Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego
WZÓR UMOWY
Zapytanie ofertowe nr 1/01.04.01/RPPK
Wzór umowy

zawarta w dniu , ……………………………… w …………………………..
pomiędzy:……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
zwanych dalej wspólnie „Stronami” lub osobno „Stroną”
o następującej treści:
§1
Oświadczenia Wykonawcy
1.

2.

Przedmiotem umowy jest „Zaprojektowanie oraz wdrożenie elektronicznej, zintegrowanej platformy
usług kurierskich pod nazwą „eWysyłki”, zawierającej w sobie 3 niezależne od siebie funkcjonalności”.
Szczegółowy opis i zakres umowy określają; zapytanie ofertowe wraz z załącznikami wyjaśnieniami
i zmianami, ogłoszenie i postanowienia niniejszej umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, możliwości techniczne i uprawnienia
konieczne do wykonania przedmiotu umowy opisanego w ust. 1.

3.

Wykonawca zobowiązany jest do dochowania najwyższej staranności przy wykonaniu prac objętych tą
umową, wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.

4.

Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich ani
praw autorskich.

5.

Na warunkach określonych Umową, Wykonawca zobowiązuje się do:
zaprojektowania oraz wdrożenia elektronicznej, zintegrowanej platformy usług kurierskich pod
nazwą „eWysyłki”, zawierającej w sobie 3 niezależne od siebie funkcjonalności oraz
2) świadczenia usług gwarancji od chwili podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez okres 24
miesięcy, a także
3) świadczenia usługi Asysty Technicznej od momentu dostarczenia Produktu objętego Asystą
Techniczną do chwili podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oraz od chwili podpisania Protokołu
Odbioru Końcowego przez okres 2 lat od jego podpisania,
1)

a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego Wynagrodzenia.
5.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 niniejszej umowy
z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, dążąc do docelowego korzystania przez
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6.

7.

8.

9.

10.

Zamawiającego z rozwiązania informatycznego:
1) nowoczesnego, rozwojowego oraz zapewniającego zaspokojenie jego potrzeb opisanych
w zapytaniu ofertowym wraz z wnioskami o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, udzielonymi
wyjaśnieniami i niniejszą Umową;
2) zabezpieczającego integralność, poufność i bezpieczeństwo danych;
3) gwarantującego stabilną pracę;
4) umożliwiającego integrację z rozwiązaniami wykorzystywanymi w zakresie wskazanym w zapytaniu
ofertowym;
5) otwartego, skalowalnego, w szczególności umożliwiającego łatwe dołączenie nowych
funkcjonalności oraz łatwą integrację z innymi systemami;
6) pozwalającego na dalszy rozwój i rozbudowę funkcjonalności platformy usług kurierskich;
7) pozwalającego na swobodny i konkurencyjny wybór firmy wspierającej w przyszłości rozwój
i utrzymanie zamawianej platformy usług kurierskich. Jakiekolwiek postanowienia i zapisy Umowy
oraz jakichkolwiek dokumentów ograniczających technicznie lub prawnie swobodę takiego wyboru
są nieważne.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem światowych
standardów profesjonalnej obsługi wdrożeń systemów informatycznych, przy wykorzystaniu całej
posiadanej wiedzy i doświadczenia. W ramach Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną
zgodność platformy usług kurierskich z przepisami prawa i zasadami obowiązującymi w Polsce,
w szczególności Wykonawca zapewnia, że funkcjonalność Systemu będzie zgodna z poniższymi
regulacjami, w zakresie i o ile regulacje te odnoszą lub odnosić się będą do platformy przepisami prawa
polskiego w tym między innymi w zakresie ochrony danych osobowych. Ocena zgodności platformy
usług kurierskich z wymaganiami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym na potrzeby wdrożenia
będzie dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o stan istniejący w chwili zgłoszenia gotowości
danej platformy usług kurierskich do odbioru, z tym że w przypadku gdy zmiana prawa nastąpiła po
odbiorze platformy usług kurierskich a przed zgłoszeniem Produktu do odbioru, Zamawiający w toku
odbioru wskaże, które zmiany w prawie muszą zostać uwzględnione w platformie usług kurierskich
przed dokonaniem odbioru, a które mogą zostać uwzględnione w ramach rękojmi i gwarancji. W takim
przypadku Zamawiający określi maksymalny termin uwzględnienia zmian po odbiorze platformy usług
kurierskich. Po odbiorze platformy usług kurierskich, uwzględnianie zmian będących skutkiem zmian
prawnych odbywać się będzie w ramach Asysty Technicznej.
Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż celem Zamawiającego jest otrzymanie wdrożonej, w pełni
funkcjonalnej platformy usług kurierskich, która będzie obsługiwana przez odpowiednio liczny,
przeszkolony personel i oświadcza, że wykona takie wdrożenie. Wykonawca oświadcza dalej, że jest
świadomy, że w celu zapewnienia powodzenia wykonania Umowy został wybrany jako jej generalny
wykonawca i w związku z tym jest odpowiedzialny za wykonanie, koordynację i nadzorowanie
wszystkich prac i innych czynności związanych z wykonaniem Umowy, chyba że wykonanie określonych
prac leży po stronie Zamawiającego, co zostało wyraźnie przewidziane w Umowie.
Ilekroć w Umowie jest mowa o odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie, koordynację
i nadzorowanie prac, zarządzanie i realizację Umowy, kierowanie i nadzorowanie wdrożeniem
przestrzegania przyjętych przez Strony planów działań i harmonogramów, itp. należy przez to rozumieć
obowiązki Wykonawcy względem własnego personelu oraz innych podmiotów za pomocą których
Wykonawca wykonuje Umowę, a także obowiązek uzgadniania z Zamawiającym ewentualnych
czynności, które zgodnie z Umową mają zostać zrealizowane przez Zamawiającego. Żadne z
postanowień Umowy nie może być interpretowane jako uprawnienie Wykonawcy do wydawania
wiążących poleceń przedstawicielom i pracownikom Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że jest świadom, że realizacja Umowy wymaga jego współpracy
z Wykonawcą. Całkowity zakres takiej współpracy i środków wymaganych od Zamawiającego w celu
realizacji Umowy określają postanowienia Umowy, przy czym może być on doprecyzowany
(uszczegółowiony) na zasadach opisanych w Umowie.
Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich dokumentów
i specyfikacji przekazywanych Stronie drugiej, a także za nieterminowe i nierzetelne wykonywanie
przydzielonych jej pracownikom lub współpracownikom zadań.
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§2
Przedmiot umowy
1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy opisanego w §1 ust.
1 niniejszej umowy zgodnie z założeniami zapytania ofertowego wraz z załącznikami wyjaśnieniami
i zmianami, ogłoszeniem i postanowieniami niniejszej umowy, w zamian za uzgodnione przez Strony
wynagrodzenie.

2.

Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z założeniami określonymi w zapytaniu ofertowym wraz
z załącznikami wyjaśnieniami i zmianami, ogłoszeniem i postanowieniami niniejszej umowy. Zapytanie
ofertowe wraz z załącznikami wyjaśnieniami i zmianami oraz ogłoszenie stanowią załącznik do niniejszej
umowy.

3.

Wykonawca deklaruje czas reakcji (czas w którym przystąpi do usunięcia awarii objętej gwarancją)
do …………… od zgłoszenia awarii na mail …………………………….
Wdrożenie w postaci platformy usług kurierskich i jej poszczególne części winny być dostarczone,
zainstalowane i przedstawione do odbiorów w siedzibie Zamawiającego, chyba że Strony w trakcie jej
realizacji postanowią inaczej.
Prowadzenie prac w oparciu o zdalny dostęp (za pośrednictwem posiadanej przez Zamawiającego bramy
VPN) wymaga każdorazowej zgody Zamawiającego, która może zostać uwarunkowana spełnieniem przez
Wykonawcę określonych warunków, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
W toku realizacji prac objętych przedmiotem umowy, każda ze Stron obowiązana jest na bieżąco informować
drugą Stronę o wszelkich zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem
umowy, w tym także okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość,
termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być przekazywane na piśmie Zamawiającemu. Każda ze
Stron jest zobowiązana niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia przeszkód związanych
z wykonaniem umowy, leżących po jej stronie, a zgłoszonych przez drugą Stronę. Brak pisemnej informacji
od Wykonawcy o zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem umowy
wyłącza możliwość odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu niesygnalizowanej zwłoki bądź braku
współdziałania Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu okresowe raporty z przebiegu prac nad
przedmiotem umowy w formie zgodnej z potrzebami Zamawiającego.
Niezależnie od postanowień powyższych, Wykonawca zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej
lub mailowej Zamawiającego o przebiegu realizacji umowy na dodatkowe żądanie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z Zamawiającym w zakresie przygotowania danych do
Migracji Danych w formacie uzgodnionym w zapytaniu wybranym spośród formatów określonych w zapytaniu.
Współdziałanie obejmować będzie przekazywanie informacji niezbędnych do dokonania tych czynności,
informacji o budowie platformy, w szczególności Oprogramowania, konsultowania wykonanych czynności, itp.
Zakres Migracji Danych określa zapytanie ofertowe. Dla uniknięcia wątpliwości, wykonanie Migracji Danych
stanowi element wdrożenia, co oznacza, że Wykonawca wykona prace niezbędne do zakończenia Migracji,
które nie zostały wyraźnie wskazane jako obciążające Zamawiającego. W ramach tych prac Wykonawca
m.in. przeprowadzi testową migrację danych, przeniesie dane do nowej bazy danych, udzieli Zamawiającemu
wsparcia w trakcie weryfikacji poprawności zmigrowanych danych oraz poprawi występujące w nich wady.
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Asysty Technicznej, zgodnie z niniejszymi warunkami. Asysta
świadczona będzie w okresie …………..
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług Asysty Technicznej w odniesieniu do platformy jako
całości, w tym w odniesieniu do całego Oprogramowania, Infrastruktury.
Zakres usług Asysty Technicznej obejmuje w szczególności:
a) usuwanie Wad Oprogramowania i Infrastruktury i przywracanie platformy i jej elementów do
działania zgodnie z zadeklarowanym czasem,
b) dostarczanie nowych i ulepszonych wersji Oprogramowania – na żądanie Zamawiającego
zgłoszone po informacji Wykonawcy o dostępności nowej wersji lub aktualizacji Oprogramowania,

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
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c)

zapewnienie stałego dostępu za pośrednictwem sieci Internet do aktualnych poprawek lub
uaktualnień Systemu, przeznaczonych do usuwania problemów, błędów, zwiększenia wydajności
w stosunku do wcześniejszej wersji bądź rozszerzenia funkcjonalności systemu,
d) odzyskiwanie danych oraz programów komputerowych utraconych lub uszkodzonych w wyniku
Wady Oprogramowania i Infrastruktury, których przyczyna leżała po stronie działań
Oprogramowania, Infrastruktury, lub innego oprogramowania dostarczonego przez Wykonawcę,
e) usuwanie błędów w Migracji Danych, w tym ręczne poprawianie błędnych danych,
f) zapewnienie stałego dostępu za pośrednictwem sieci Internet do bazy wiedzy na temat obsługi i
funkcjonowania Systemu.
14. Wykonawca w ramach platformy powinien udzielać aktywnego wsparcia w rozwiązaniu poniższych
problemów:
1) usuwania wirusa komputerowego jak również napraw spowodowanych jego działaniem,
2) modyfikacji danych w bazie danych wynikających z decyzji Zamawiającego np. korekta danych,
3) napraw uszkodzeń wynikających z udowodnionej eksploatacji Oprogramowania niezgodnie z jego
Dokumentacją,
4) usterek bądź nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego lub oprogramowania
współdziałającego z Oprogramowaniem lub Infrastrukturą, nie dostarczonego przez Wykonawcę,
5) działania czynników zewnętrznych, jak zwarcia instalacji elektrycznej.
§3
Zasady wykonywania zobowiązań wynikających z umowy
1.

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, a w szczególności:
a) materiałów tekstowych w wersji elektronicznej w postaci plików tekstowych (.txt, .rtf, .doc) lub w innych
uzgodnionych między stronami;
b) loga, zdjęć oraz innych elementów graficznych w wersji elektronicznej w formacie .jpg, .tif, .cdr, .eps,
.psd lub w innej wersji, uzgodnionej między stronami;

2.

Wszystkie materiały przygotowane zgodnie z ust. 1 Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy
najpóźniej na siedem dni roboczych przed rozpoczęciem przez Wykonawcę etapu prac, w którym materiały
te będą wykorzystane. W przypadku nie dostarczenia przez Zamawiającego kompletu materiałów w w/w
terminach, termin realizacji przedmiotu umowy ulega wydłużeniu o termin w ciągu, którego Zamawiający nie
przedłożył dokumentów.

3.

Uwagi i poprawki mogą wpłynąć na przesunięcie terminów realizacji innych etapów wykonania prac, jeśli są
z nimi technicznie lub funkcjonalnie związane. Czas realizacji/wdrożenia poprawek zostanie określony
przez koordynatora Wykonawcy. O konieczności wydłużenia czasu realizacji wykonania aplikacji webowej
koordynator Wykonawcy powiadomi koordynatora Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.

Nie zgłoszenie poprawek, o których mowa wyżej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
powiadomienia, jest równoznaczne z akceptacją Zamawiającego wykonania danego etapu prac przez
Wykonawcę.

5.

Wykonawca niniejszym gwarantuje, że przedmiotu umowy w warunkach normalnej eksploatacji i prawidłowej
obsługi będzie funkcjonował prawidłowo, w szczególności zgodnie z wszystkimi postanowieniami umowy,
zapytaniem ofertowym i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

6.

Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie treścią zapytania ofertowego wraz
z załącznikami – przede wszystkim szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, wyjaśnieniami i zmianami
oraz ogłoszeniem i postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia nienależytego
wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad według zasad
opisanych w niniejszej umowie.
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7.

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych na zasadach opisanych w niniejszej
umowie.

8.

Jeżeli w wyniku nieprawidłowości wdrożenia lub Wad, faktyczna eksploatacja elektronicznej, zintegrowanej
platformy usług kurierskich opisanej w §1 ust. 1 niniejszej umowy nie będzie możliwa lub będzie ograniczona
i Wady takie lub nieprawidłowości nie zostaną usunięte w terminie, Zamawiający ma prawo wezwać do
ostatecznego usunięcia Wad lub nieprawidłowości wyznaczając w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż
……. Jeżeli po upływie tego terminu wciąż zostaną stwierdzone Wady lub nieprawidłowości, Zamawiający –
niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień – ma prawo odstąpić od Umowy.

9.

Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą odbioru elektronicznej, zintegrowanej platformy usług kurierskich
przez Zamawiającego, po instalacji i trwa przez okres 24 miesięcy od odbioru końcowego platformy.

10. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotu umowy określony w §1 ust. 1 niniejszej umowy w taki
sposób, by nie naruszało to warunków standardowej gwarancji udzielonej przez producentów
poszczególnego Oprogramowania oraz innych programów komputerowych, w tym oprogramowania
systemowego wykorzystywanego w związku z funkcjonowaniem Systemu. Ponadto Wykonawca z chwilą
udzielenia gwarancji na poszczególne elementy platformy przeniesie na Zamawiającego odpowiednio
gwarancje udzielone przez dostawców lub producentów, a w wypadku gdyby takie gwarancje były
nieprzenoszalne – udzieli Zamawiającemu nieodwołanego pełnomocnictwa do wykonywania praw
Wykonawcy wynikających z takich gwarancji.
11. Wszelkie informacje przekazywane przez Zamawiającego w ramach umowy, informacje, do których dostęp
uzyskał Wykonawca w związku z realizacją niniejszej umowy lub przy jej realizacji oraz inne informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa którejkolwiek Strony stanowią Informacje Chronione. Strony
zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim Informacji Chronionych, chyba że Strona ujawniająca
takie informacje uzyska od drugiej Strony wyraźną, pisemną zgodę na takie ujawnienie.
12. Obowiązek nie ujawniania Informacji Chronionych wiąże Strony także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu
Umowy przez okres 5 lat.
13. Informacje Chronione będą podlegać ochronie bez względu na formę ich ujawnienia (dokumenty pisemne,
wykresy, projekty).
14. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Chronionych nie dotyczy informacji:
14.1.1. uzyskanych przez jedną ze Stron przed zawarciem umowy, z wyjątkiem informacji które strona
uzyskała w trakcie lub w związku z negocjacjami prowadzonymi przez Strony w celu zawarcia
Umowy,
14.1.2. informacji uzyskanych od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nie naruszających zobowiązań
tych osób do nie ujawniania takich informacji,
14.1.3. informacji, które są publicznie znane,
14.1.4. informacji całkowicie niezależnie opracowanych przez drugą Stronę,
14.1.5. których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, żądania
odpowiednich władz lub organów lub których ujawnienie jest potrzebne do wszczęcia lub
prowadzenia postępowania cywilnego, karnego administracyjnego lub innego podobnego,
14.1.6. które mają być ujawnione kancelariom prawnym, doradcom finansowym, podatkowym i innym,
pod warunkiem zachowania przez nich poufności „Informacji Chronionych” na warunkach
opisanych niniejszą Umową.
15. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić każdego swojego pracownika i współpracowników oraz .
podwykonawcę związanych z wykonaniem Umowy o obowiązku zachowania tajemnicy. Zamawiający zobowiązuje
się powiadomić swoich pracowników o wszelkich prawach własności intelektualnej przysługujących Wykonawcy
związanych z wykonaniem umowy.
16. Strony zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Umowa
nie obejmuje swoim zakresem przetwarzania przez Wykonawcę, w przypadku, gdyby okazało się, iż do realizacji
umowy konieczne jest przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, co do których Zamawiający pełni rolę Administratora Danych lub
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podmiotu przetwarzającego przedmiotowe dane osobowe na zlecenie osób trzecich (tzw. „procesora”)
Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do przetwarzania danych do poinformowania o tej
okoliczności Zamawiającego i zawarcia na żądanie Zamawiającego umowy o powierzenie przetwarzania danych
osobowych, określającej zakres i cel przetwarzania danych osobowych. W przypadku opisanym powyżej,
Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym umowy o powierzenie przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wzorem takiej umowy przedstawionym przez Zamawiającego. Strony postanawiają, iż
realizacja umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywać będzie się w ramach Wynagrodzenia
należnego Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, a Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania od
Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenie z tego tytułu. Wykonawca nie może rozpocząć przetwarzania
danych osobowych odnośnie których Zamawiający pełni funkcję Administratora Danych przed poinformowaniem
Zamawiającego o konieczności takiego przetwarzania w celu realizacji Umowy i uzyskaniem podstaw prawnych
takiego przetwarzania danych osobowych.
17. Przepisy niniejszego rozdziału nie naruszają unormowań zawartych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa, w szczególności w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
§4
Termin wykonania
1.

2.

Przedmiot umowy tj. wykonanie zadania pod nazwą: „Zaprojektowanie oraz wdrożenie elektronicznej,
zintegrowanej platformy usług kurierskich pod nazwą „eWysyłki”, zawierającej w sobie 3 niezależne od siebie
funkcjonalności” według zakresu określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami wyjaśnieniami
i zmianami, ogłoszeniem i postanowieniami niniejszej umowy zostanie wykonany dla Zamawiającego
do dnia ___________________ r.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji prac wymienionych w ust. 1
w przypadku, kiedy ze strony Zamawiającego wynikną zdarzenia będące powodem opóźnień w realizacji
niniejszej Umowy przez Wykonawcę, tj. brak odpowiedzi na korespondencję, niedziałające środowisko
serwerowe, nie dostarczenie materiałów, o których mowa w § 3 ust. 1, zmiana koncepcji aplikacji webowej i
inne tego typu zdarzenia.
§5
Prawidłowość wykonania dzieła

1.

Czynności, o których mowa w § 2 uznaje się za prawidłowo wykonane z chwilą podpisania przez Strony
protokołu zdawczo-odbiorczego niestwierdzającego zastrzeżeń w funkcjonowaniu platformy. Protokół
zostanie sporządzony i podpisany przez Strony, po uprzednim dokonaniu sprawdzenia prawidłowego
funkcjonowania elektronicznej, zintegrowanej platformy usług kurierskich.

2.

Warunkiem zakończenia projektu będzie podpisanie przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
§6
Udzielenie licencji

1.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączną bezterminową licencję na nieodpłatne korzystanie
z majątkowych praw autorskich, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
utrwalenie,
zwielokrotnienie dowolną techniką,
wprowadzenie do obrotu, w tym poprzez sieć Internet,
wprowadzenie do pamięci komputera,
publiczne wykonanie,
publiczne odtworzenie,
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wystawienie,
wyświetlenie
sprzedaż oprogramowania
2.

Zamawiający nabywa wyłączne prawa do korzystania z przedmiotu umowy w pełnym zakresie i w jakikolwiek
sposób bez ograniczeń, na wszystkich polach eksploatacji, a także wyłączne prawa do rozporządzania
innych form udostępniania aplikacji webowej na rzecz osób trzecich, zarówno w toku obecnie prowadzonej,
jak i przyszłej działalności.

3.

Wszelkie prawa nabyte przez Zamawiającego na mocy niniejszej umowy nie są ograniczone w czasie ani
terytorialnie.

4.

Zamawiający ma obowiązek korzystania z Dzieła zgodnie z jego przeznaczeniem oraz funkcjonalnością.

5.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do podawania nazwy Zamawiającego, logo, adresu jego serwisu WWW
oraz prezentacji produktu wykonanego w ramach niniejszej umowy na stronach WWW Wykonawcy, w jego
ofertach oraz materiałach promocyjnych ujawniając przy tym autorstwo produktu.

6.

Wykonawca oświadcza, że nie będzie współpracował z innymi firmami z branży kurierskiej na polach
obejmujących wdrażanie oprogramowania realizującego podobne lub takie same założenia funkcjonalne.
§7
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności

1.

Z tytułu wykonania niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy całkowitego
wynagrodzenia w kwocie ………….. zł netto (słownie: ………………………………… złotych 00/100)
powiększone o 23% stawkę podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury
VAT. Wynagrodzenie określone w zdaniu poprzedzającym zostanie podzielone na trzy etapy:
1 etap – wersja testowa, poprawki 30 % wynagrodzenia, co stanowi równowartość
……………………………. zł netto (słownie: …………………………… złotych 00/100) powiększone
o 23% stawkę podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.
2 etap – wersja po poprawkach 30 % wynagrodzenia, co stanowi równowartość
……………………………. zł netto (słownie: …………………………… złotych 00/100) powiększone
o 23% stawkę podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.
3 etap- odbiór w ciągu 30 dni roboczych i 3 przelew 40 % wynagrodzenia, co stanowi równowartość
……………………………. zł netto (słownie: …………………………… złotych 00/100) powiększone
o 23% stawkę podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.

2.

3.
4.

Strony oświadczają, że tak określone wynagrodzenie stanowi całość należności przysługującej Wykonawcy
z tytułu niniejszej umowy, w szczególności wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie za zaprojektowanie oraz
wdrożenie elektronicznej, zintegrowanej platformy usług kurierskich pod nazwą „eWysyłki”, zawierającej
w sobie 3 niezależne od siebie funkcjonalności, jak również wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji
Zamawiającemu.
Kwoty określone w ust. 1 stanowią łącznie pełne wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowanie
przedmiotu umowy określonego zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami wyjaśnieniami i zmianami,
ogłoszeniem i postanowienia niniejszej umowy.
Należna kwota za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uiszczona przez Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej przez niego fakturze VAT.

5.

Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT oraz jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania
faktur VAT.

6.

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT obejmujących płatności wynikające
z realizacji niniejszej Umowy bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbioru.
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§8
Kary umowne
1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1, z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1 %
wynagrodzenia z podatkiem VAT, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 % łącznego wynagrodzenia z podatkiem
VAT, określonego w § 7 ust. 1 Umowy.
3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§9
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w terminie
30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej.
§ 10
Inne postanowienia Stron
1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy, niezależnie od formy przekazania i źródła, wszelkie
informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne oraz organizacyjne
dotyczące drugiej Strony.
2. Materiały dostarczone przez Strony nie będą udostępnianie nieuprawnionym osobom trzecim.
3. Po wygaśnięciu Umowy, strony zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy wszystkie informacje
dotyczące realizacji Przedmiotu Umowy.
§ 11
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.
Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich spraw związanych z realizacją
niniejszej umowy.
4.
Ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5.
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
W przypadku jakichkolwiek przeszkód w wykonaniu Umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca
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