WZÓR UMOWY
zawarta w Warszawie, w dniu .................... 2019 r. pomiędzy:
Skarbem Państwa - Urzędem Morskim w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie przy pl. Stefana
Batorego 4, kod pocztowy 70-207, reprezentowanym przez Pana Wojciecha Zdanowicza –
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a firmą:
…………………., z siedzibą ……………… wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem ………….., prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………………………..
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………..,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem Umowy, zwanym dalej „Zamówieniem” jest udzielenie Zamawiającemu przez
Wykonawcę licencji stanowiskowej, (co najmniej 50 stanowisk) na korzystanie
z Bazy Systemu Informacji Prawnej on-line wraz z codzienną aktualizacją o nazwie ……….,
zwanym dalej SIP, a także co najmniej 9 licencji indywidualnych do specjalistycznych
modułów SIP (Ochrona Środowiska, Prawo Pracy, BHP, Serwis Budowlany, Prawo
Europejskie, Zamówienia Publiczne, Prawo Cywilne, Prawo Publiczne, Finanse Publiczne,
księgowość i podatki, dostęp do pełnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego,
Ochrona Danych Osobowych) na okres 12 miesięcy, licząc od dnia 1 października 2019 r. i
zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z SIP w tym okresie. Przez codzienną
aktualizację, o której mowa powyżej, należy rozumieć aktualizację w dni robocze z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy
2. Dostęp on-line musi być możliwy z dowolnego adresu IP (bez ograniczeń) dla min. 9
stanowisk,
3. Zamówienie zostanie zrealizowane w zakresie zgodnym z warunkami określonymi
w Zapytaniu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz Ofertą Wykonawcy,
stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy.
4. W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1.
5. Dostawa Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej wraz z licencjami zostanie potwierdzona
protokołem odbioru.
§2
1. Za realizację Zamówienia, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jednorazowe w wysokości
……….. zł netto (słownie: ………..), co powiększone o należny podatek VAT stanowi ………..
zł brutto (słownie: …………………………).
2. Zapłata Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru, którego
wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Fakturę należy doręczyć Zamawiającemu na adres:
Urząd Morski w Szczecinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin.
3. Jako dzień zapłaty Wynagrodzenia Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu
z rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie
od Zamawiającego odsetek ustawowych.

Wynagrodzenia,

Wykonawca

może

żądać
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5. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej obejmuje wynagrodzenie za wszystkie
świadczenia realizowane na mocy Umowy w okresie wskazanym w jej treści, w tym
wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji objętych Umową (usługa główna), jak
i wynagrodzenie z tytułu realizacji pozostałych świadczeń opisanych w Umowie, mających
charakter świadczeń pomocniczych względem ww. usługi głównej .
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia SIP spełniającego wszystkie wymogi Zamawiającego
dotyczące zarówno składników elektronicznego Systemu informacji prawnej, jak i wszelkich
funkcjonalności SIP, które zostały szczegółowo wskazane w opisie Zamówienia i ofercie
Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczane na mocy niniejszej umowy bazy danych SIP:
1) zostały stworzone, są aktualizowane i modernizowane (każda ich wersja) z należytą
starannością, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, przez zespół profesjonalistów,
2) programy komputerowe obsługujące dostarczone bazy (każdą ich wersję) są stale i intensywnie
testowane w zakresie prawidłowości działania oraz współdziałania z innymi programami, wg
standardów wypracowanych i stosowanych przez profesjonalnych producentów oprogramowania,
3) informacja prawna zawarta w dostarczonych bazach danych podlega systematycznej
i wielokrotnej korekcie zarówno językowej, jak i merytorycznej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby dostarczony przez niego SIP
funkcjonował bezawaryjnie, a dane tekstowe zawarte w dostarczonych bazach pozbawione były
błędów językowych i merytorycznych.
4. Zamawiający jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania zasad użytkowania Systemu
określonych w dostarczonych wraz z ich pierwszymi wersjami instrukcjach oraz zasad, o których
Wykonawca poinformuje go w trakcie realizacji umowy, w szczególności wynikłych ze stałej
modernizacji dostarczanych baz.
§4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, że SIP będzie działać w okresie, o którym mowa
w § 1 ust. 1 zgodnie z opisem jej funkcji zamieszczonym w samej bazie SIP . Gwarancja nie
obejmuje jednak błędów, uszkodzeń ani jej awarii spowodowanych zachowaniami niezgodnymi
z instrukcją obsługi, umową czy przepisami prawnymi, w tym ingerencją w zapis informatyczny
dostarczanego oprogramowania.
2. Gwarancja wygasa, jeżeli Zamawiający sam przystąpił do usunięcia awarii, błędów, usterek czy
wad SIP lub skorzystał w tym celu z usług osoby trzeciej, nieautoryzowanej w formie pisemnej
przez Wykonawcę.
3. Gwarancja wygasa najpóźniej z datą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
§5
W ramach Zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do realizowania usług wsparcia technicznego,
m.in. poprzez:
1. Przyjmowanie zgłoszeń Zamawiającego dotyczące wad lub nieprawidłowości w działaniu SIP
w godzinach od 8:00 do 17:00, w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy).
2. Zgłoszenia będą przekazywane Wykonawcy telefonicznie (nr tel. ……….) lub faksem (nr fax.
………..) lub poczty elektronicznej pod adres e-mail: ……………………..
3. Usuniecie wad / nieprawidłowości, musi nastąpić w terminie nie przekraczającym 2 dni roboczych
od dnia jej (ich) zgłoszenia.
4. Zgłoszenia dokonane po godz. 17:00 traktowane są jako zgłoszone w dniu następnym.
§6
1.

Wykonawca może powierzyć wykonanie Zamówienia podwykonawcom.

2.

Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie Zamówienia
Wykonawca odpowiada jak za własne.
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§7
1.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty
brutto wskazanej w § 2 ust. 1.

2.

Za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty brutto
wskazanej w § 2 ust. 1, licząc od dnia 1 października 2019 r.

3.

Za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad lub nieprawidłowości, o których mowa
w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty
brutto wskazanej w § 2 ust. 1.

4.

Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

5.

Za niewykonane Zamówienie lub jego część wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje a jeżeli
zostało już uiszczone podlega w odpowiedniej części zwrotowi do Zamawiającego.
§8

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z realizacją Umowy upoważnieni są:
1) ze strony Zamawiającego:
a)

Pan Paweł Szary, e-mail: pszary@ums.gov.pl,

b)

Pan Mirosław Kopiczko, e-mail: mkopiczko@ums.gov.pl,

c)

Pan Robert Tomaszewski, e-mail: rtomaszewski@ums.gov.pl,

d)

Pani Agata Łukiewska, e-mail: alukiewska@ums.gov.pl.

2) ze
strony
Wykonawcy:
e-mail: …………………..
2.

Pan

…………………,

tel.

……………….,

tel.

………………,

Do podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 2, upoważnieni są:
1) ze strony Zamawiającego:
a. Pan Paweł Szary, e-mail: pszary@ums.gov.pl,
b. Pan Mirosław Kopiczko, e-mail: mkopiczko@ums.gov.pl,
c. Pan Robert Tomaszewski, e-mail: rtomaszewski@ums.gov.pl.
d. Pani Agata Łukiewska, e-mail: alukiewska@ums.gov.pl.
2) ze
strony
Wykonawcy:
e-mail: ………………….

Pani

………………,

Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy w rozumieniu § 12.
§9
1. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do przedmiotu umowy w zakresie
niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia umownego udziela Zamawiającemu
niewyłącznej licencji na korzystanie z Systemu w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem i celem
powstania. Licencja obejmuje prawo Zamawiającego do korzystania z SIP, dla określonej w
umowie liczby stanowisk, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) aktualizacja wersji SIP, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,
2) dokonywanie wydruku danych z bazy danych SIP dla własnych potrzeb w zakresie i na
zasadach przewidzianych programem komputerowym ją obsługującym,
3) dokonywanie zapisu danych wyszukanych z bazy danych SIP dla własnych potrzeb i w celu ich
dalszego przetwarzania.
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3. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność względem Zamawiającego w przypadku
zgłoszenia względem Zamawiającego roszczeń przez osoby trzecie w związku z naruszeniem
ich praw autorskich do przedmiotu umowy.
§ 10
Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo do odstąpienia od umowy w następujących
przypadkach:
1. Na ogólnych zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
2. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad przedmiotu lub usterek związanych
z funkcjonowaniem przedmiotu umowy zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie 14
dni od daty zgłoszenia.
3. Przedmiot umowy nie będzie dostępny dla Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w okresie dłuższym niż 14 dni.
4. Przedmiot umowy nie będzie zapewniał pełnej funkcjonalności w umowie określonej
w wymiarze ponad 14 dni.
Odstąpienie od umowy będzie mogło być przez Zamawiającego dokonane po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń i wyznaczeniu w tym zakresie dodatkowego 7
dniowego terminu.
Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo do odstąpienia od umowy na ogólnych
zasadach określonych w kodeksie cywilnym po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia
naruszeń i wyznaczeniu w tym zakresie dodatkowego 7 dniowego terminu.
§ 11
Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest niezbędne dla wykonania
niniejszej umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz właściwych przepisów krajowych.
Ponadto:
1. Strony Umowy będą przetwarzać dane osobowe, uzyskane w związku z Umową, wyłącznie na
potrzeby jej realizacji. Strony zobowiązują się do przestrzegania – wobec drugiej strony – wymogów
dotyczących ochrony danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z
krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych osobowych.
2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, Strony
zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:
a) Dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych w części wstępnej Umowy
oraz osób wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień udostępniane będą
drugiej Stronie, która stanie się administratorem danych osobowych i przetwarzane przez nią
wyłącznie w celu realizacji Umowy, jakim jest prawnie uzasadniony interes administratora jako
podstawa prawna przetwarzania. Dotyczy to także danych osób upoważnionych do wystawiania faktur
i innych dokumentów, niezbędnych do wykonania umowy.
b) Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, którzy otrzymają dostęp do danych osobowych, w
zakresie swoich obowiązków - zostaną zaznajomieni z Umową, w tym z zapisami niniejszego
przepisu.
c) Strony potwierdzają, że powyższe dane osobowe będą przetwarzać jedynie w okresie koniecznym
do realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzględnieniem okresu przedawnienia oraz właściwych przepisów
prawnych (m.in. przepisów podatkowych)
d/ Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: iod@ums.gov.pl
§ 12
Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 14
Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
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§ 15
Dopuszcza się rozwiązanie Umowy w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron.
§ 16
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy, a 1 dla
Zamawiającego.
§ 17
Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:
1)

Załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe,

2)

Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy,

3)

Załącznik nr 3 Protokół odbioru licencji i oprogramowania,

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

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

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 3 do Umowy

Protokół odbioru licencji i instalacji oprogramowania nr ...../2019
do umowy nr ............

1.

Data przeprowadzenia odbioru: ……………

2.

Miejsce przeprowadzenia odbioru: ……………

3.

Osoby uczestniczące:
Przedstawiciel Zamawiającego: ……………….
Przedstawiciel Wykonawcy: …………………

4.

Termin dostawy i instalacji oprogramowania: ………………….

5.

Wnioski dot. zgodności z Umową:

…………………………….
6.

Zastrzeżenia dot. realizacji dostawy i instalacji oprogramowania

………………………………….
7. informacja o zgodności funkcjonalnej bądź niezgodności dostarczonego oprogramowania z umową
……………………………………

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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