Załącznik
Z
n 2
nr
do ogło
oszenia o u
udzielanym
m zamówien
niu
UMOWA Nr ZZ/

017/D/2020
0
0

za
awarta w dn
niu __.__.20
020r. w Gda
ańsku
po
omiędzy: P
Politechniką
ą Gdańską, Wydziałem
m Oceanotec
chniki i Okrę
ętownictwa z siedzibą
w 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicz
za 11/12, N
NIP 584-020
0-35-93, RE
EGON 0000001620, reprezentowa
aną
prrzez: dr ha
ab. inż. Wo
ojciech Litw
win, prof. P
PG, działają
ącego na podstawie
p
ppełnomocnictwa Rekto
ora
Politechniki G
Gdańskiej - zwaną dale
ej „Zamaw iającym"
a ……………
………………
………………
………………
………………
…. NIP:……
……………., REGON: ………….
…
re
eprezentowaną przez: ……………
………………
………………
………. - zwa
aną dalej „W
Wykonawc
cą”,
kttóremu udzziela się zamówienia bez
b stosow
wania przepisów ustaw
wy z dnia 229 stycznia 2004r. Pra
awo
za
amówień pu
ublicznych, art. 4 ust.8 (t.j. Dz. U. z 2019r. po
oz. 1843 ze zm.).
za
awarto umo
owę treści następujące
n
ej
§1
EDMIOT UM
MOWY
PRZE
1.

Przedmiotem
m

umowy

jest

od
dnowienie

subskrypc
cji

licencji

edukacyyjnych

oprogramowa
ania

sp
pecjalistyczznego MATL
LAB wraz z niezbędnym
mi Toolboxa
ami na okre
es 12 miesięęcy na potrz
zeby Wydziału
Oceanotechn
O
niki i Okręto
ownictwa Po
olitechniki G
Gdańskiej.
2.

Przedmiot um
mowy będzie nowy, wo
olny od wszzelkich wad i uszkodzeń, bez wczeeśniejszej eksploatacji
e
i nie
n będzie p
przedmiotem
m praw osó
ób trzecich.
§2
TERMIN, MIEJSCE
M
IW
CJI UMOWY
Y
WARUNKI REALIZAC

1.

Dostawa
D
przzedmiotu um
mowy nastąpi w terminiie 21 dni ka
alendarzowych od dniaa zawarcia umowy.
u

2.

Je
est to makksymalny te
ermin realiz
zacji przedm
miotu umow
wy liczony od dnia zaawarcia um
mowy do dnia
po
odpisania p
protokołu zd
dawczo-odb
biorczego, b
bez zastrzeż
żeń.

3.

Dostawa
D
kluccza licencyjjnym oraz linków i instrrukcji niezbę
ędnych do pobrania
p
i innstalacji oprogramowa
ania
nastąpi
n
na w
wskazany ad
dres e-mail:matrawa@
@pg.edu.pl

4.

Wykonawca
W
zapewnia roczny ko
ontrakt serw
wisowy, za
apewniający
y darmowe aktualizac
cje i wsparrcie
te
echniczne zze strony prroducenta oprogramow
o
wania, w sz
zczególnośc
ci udzieleniaa pomocy (via telefon lub
e--mail) w przzypadku wyystąpienia problemów z instalacją oprogramowania.

5.

Nazwa,
N
para
ametry techniczne oraz
z cena prze
edmiotu umowy, dostarrczonego d o Zamawia
ającego musszą
by
yć zgodne z ofertą Wykonawcy
W
y. W przyp
padku dosta
arczenia prrzedmiotu uumowy nie
espełniające
ego
warunków
w
za
amówienia Zamawiając
Z
cy nie doko
ona jego odb
bioru.

6.

Odbioru
O
przzedmiotu umowy
u
po
od względe
em zgodności z offertą dokonna upoważniony przzez
Zamawiające
ego pracow
wnik: inż. Ma
ateusz Raw
wa, spisując z Wykonaw
wcą protokóół zdawczo-odbiorczy.
W przypadku
u uwag dotyyczących re
ealizacji prze
mowy lub stw
wierdzonychh niezgodności
edmiotu um

przedmiotu umowy z ofertą, strony ustalą sposób oraz termin usunięcia nieprawidłowości. Termin ten nie
będzie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Wystąpienie powyższych okoliczności nie uchyla uprawnień
Zamawiającego oraz konsekwencji Wykonawcy związanych z niedotrzymaniem terminu realizacji umowy
określonego w § 2 ust. 1 umowy i odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań umownych.
7.

Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w sprawach związanych z wykonaniem umowy
jest: ……………………………………………..

8.

O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią
się wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną.

9.

W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcom, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich działania lub zaniechania.

10. Osoby wskazane w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, nie mają prawa dokonywania zmian zarówno Umowy,

jak i Załączników do Umowy, bez odrębnego umocowania. Każda Strona może zawiadomić drugą Stronę
na piśmie o zmianie powyższych osób lub danych w trybie przewidzianym dla zawiadomień.
11. 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.
§3
CENA UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia ………. złożoną przez Wykonawcę, ustala się
cenę w kwocie:
brutto:………,……zł
słownie złotych: (………………………………………………………………………………………………)
Powyższa cena obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu i sposobu realizacji
przedmiotu umowy.

2.

Przedmiot umowy uważa się za zrealizowany, jeżeli zostanie odebrany protokołem zdawczo-odbiorczym,
podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń. Protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia
faktury.

3.

Fakturę należy wystawić na: Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa,
80-233 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12. NIP 584-020-35-93.

4.

Zapłata za faktury nastąpi przelewem, w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w wykazie
podmiotów, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art.96b
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ustawy o podatku od towarów i usług.
5.

Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4
KARY UMOWNE

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy
zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia.

2.

Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek 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 określonych w art. 145 ust.1 ustawy Pzp.

3.

W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującej mu ceny.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Zmiana i uzupełnienie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego, a ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
a w szczególności art. 15r -15r 1 ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.), a ewentualne spory między
stronami rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny, według prawa
polskiego.

4.

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 z praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, wzorów
zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych, jeżeli normalne 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.

5.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków
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wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego pisemnej zgody.
6.

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach
swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego
i likwidacyjnego.

7.

Strony wiążą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia __.__.2020r. i ogłoszeniu
o udzielanym zamówieniu.

8.

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

1.
2.
3.

Załączniki do umowy:
Protokół zdawczo-odbiorczy
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
Oferta Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu oferty.
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Załącznik nr 1
do umowy Nr ZZ/ /017/D/2020
.............. , dnia ......................

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

(pieczątka Wykonawcy)

(pieczątka Zamawiającego)

Przedmiot umowy:
Odnowienie subskrypcji licencji edukacyjnych oprogramowania specjalistycznego MATLAB
wraz z niezbędnymi Toolboxami na potrzeby Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki
Gdańskiej.
Przedmiot umowy dostarczony przez Wykonawcę w dniu…………….2020r.
Zamawiający przyjmuje przedmiot umowy bez zastrzeżeń.*
Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu umowy/niezgodności stwierdzone podczas odbioru:

Termin usunięcia braków/niezgodności ........................................................

Przedstawiciel Wykonawcy: ...........................................
(imię i nazwisko)

Przedstawiciel Zamawiającego: .....................................
(imię i nazwisko)
* niepotrzebne skreślić

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.
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