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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Umowa nr …………………………………
zawarta w dniu ……………… 2017 r. pomiędzy:
Skarbem Państwa – Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z siedzibą
w Warszawie, reprezentowanym przez ………………………………………………, działającym na
podstawie pełnomocnictwa z dnia ………………………… r., nr …………………………………..,
którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do umowy, zwanym dalej „Zamawiającym,
a
………………………………………….., ul. ………………………….., NIP: …………………., REGON:
……………………….., wpisaną do ………………………………………………………………., zgodnie
z wydrukiem z CEIDG lub KRS Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy,
reprezentowanym przez …………………………………………………………………. zwanym dalej
„Wykonawcą”
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
§ 1.
1.

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego przy ul. Nowy
Świat 6/12, 00-400 Warszawa licencjonowanego oprogramowania symulacyjnego w wersji
szkoleniowej, szczegółowo opisanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia
stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, zwanego dalej „Zamówieniem”.

2.

Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz Ofertą Wykonawcy z dnia
…………………………, stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy.

3.

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Zamówienie w terminie nie później niż do
27 grudnia 2017 r. Dzień realizacji Zamówienia Strony ustalają na dzień dostarczenia
Zamówienia do siedziby Zamawiającego.
§ 2.

1.

Za realizację Zamówienia, Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości
……………………. zł. (słownie: ……………… tysięcy ……………. złotych) netto, powiększone
o podatek od towarów i usług tj. brutto ………………… zł (słownie: …………………….tysięcy
złotych), zwane dalej „Wynagrodzeniem”.

2.

Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie
jego roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu zrealizowania Zamówienia.

3.

Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT
przez Wykonawcę, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest
otrzymanie przez Wykonawcę protokołu, o którym mowa w § 3. Adresem dla doręczenia
Zamawiającemu faktury jest: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury
w formie elektronicznej. Faktura zostanie przesłana z adresu mailowego Wyk onawcy:
……………………… na adres mailowy Zamawiającego: faktury@mgm.gov.pl. w terminie nie
dłuższym niż 1 dzień od otrzymania protokołu, o którym mowa w §3 ust. 1 .

4.

Jako dzień zapłaty Wynagrodzenia Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu
z rachunku bankowego Zamawiającego.

5.

Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawca może żądać od
Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie.

6.

W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmiany
przepisów podatkowych mających bezpośredni wpływ na ceny, w szczeg ólności wysokości
podatku VAT, umowa zostanie zmieniona, z zachowaniem formy pisemnej. W razie zmiany
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waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie przeliczone zgodnie z oficjalnie obowiązującym kursem wymiany. W przypadku
zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie brutto zostanie zmienione odpowiednio do
zmian wysokości podatku VAT i będzie obowiązywać z dniem wejścia w życie zmienionych
stawek VAT.
§3
1.

W terminie 1 dnia od dnia realizacji Zamówienia Zamawiający sporządzi protokół odbioru
Zamówienia, zwany dalej „Protokołem” i wyśle skan drogą elektroniczną na adres
Wykonawcy ………………………… w celu wystawienia faktury o której mowa w § 2 ust. 3.

2.

Protokół, o którym mowa w § 3 ust. 1, powinien zawierać, w szczególności:
1.

datę i miejsce jego sporządzenia,

2.

określenie przedmiotu umowy,

3.

numer i datę zawartej umowy,

4.

określenie strony dokonującej odbioru,

5.

oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do realizacji
Zamówienia, w tym o braku albo o istnieniu wad,

6.

podpis Zamawiającego.

3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 5, Zamawiający zgłosi w Protokole, jeżeli stwierdzi,
że Zamówienie nie odpowiada warunkom uzgodnionym przez Strony, wskazanym
w szczególności w Załącznikach nr 3 i 4 do Umowy.
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający pisemnie wyznaczy W ykonawcy
stosowny termin nie dłuższy jednak niż 5 dni, w celu usunięcia stwierdzonych protokołem wad.
5. Na wypadek, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.
6. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4, Zamawiający
może od Umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej
w § 5 ust. 3.
§4
1. Wykonawca zapewnia, że w ramach otrzymanych wraz z licencją oprogramowania uprawnień
Zamawiającego uwzględniony zostanie jednorazowy wybór 5 symulowanych obszarów
(akwenów) szkoleniowych oraz 5 modeli statków własnych z dostępnej biblioteki obszarów
i statków producenta oprogramowania.
2. Wykonawca musi zapewnić lokalne wsparcie techniczne w zakresie konsultacji
i rozwiązywania problemów technicznych przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz zapewnić
minimum 24-miesięczną gwarancję jakości na dostarczane oprogramowanie.
3. Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać rozbudowę symulatora o dodatkowe
stanowiska szkoleniowe w oparciu o kompatybilne rozwiązania sprzętowe, w tym komputery
klasy PC, ekrany komputerowe oraz infrastrukturę sieciową i biurową.
4. Oprogramowanie klasowego symulatora mostka nawigacyjnego musi spełniać wymagania
konwencji STCW, prawidło I/12 oraz standardy klasy A dla symulatorów, potwierdzone
certyfikatem.
§5
1. W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie § 1 ust. 3 Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości brutto 10% Wynagrodzenia określonego w
§ 2 ust. 1 oraz dodatkowo za każdy dzień zwłoki w realizacji Zamówienia, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określ onego w § 2
ust. 1, licząc od terminu określonego w § 1 ust. 3.
2. W razie niewykonania lub nienależytej realizacji Zamówienia lub jego części, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto Wynagrodzenia
określonego w § 2 ust. 1.
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3. W razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na podstawie § 3 ust. 4 Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości brutto 10% Wynagrodzenia określonego w
§ 2 ust. 1.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
5. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 3,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
6. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia pr zez Zamawiającego kary
umownej.
7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego następuje poprzez złożenie Wykonawcy
oświadczenia w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczności
skutkujących prawem odstąpienia.
8. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający
potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone
wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy.
9. W przypadku jeśli potrącenie, o którym mowa w ust. 8, nie jest możliwe, Zamawiający wzywa
Wykonawcę do zapłaty.
Za niewykonane Zamówienie Wynagrodzenie nie przysługuje.

10.

§6
1.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje
stosowną bazą do realizacji przedmiotu umowy.

2.

Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy zrealizuje z zachowaniem należytej staranności
uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonane przez niego w ramach Umowy prace i dzieła,
w tym dostarczone przez niego materiały, informacje oraz oprogramowanie potrzebne do
realizacji, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie przepisów
o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku
z realizacją Zamówienia, a w szczególności jest odpowiedzialny względem Zamawiającego
i osób trzecich za naruszenie postanowień zawartych w ust. 7.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie wad prawnych przedmiotu Umowy,
w tym praw autorskich i licencyjnych dostarczonego ze Skanerami oprogramowania
i nałożonych na przedmiot umowy ewentualnych obciążeń celno-importowych, wynikających
z odrębnych ustaw.
6. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „pzp”.
§7
1.

Z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca udziela
Zamawiającemu, bezterminowej, bez możliwości wypowiedzenia, niewyłącznej licencji na
korzystanie z oprogramowania, o którym mowa w § 1 ust. 1, na następujących polach
eksploatacji:
1)

korzystanie w ramach wszystkich
użytkowników Zamawiającego,

funkcjonalności

2)

wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów oraz systemów którymi dysponuje
Zamawiający,

3)

odtwarzanie,

4)

utrwalanie, trwałe lub czasowe, całości lub poszczególnych elementów na dowolnych
nośnikach,
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w

dowolny

sposób

przez

5)

zwielokrotnianie, trwałe lub czasowe, całości i poszczególnych elementów przy użyciu
dowolnych technik,

6)

przechowywanie,

7)

wyświetlanie,

8)

stosowanie,

9)

instalowanie i deinstalowanie pod warunkiem zachowania liczby udzie lonych licencji,

10) sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników,
11) korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji Systemu przez
Zamawiającego, w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów
kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego
z nich korzystania.
2.

Korzystanie z oprogramowania w zakresie określonym w Umowie jest ograniczone jedynie do
potrzeb Zamawiającego lub jego następcy prawnego bez prawa rozpowszechniania.

3.

Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego oprogramowanie, i wszelka
dokumentacja nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zwłaszcza w zakresie
przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich i prawach pokrewnych
oraz nieuczciwej konkurencji, i że posiada on prawo do udzielania licencji na System, oraz
wszelką dokumentację, na którą udzielił licencji i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność
w przypadku roszczeń osób trzecich.

4.

Wykonawca oświadcza, że aktualizacja oprogramowania i wszelkiej dokumentacji nie
powoduje zmian pól eksploatacji określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§8

1.

Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym do
podpisania Protokołu, upoważnieni są:
1)

ze strony Zamawiającego:
Pan Janusz Karp – Dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej,
Pan Paweł Zapart;

2) ze strony Wykonawcy:
………………………………………….
2.

Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony
i nie stanowi zmiany treści Umowy w rozumieniu ust. 3.

3.

Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi
być zgodna z art. 144 pzp.
§9

Spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 10
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiającego.
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2. Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:
1) Załącznik nr 1: Pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego;
2) Załącznik nr 2: Wyciąg z właściwego dla Wykonawcy rejestru;
3) Załącznik nr 3: Szczegółowy Opis Zamówienia;
4) Załącznik nr 4: Kopia Oferty Wykonawcy.

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

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