załącznik nr 2
do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu
UMOWA USŁUGI nr ZZ/18/002/U/2019
(WZÓR)
zawarta w dniu ......................... 2019 roku w Gdańsku pomiędzy:
Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
REGON: 000001620 NIP: 584-020-35-93
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa Rektora przez:
............................................................................................
zwaną dalej Zamawiającym
a
................................................ z siedzibą ................................. ...................
REGON: ............................. NIP: ..................... KRS/CEIDG: ..............................
reprezentowaną
przez:
....................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą,
któremu udziela się zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych, art. 4 ust 8 (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1986 ze zm.) zwanej
dalej ustawa Pzp.
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy informacje są zgodne
z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest serwis 2 sztuk licencji edukacyjnych specjalistycznego
oprogramowania typu desktop ENVI & IDL, służącego do przygotowania,
przetwarzania i analizy danych teledetekcyjnych na potrzeby Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie zgodny z wymaganiami
określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz ofertą Wykonawcy z dnia ..................r. ,
stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią.
§2
Termin, miejsce i warunki realizacji przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi serwisowej przez okres 12
miesięcy od dnia zawarcia umowy, a w szczególności zapewni:
a) dostęp do aktualizacji oprogramowania
b) konsultacje, wsparcie techniczne przez zespół wykwalifikowanych
specjalistów posiadających wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu
teledetekcji i kartografii
c) bezpłatny transfer licencji
d) udostępnienie aktualizacji produktów drogą elektroniczną lub na
nośnikach optycznych przekazywanych pocztą
e) przyjmowanie i obsługę zgłoszeń Zamawiającego, dotyczących
prawidłowego funkcjonowania licencji do posiadanego przez
Zamawiającego oprogramowania.
2. Strony oświadczają, że usługa będzie świadczona przez Wykonawcę zdalnie orazjeśli zajdzie taka potrzeba, w miejscu instalacji oprogramowania, w siedzibie
Zamawiającego.

3. Zgłoszenie serwisowe stwierdzonej wady zostanie dokonane za pośrednictwem
systemu
pomocy
technicznej
on-line,
wskazanego
przez
Wykonawcę…………………… lub w przypadku awarii w dostępie łącza
internetowego telefonicznie pod nr…………., przy czym zgłoszenie takie może zostać
dokonane jedynie w godzinach dni roboczych Wykonawcy.
4. W okresie trwania usługi serwisowej Wykonawca gwarantuje:
a) czas usunięcia błędów- 2 dni robocze Zamawiającego.
b) czas usunięcia błędów, do których konieczne są wyjaśnienia
Zamawiającego- do 5 dni roboczych Zamawiającego.
5. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, do kontaktów z
Wykonawcą, Zamawiający wyznacza:
Pana/Panią .......................................................... tel.: 58 ............................................,
fax.: 58 ...................., e-mail: ……………………………………………………….……..,
a Wykonawca wyznacza: ............................ tel: ........................ fax: ........................,
e-mail: ……………………………………….………………………………………………. .
6. Zamawiający nie przyjmie przedmiotu umowy niezgodnego z danymi opisanymi w
formularzu ‘OFERTA” stanowiącym zał. nr 1 do ogłoszenia.
7. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi
pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich działania i zaniechania.
8. Dane osobowe osób wskazanych w niniejszej umowie udostępniane są przez strony
sobie wzajemnie, w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c)
i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie
sobie udostępnionych.

§3
Wynagrodzenie, warunki płatności
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia…..……złożoną przez
Wykonawcę, ustala się wynagrodzenie w kwocie:
brutto…………………………………………..………………………PLN
(słownie:....................................................................................................................PLN).
Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z
zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy.
Podstawą zapłaty za realizację usługi będzie faktura wystawiana przez Wykonawcę.
Fakturę należy wystawić na: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej
i Środowiska, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12. NIP: 584-020-35-93
Faktura zostanie przesłana w formie elektronicznej lub w formie papierowej.
Zapłata będzie dokonana przelewem na rachunek wskazany na fakturze w ciągu 21 dni
od daty otrzymywania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego

§4
Kary umowne i odstąpienie od umowy
1.

2.

3.

4.
5.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w zrealizowaniu usług
serwisowych, o których mowa w § 2 ust.4 niniejszej umowy w wysokości 0,5% ceny
brutto, za każdy dzień opóźnienia.
Za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną ze stron, strona po której leżą
przyczyny odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% ceny
brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy, z wyłączeniem okoliczności o którym mowa w art.
145 ustawy Pzp
Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości
poniesionej szkody, jak również gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach
określonych w kodeksie cywilnym.
Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od wystawienia noty obciążeniowej.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§6
Postanowienia końcowe

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienie praw
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego uprzedniej,
pisemnej zgody.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
Przez dni robocze Zamawiającego strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi
osoby trzecie mogą wystąpić przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem
przez niego z praw należących do osób trzecich, a w szczególności praw autorskich,
patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub
znaków towarowych, jeżeli normalnie korzystanie z przedmiotu umowy wymaga
korzystania z tych praw. W przypadku ujawnienia się roszczeń osób trzecich
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne czynności i działania zabezpieczające
Zamawiającego przed roszczeniami, stratami, kosztami lub innego rodzaju
odpowiedzialnością wobec osób trzecich. W przypadku wystąpienia po stronie
Zamawiającego strat, kosztów, wydatków lub konieczności zaspokojenia roszczeń osób
trzecich, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zobowiązany
jest do ich pokrycia lub zwrotu w pełnej wysokości.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, wg prawa polskiego.
Zmiana i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Strony wiążą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia …………….…2019r.
i ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla Wykonawcy
i Zamawiającego.

Załączniki do umowy:
1. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
3. Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

………………………………

WYKONAWCA

……………………………….

Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu
oferty, stanowiącym zał.1 do ogłoszenia o zamówieniu.

