcej jednak niż 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto.
e) za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej Przedmiotu Umowy
zgodnie z terminami określonymi w § 11 - w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia
brutto, nie więcej jednak niż 2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, w stosunku do
danego przypadku usterki lub wady,
f) za każdy dzień opóźnienia w dochowaniu terminu naprawy gwarancyjnej Przedmiotu
Umowy zgodnie z terminami określonymi w § 11 - w wysokości 0,5 % całkowitego
wynagrodzenia brutto, nie więcej jednak niż 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, w
stosunku do danego przypadku usterki lub wady,
g) za każdą odmowę lub opóźnienie wykonania poleceń o których mowa w § 5 ust. 4
potwierdzonych pisemnie przez Kierownika Biura Projektu lub Zamawiającego – 0,5 %
całkowitego wynagrodzenia brutto,
h) za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o
których mowa w § 9 ust. 3 niniejszej umowy – 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% całkowitego
wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za których
wystąpienie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych umową, z
uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynności.
4. Wykonawca wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę na dokonywanie potrąceń kar
umownych z jego wierzytelnościami z tytułu realizacji niniejszej umowy.
5. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
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§ 11.
GWARANCJA i RĘKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na okres ….. miesięcy gwarancji jakości oraz rękojmi na
Przedmiot Umowy, licząc od daty Odbioru Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.
2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie na własny koszt i we własnym zakresie zgłoszone przez
Zamawiającego wady lub usterki.
3. Wykonawca obowiązany będzie przystąpić do usunięcia wad lub usterek najpóźniej w terminie 72
godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.
4. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad lub usterek najpóźniej w terminie 5
dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym
terminie uzgodnionym przez Strony.
5. Naprawa następuje w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu do innego
miejsca Wykonawca zapewni transport w obie strony oraz poniesie jego koszt i ryzyko.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie wskazanym przez
Zamawiającego lub nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym
jednak niż 30 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia naprawy osobie trzeciej, na
koszt i ryzyko Wykonawcy – bez utraty praw wynikających z gwarancji.
7. Jeżeli jakiekolwiek oprogramowanie systemowe, użytkowe lub rzecz wchodzące w skład
Przedmiotu Umowy objęte jest gwarancją producenta, dłuższą niż okres wskazany w ust 1,
Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny po upływie okresu gwarancji.
8. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po Odbiorze Przedmiotu
Umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
9. Wykonawca przez cały okres trwania gwarancji i rękojmi będzie zobowiązany do aktualizacji
oprogramowania w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 12.
OSOBY
Osoby delegowane do bieżącego kontaktu:
1. Strony oświadczają, iż upoważniają niniejszym do kontaktu w zakresie bieżącej realizacji niniejszej
Umowy:
a) Zamawiający: …………., ………….., e-mail……….., fax……….., Tel…………..
b) Wykonawca: …………., ………….., e-mail……….., fax……….., Tel…………..
2. W zakresie realizacji czynność dostawy i instalacji Przedmiotu Umowy w CKWS, Zamawiającego
będzie reprezentował Kierownik Biura Projektu lub Zamawiający.
3. Zmiana osób wskazanych w ustępach poprzedzających lub ich danych kontaktowych nie wymaga
zmiany niniejszej Umowy.
Osoby delegowane przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy:
a) ……………………………………………………..
b) ………………………………………………………..
8

4.
5.

6.

7.

c) ………………………………………………………
W zakresie określonym w SIWZ, Wykonawca będzie realizował umowę z udziałem osób
wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy.
W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiotowe zamówienie Wykonawca ma obowiązek
zastąpić tę osobę osobą posiadającą nie mniejsze kwalifikacje i doświadczenie. Zastąpienie osoby
realizującej zamówienie będzie możliwe za zgodą Zamawiającego. Wykonawca w celu uzyskania
zgody musi przedstawić takie same dokumenty i informacje jakie Zamawiający wymagał w SIWZ.
Podczas nieobecności którejkolwiek z osób realizujących przedmiotowe zamówienie wynikającej z
urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo na
cały okres nieobecności zatrudnionych osób. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone na
piśmie, do aprobaty Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem, aby uniknąć zwłoki w
realizacji projektu.
W przypadku powtarzających się naruszeń ustalonych pomiędzy stronami zasad współpracy, a w
szczególności w przypadku naruszania ustalanych terminów, Wykonawca na uzasadniony wniosek
Zamawiającego zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zmiany w składzie zespołu zastępując
osobę winną naruszeń inną osobą. Postanowienia ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 13.
ZMIANA UMOWY
1. Wszystkie zmiany treści umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron na piśmie w formie aneksu do
niniejszej umowy pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 i 2 Ustawy PZP oraz
SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian niniejszej umowy:
a) zmiana w zakresie terminu wykonania niniejszej umowy – w przypadku gdy wystąpią
okoliczności niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające wykonanie zamówienia w
terminach określonych w umowie;
b) zmiany wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku
ustawowej zmiany podatku VAT - w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian;
c) zmiany w celu uzyskania właściwego efektu funkcjonalno – użytkowego, w szczególności
zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych przez Zamawiającego
w SIWZ – pod warunkiem uzyskania efektu co najmniej na tym samym poziomie
technicznym lub jakościowym lub funkcjonalnym.
3. Wszystkie określone w ust. 2 powyżej zmiany stanowią katalog zmian na które Zamawiający może
wyrazić zgodę, nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca, poprzez pisemne wystąpienie w
okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz
termin wprowadzenia.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 powyżej wprowadzenie zmian następuje na podstawie
protokołu konieczności, określającego przyczyny zmiany umowy. Protokół konieczności
przygotowywany jest przez Wykonawcę i podpisywany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. W
oparciu o powyższe Strony winny zawrzeć stosowny aneks do niniejszej umowy.
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§ 14.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł Zamawiającemu
zabezpieczenie w postaci ……………………………………………………………………….……….….., którego
wysokość wynosi ………………………………… zł, co stanowi 10% całkowitego wynagrodzenia
ryczałtowego brutto.
2. Zamawiający pozostawi tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z rękojmi za wady 30%
wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a pozostałą część zwróci w terminie 30 dni
od dnia Odbioru Przedmiotu Umowy. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia na inną zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy PZP,
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu jego treść do akceptacji. W przypadku gdy zabezpieczenie
wnoszone będzie w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej, winna ona być w
szczególności nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.
§ 15.
PRAWA AUTORSKIE
1. Z zastrzeżeniem ust. 10 - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że będzie wyłącznie uprawniony z
tytułu autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów jakie powstaną w wyniku
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, w szczególności dokumentację
dostarczaną lub stworzoną w ramach realizacji przedmiotu umowy, instrukcje, puzzle, makiety. W
szczególności Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że prawa te w chwili ich przeniesienia na
Zamawiającego nie będą w całości ani w żadnej części zbyte, obciążone, ani nie zostanie w
stosunku do nich udzielone upoważnienie do korzystania osobie trzeciej.
2. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z utworów określonych w ust 1, nie
spowoduje naruszenia praw osób trzecich w szczególności praw autorskich do cudzego utworu i
zwolni Zamawiającego ze wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem ich praw w
związku z korzystaniem przez Zamawiającego z utworów przeniesionych nań w wykonaniu
postanowień niniejszej Umowy.
3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11 - W ramach wynagrodzenia określonego niniejszą Umową,
Zamawiający nabywa prawa autorskie do wszelkich utworów stworzonych przez Wykonawcę w
wyniku wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i własności przedmiotu, na
którym utwór utrwalono z chwilą przyjęcia utworu. Przyjęcie utworu może nastąpić w sposób
wyraźny lub dorozumiany (jeżeli Zamawiający nie złoży wyraźnego oświadczenia o nieprzyjęciu
danego utworu - w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o powstaniu
danego utworu lub od chwili powzięcia w inny sposób wiadomości o takim utworze). Przeniesienie
praw autorskich następuje w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności:
a) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na
taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
c) wprowadzania do obrotu,
d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej,
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e) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
f) publicznego wykonania lub publicznego odtwarzania,
g) wystawiania,
h) wyświetlania,
i) użyczania lub najmu,
j) dzierżawy,
k) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację
naziemną,
l) nadawania za pośrednictwem satelity,
m) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) dzieła,
n) pobierania danych z bazy, n) zmiany i wszelkiej modyfikacji
4. Przeniesienie praw nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi się zarówno do
terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw. Wykonawca oświadcza, że nie
będzie wykonywał swych praw osobistych do utworów nabytych przez Zamawiającego zgodnie z
niniejszą Umową. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu autora
utworu jego autorskich praw osobistych w zakresie:
a)
b)
c)
d)

5.

6.
7.
8.
9.

10.

decydowania o pierwszym udostępnieniu utworów,
decydowania o nienaruszalności treści i formy utworów oraz jego rzetelnego wykorzystania,
decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z utworów.
decydowania o oznaczeniu utworów nazwiskiem lub pseudonimem autora albo do
udostępniania go anonimowo,
Upoważnienie obejmuje uprawnienie Zamawiającego do przeniesienia upoważnienia do
wykonywania w imieniu autora/ów utworu ich autorskich praw osobistych na rzecz podmiotu
trzeciego w zakresie w jakim zostało ono udzielone na rzecz Zamawiającego.
W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji utworu o pola nieznane w
chwili zawarcia niniejszej Umowy, Strony w odrębnej Umowie uregulują warunki przeniesienia
autorskich praw majątkowych na nieznanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji.
Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji utworu
na nieznanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji.
Z chwilą dostarczenia przedmiotowego dzieła Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność
egzemplarzy (nośników materialnych ), na których utrwalono to utwory.
Zamawiający ma prawo do korzystania z fragmentów utworów lub ich części składowych i
rozporządzenia nimi bez ograniczeń.
Zamawiający zobowiązuje się, że autor nie będzie wykonywał w stosunku do Utworów swych
autorskich praw osobistych.
W przypadku powierzenia jakichkolwiek czynności związanych z realizacją Umowy przez
Wykonawcę osobom trzecim (podwykonawcom ) Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować w
umowach z takimi osobami nabycie praw oraz dopełnienie zobowiązań umożliwiających
Wykonawcy wykonanie obowiązków określonych w ust. 1- 14 niniejszego paragrafu.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 udziela Zamawiającemu na czas
nieokreślony, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z gier tworzonych
lub dostarczanych w ramach realizacji niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do nie
wypowiadania udzielonej licencji. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi nośniki,
na których utrwalono utwory.
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11. Wykonawca udziela licencji na polach eksploatacji zgodnych z przeznaczeniem gier i przedmiotem
niniejszej umowy w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie
magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na
taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo,
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej lub multimedialnej,
d) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
e) wyświetlania,
f) użyczania lub najmu,
g) dzierżawy,
h) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację
naziemną,
i) nadawania za pośrednictwem satelity,
j) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) dzieła,
k) zmiany i wszelkiej modyfikacji.
12. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu prawa do gier i jest w pełni uprawniony do
udzielania niniejszej licencji. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że gry nie naruszają praw
autorskich i osobistych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz że jego prawa do gier nie
są ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub
wadliwego nabycia praw do gier od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do gier obciążonych
prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenia licencji na rzecz
Zamawiającego.

§ 16.
PRZEDTERMINOWE ZAKOŃCZENIE UMOWY.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonywaniem Przedmiotu Umowy zgodnie z
harmonogramem, o którym mowa w § 4 ust. 3 i Zamawiający stwierdzi, że nie jest
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez
wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić z winy Wykonawcy jeszcze przed upływem
terminu do realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Jeżeli Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od
umowy odstąpić z winy Wykonawcy.
4. Odstąpienie od Umowy może dotyczyć wyłącznie całości lub części umowy tej części Umowy, która
odpowiada nie zrealizowanemu przez Wykonawcę części Przedmiotu Umowy. W zakresie realizacji
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Etapu II, uznaje się że odstąpienie dotyczyć może wyłącznie tych stanowisk, które nie zostały
odebrane przez Zamawiającego.
5. W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zwrotu Materiałów
Zamawiającego, jak i – wedle swego uznania - wydania rozpoczętej części Przedmiotu Umowy za
wynagrodzeniem odpowiadającym jego wartości w chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

§ 17.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralną część niniejszej Umowy stanowi Załącznik - oferta Wykonawcy z dnia ................
3. Wykonawca potwierdza, iż przyjął wszystkie warunki SIWZ, w zakresie dotyczącym Pakietu,
które stanowią integralną część niniejszej Umowy.
4. Wszelkie spory powstałe na gruncie zawarcia lub wykonywania niniejszej Umowy Strony
zobowiązane będą rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie. W braku możliwości
polubownego rozwiązania sporu, poddany zostanie on pod rozstrzygnięcie przez sądy właściwe
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Obowiązującym prawem dla realizacji i interpretacji niniejszej Umowy będzie prawo
Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem „Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów” z 11 kwietnia 1980 r.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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