Załącznik Nr 2 do SIWZ

Umowa – wzór
zawarta w dniu …………………. 2020 roku w Warszawie
pomiędzy
Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie,
ul. Nowy Świat 72, zarejestrowanym w Rejestrze Instytutów Naukowych Polskiej Akademii
Nauk, prowadzonym przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, pod numerem RIN-I-54/98, NIP
525-000-87-84,
reprezentowanym przez Dyrektora – prof. Jacka Soszyńskiego
zwanym dalej „Zamawiającym”

a
……………………………………………………. , z siedzibą w …………………..............,
przy ul …………………, NIP ………………………, REGON …………………………,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS (*) …………………….,
reprezentowanym przez ……………………………..…,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) pn. „Stworzenie i implementacja bazy danych i platformy
cyfrowej WWW”,

została zawarta umowa następującej treści:
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§1
Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest:
1) stworzenie bazy wiedzy w postaci rozbudowanej bazy danych dostępnej poprzez
platformę cyfrową WWW, której celem jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie
danych bibliograficznych dotyczących zachowanych i zagubionych średniowiecznych
rękopisów lub ich fragmentów w polskich i zagranicznych repozytoriach, na warunkach
i zasadach określonych w dalszej części Umowy,
2) przeniesienie praw autorskich majątkowych do projektu graficznego oraz elementów
graficznych serwisu internetowego oraz oprogramowania komputerowego – Systemu
Zarządzania Treścią (CMS) – dostarczanego przez Wykonawcę,
3) przeprowadzenie szkoleń z obsługi Systemu Zarządzania Treścią dla wybranych
pracowników Zamawiającego wraz z dostarczeniem instrukcji stanowiskowej,
4) zapewnienie ….. godzin programistycznych.

2.

Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej Umowy zawarty jest w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego nr 1/2020 i jednocześnie załącznik nr 1 do umowy.

3.

4.

Przedmiot Umowy realizowany będzie w podziale na trzy etapy:
1)

Etap I – wykonanie, zainstalowanie i skonfigurowanie narzędzia back-office,

2)

Etap II – wykonanie platformy WWW,

3)

Etap III – realizacja dodatkowych godzin programistycznych.

Umowa będzie realizowana w ramach projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego
w zakresie rękopisów średniowiecznych” finansowanego ze środków Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki, moduł Dziedzictwo Narodowe nr 11H 16 0084 84.
§2
Obowiązki Stron

1.

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności oraz możliwości techniczne
konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zamówieniem.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z zachowaniem zasad należytej
staranności i profesjonalizmu wynikających z zawodowego charakteru prowadzonej
działalności.
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3.

Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy przy wykorzystaniu materiałów,
utworów, danych i informacji oraz programów komputerowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz bez naruszania praw osób trzecich, a w szczególno ści nie
naruszając dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych,
praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności
intelektualnej, a także danych osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego
naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem podmiotów, których prawa zostały
naruszone, ponosi Wykonawca. W przypadku wystąpienia z roszczeniami przez osoby
trzecie przeciwko Zamawiającemu z wyżej wymienionych tytułów, Wykonawca
zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku
świadczeń z tych tytułów.

4.

W trakcie trwania Umowy Wykonawca ma prawo wystąpić o udostępnienie niezbędnych
materiałów wymaganych do realizacji Przedmiotu Umowy, zaś Zamawiający zobowiązuje
się dostarczyć je Wykonawcy, o ile będą w jego posiadaniu oraz o ile jest on uprawniony
do ich udostępnienia.

5.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, już po odbiorze etapu I lub II, dokona bezpłatnie
zmian w Przedmiocie Umowy w ramach dodatkowych godzin programistycznych, o których
mowa w § 1 ust. 3 pkt 3.
§3
Termin realizacji Umowy

1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu Przedmiot Umowy
nie później niż:
1)

Etap I – w terminie …........ dni od podpisania umowy;

2)

Etap II – w terminie 2 miesięcy od zakończenia etapu I,

3)

Etap III – w terminie do 30 czerwca 2022 roku lub wcześniej po wyczerpaniu godzin
programistycznych.

2.

Zamawiający będzie dokonywał odbiorów częściowych przedmiotu umowy.

3.

Zamawiający przeprowadzi testy serwisu internetowego oraz Systemu Zarządzania
Treścią w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia jego przekazania przez
Wykonawcę.

4.

W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących funkcjonowania serwisu
internetowego lub/i Systemu Zarządzania Treścią Wykonawca zobowiązuje się przedstawić
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Zamawiającemu do ponownej oceny serwis internetowy lub/i System Zarządzania
Treścią uwzględniające złożone zastrzeżenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni.
5.

Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu Przedmiot Umowy w postaci
zakończonej instalacji serwisu na dedykowanym serwerze oraz pełnych uprawnień
dostępu do administrowania funkcjonalnością serwisu wraz z kodem źródłowym
i wynikowym HTML/CSS.

6.

Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przekazania wraz z Przedmiotem Umowy,
opisanym w ust. 5, dokumentacji technicznej w postaci elektronicznej utrwalonej na
nośnikach.

7.

Odbiór każdego z etapów realizacji zamówienia nastąpi w chwili podpisania przez
reprezentantów Stron bezusterkowego protokołu odbioru przygotowanego przez
Zamawiającego.

8.

Przed datą odbioru serwisu internetowego Wykonawca zobowiąże osoby, którym powierzył
stworzenie projektu graficznego i elementów graficznych serwisu internetowego do
niewykonywania wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych do utworów w ten
sposób, że nie oznaczą tych utworów w żaden sposób oraz nie będą żądali oznaczenia
przedmiotowych utworów w przyszłości.
§5
System Zarządzania Treścią

1.

Wykonawca zobowiązuje się, w ramach opracowania i wykonania serwisu internetowego, do
wdrożenia oprogramowania komputerowego – Systemu Zarządzania Treścią, ze wskazaniem
optymalnych rozwiązań technologicznych oraz do instalacji i konfiguracji tego programu.

2.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obsługi programu dla pracowników wyznaczonych
przez Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone nie później niż 21 dni od
zakończenia realizacji etapu I w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w godzinach
ustalonych przez Strony. Przedmiotem szkolenia będzie obsługa, użytkowanie
i administrowanie serwisem.

3.

Wykonawca oświadcza, że w chwili wydania będą mu przysługiwać autorskie prawa
majątkowe do projektu graficznego i elementów graficznych serwisu internetowego oraz
oprogramowania komputerowego – Systemu Zarządzania Treścią (CMS).
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§6
Współpraca przy wykonywaniu przedmiotu umowy
1.

Strony zobowiązują się współdziałać w zakresie koniecznym do prawidłowego
wykonania Przedmiotu Umowy.

2.

Strony przekażą w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy wykazy osób
koordynujących przebieg realizacji Przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w przekazanych
wykazach będą uprawnione do kontaktów między Stronami podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy. Osoby te nie będą uprawnione do składania oświadczeń woli.

3.

Wykonawca zobowiązuje się co 14 dni od podpisania umowy przedstawiać informacje
oraz efekty prac podejmowanych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym
udzielać wyjaśnień na żądanie Zamawiającego (dotyczy realizacji etapu I i II przedmiotu
umowy).

4.

Wykonawca zobowiązuje się uwzględniać w toku prac nad wykonaniem Przedmiotu
Umowy uzasadnione uwagi i opinie Zamawiającego.
§7
Personel Wykonawcy

1.

Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące Usługi w jego imieniu posiadają wymagane
w SIWZ kwalifikacje.

2.

Wykonawca oświadcza, że wyznaczy do realizacji Umowy co najmniej czteroosobowy
zespół ekspertów o następujących kwalifikacjach:
1) co najmniej dwóch programistów, posiadających doświadczenie w projektowaniu
struktury baz danych, implementację i optymalizację zapytań SQL oraz migrację
danych;
2) co najmniej jeden programista, posiadający doświadczenie w tworzeniu portali/
serwisów/stron internetowych w oparciu o autorski CMS;
3) co najmniej jeden grafik (web designer), posiadający doświadczenie w projektowaniu
układów kompozycyjnych i grafik dla portali/serwisów/stron internetowych.

3.

Wykaz osób przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia,
stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy.

4.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia dokumentów
potwierdzających informacje zawarte w Wykazie osób.

5.

Do realizacji zamówienia będą dopuszczone tylko osoby wymienione w Wykazie,
spełniające warunki określone w SIWZ.
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6.

Zatrudnienie i wprowadzenie do realizacji usług pracowników spoza Wykazu osób,
załączonego do Oferty Wykonawcy, które będę uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wymagać będzie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o treści zgodnej z Załącznikiem
Nr 7 do SIWZ oraz każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.

7.

Osoby, którymi Wykonawca zastąpi osoby przewidziane do realizacji Usług, o których
mowa w ust. 2, muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż kwalifikacje
i doświadczeni osób, które zastąpią.
§8
Przeniesienie praw autorskich do Przedmiotu Umowy

Z dniem odebrania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy, Wykonawca w ramach
wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych do powstałych w wyniku wykonania umowy utworów tj.: projektu graficznego,
jak również oprogramowania komputerowego wraz z kodem źródłowym i wynikowym
HTML/CSS, w tym wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich,
w zakresie adaptacji, przeróbek, tłumaczeń na polach eksploatacji obejmujących:
1.

utrwalanie i zwielokrotnianie projektu graficznego oraz elementów graficznych serwisu
internetowego oraz oprogramowania komputerowego (wraz z kodem źródłowym
i wynikowym HTML/CSS) dowolną techniką w jakimkolwiek systemie a zwłaszcza
cyfrową, jak również projektu graficznego oraz elementów graficznych serwisu
internetowego techniką: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego;

2.

odpłatnego oraz nieodpłatnego wprowadzania do obrotu oryginału projektu graficznego
oraz elementów graficznych serwisu internetowego oraz oprogramowania komputerowego
(wraz z kodem źródłowym i wynikowym HTML/CSS), poszczególnych egzemplarzy, jak
również ich użyczanie i oddawanie w najem;

3.

publiczne wyświetlanie, wystawianie, odtwarzanie, nadawanie, remitowanie oraz
udostępnienie projektu graficznego oraz elementów graficznych serwisu internetowego
oraz jego egzemplarzy w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym bez względu na sposób i technologię w szczególności za
pośrednictwem serwisu internetowego (w tym w Internecie oraz wszelkich innych sieciach
teleinformatycznych);

4.

wprowadzanie do pamięci komputera i na serwery w jakichkolwiek bazach informatycznych
oprogramowania komputerowego (wraz z kodem źródłowym i wynikowym HTML/CSS),
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w taki sposób aby każdy miał dostęp do serwisu internetowego w miejscu i czasie przez
siebie wybranym (w tym w Internecie oraz wszelkich innych sieciach teleinformatycznych);
5.

tłumaczenie, przystosowywanie, modyfikacja oraz dokonywanie innych zmian
w oprogramowaniu komputerowym serwisu internetowego (w tym w kodzie źródłowym
i kodzie wynikowym HTML/CSS), w celu zapewnienia poprawnego, bardziej efektywnego
działania oprogramowania komputerowego oraz serwisu internetowego zgodnie
z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
§9
Warunki gwarancji na wykonany serwis internetowy

1.

Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia udziela na wykonany przez siebie
przedmiot zamówienia gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia jego odebrania przez
Zamawiającego.

2.

Termin rozpoczęcia gwarancji liczony jest od następnego dnia po podpisaniu protokołu
odbioru końcowego bez uwag.

3.

Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji do:
1)

usunięcia problemu w prawidłowym funkcjonowaniu Systemu wynikającym z przyczyn
technicznych niezależnych od jego Wykonawcy np. problemy wniesione przez elementy
współpracujące z Oprogramowaniem i nie będące przedmiotem zamówienia, wirusy
komputerowe itd.;

2) usunięcia wad uniemożliwiających użytkownikom korzystanie z Systemu lub jego
istotnego fragmentu oraz naruszenie bezpieczeństwa Systemu w obszarze funkcji nie
będących składowymi systemu CMS (dostęp do danych lub funkcji Systemu
z pominięciem mechanizmów zabezpieczeń).
4.

5.

Strony ustalają, że właściwym do zgłaszania zastrzeżeń są:
1)

adres Wykonawcy………………………………………………….;

2)

nr telefonu Wykonawcy ………………………;

3)

adres poczty elektronicznej Wykonawcy: ………………………

W przypadku stwierdzenia usterki i jej zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem
poczty elektronicznej Wykonawca podejmie działania w celu usunięcia usterki w ciągu
najpóźniej 48 godzin roboczych od jej zgłoszenia.
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§ 10
Wynagrodzenie Wykonawcy
1.

Z tytułu realizacji całości przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w
wysokości: ………. zł brutto (słownie: ……………………………. …/100), w tym
podatek VAT 23% w wysokości: …………… zł (słownie: …………………../100) cena
netto w wysokości: ………….. zł (słownie: ……………………../100). Oferta
Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje
wynagrodzenie za :
1) wykonanie Etapu I, stanowiące 55% wynagrodzenia o którym mowa w ust.1, w
kwocie: ………. zł brutto (słownie: ……………………………. …/100), w tym
podatek VAT 23% w wysokości: …………… zł (słownie: …………………../100)
cena netto w wysokości: ………….. zł (słownie: ……………………../100).
2) wykonanie Etapu II, stanowiące 30% wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, w
kwocie: ………. zł brutto (słownie: ……………………………. …/100), w tym
podatek VAT 23% w wysokości: …………… zł (słownie: …………………../100)
cena netto w wysokości: ………….. zł (słownie: ……………………../100).
3) wykonanie Etapu III, stanowiące 15% wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1, w
kwocie: ………. zł brutto (słownie: ……………………………. …/100), w tym
podatek VAT 23% w wysokości: …………… zł (słownie: …………………../100)
cena netto w wysokości: ………….. zł (słownie: ……………………../100).

3.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich
praw majątkowych i przeniesienia własności nośników.

4.

Płatność dokonywana będzie częściami tj. za wykonanie poszczególnych etapów realizacji
umowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur częściowych
wraz z bezusterkowym protokołem odbioru danego Etapu/części Umowy.

5.

Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, za realizację danego Etapu/części,
jest podpisany przez obie Strony bezusterkowy protokół odbioru danego Etapu.

6.

Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7.

Płatność w PLN zostanie dokonana przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy o nr ...........................................

8.

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności
oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
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pod jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem
umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią.
9.

W przypadku nieterminowego uregulowania płatności przez Zamawiającego Wykonawca
może naliczyć ustawowe odsetki jak za opóźnienie.

10. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty za realizację zamówienia z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności.
11. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, NIP :
.................... i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.
12. W przypadku doręczenia nieprawidłowo wystawionej faktury VAT, za datę skutecznego
doręczenia faktury Strony będą uznawać datę wpływu do Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
13. Wykonawca może złożyć fakturę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy
elektronicznego fakturowania – adres PEF / numer PEPPOL: 5250008784.
14. Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191)
nie wyraża zgody na odbieranie lub przesyłanie za pośrednictwem platformy innych
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.
15. Wykonawca oświadcza że wskazany w ust. 7 rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym, służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej.
§ 11
Kary umowne
1.

Wykonawca Zamówienia zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10, za niedotrzymanie terminów
realizacji Umowy lub jej Etapu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za
każdy dzień opóźnienia;
2) 3 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10, za nie wykonanie każdej
usługi w ramach zaoferowanych godzin programistycznych w terminie ustalonym
przez strony niniejszej Umowy;
3) 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10, gdy Wykonawca
zamówienia odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które nie odpowiada
Zamawiający;
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4) 5 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 10, gdy Wykonawca
zamówienia nie będzie przestrzegał zasad, o których mowa w § 13.
2.

Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia
przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na
zasadach ogólnych.

3.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych
z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie noty księgowej wystawionej przez
Zamawiającego.
§ 12
Odstąpienie od Umowy

1.

Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od
dnia powzięcia informacji o następujących okolicznościach:
1) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
lub przerwał ich wykonanie z własnej winy, w związku z czym nie będzie możliwe
wykonanie Umowy w terminie,
2) Wykonawca przedstawi do akceptacji oprogramowanie komputerowe CMS oraz
serwis internetowy, który będzie niezgodny z umową lub będzie zawierać wady,
które nie zostaną usunięte,
3) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy.

2.

W razie odstąpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo
do naliczenia Wykonawcy kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 3).
§ 13
Informacje poufne

1.

Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania
w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych
w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem
umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie
„Informacjami Poufnymi”.

2.

Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych
i informacji:
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1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy
bez obowiązku zachowania poufności;
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich
ujawnienie.
3.

W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych.
Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie
Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4.

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich
utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy.

5.

W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej
osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie
do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do poinformowania o sytuacji
Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności
zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz
podjęte działania ochronne.

6.

Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze
Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie
pozyskane Informacje Poufne.

7.

Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również
przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności
Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej
wygaśnięciu.
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§ 14
Podwykonawcy
1.

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia
przewidzianej niniejszą umową: ……………………………………………….

2.

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jeżeli ten realizuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub
przepisami prawa.

3.

W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu Umowy w określonym zakresie
podwykonawcom, Wykonawca za ich działania i zaniechania odpowiada tak jak za
własne działania i zaniechania.

4.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

5.

Wykonawca może zgłosić/zmienić podwykonawcę na etapie realizacji Umowy, wówczas
Strony dokonają stosownej zmiany w treści Umowy.
§ 15
Zmiana umowy

1.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym
paragrafie oraz zmian określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 Pzp.

2.

Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie wprowadzenie zmiany w treści Umowy
w zakresie:
1) przedłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1
Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie
tego terminu, w następujących sytuacjach:
a)

jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu
zakończenia realizacji Umowy będą następstwem okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający;

b) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;
c)

wystąpienia okoliczności, których Strony niniejszej Umowy nie były w stanie
przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
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2) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do Opisu przedmiotu zamówienia
(OPZ) jeśli stały się konieczne na skutek wad OPZ, czyli jego niezgodności z zasadami
wiedzy;
3) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku urzędowej
zmiany:
a)

stawki podatku od towarów i usług;

b)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę;

c)

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d)

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia i zostanie to
wykazane przez Wykonawcę.
4) zmiany lub zgłoszenia nowego podwykonawcy.
5) zmiany personelu, o którym mowa w § 7 ust. 3 Umowy, w przypadku zakończenia
współpracy, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże osobę która posiada co najmniej
takie samo doświadczenie lub wykształcenie jak osoba zmieniana, wykazane Ofercie
Wykonawcy.
3.

Wprowadzenie zmian Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2–3 i 6 Pzp jest możliwe
po spełnieniu przesłanek określonych we wskazanym przepisie.

4.

Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod
rygorem nieważności.

5.

W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
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§ 16
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.

Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach
ustawy Pzp w wysokości 5% Ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę w wysokości:
………………….. zł (słownie: …………….…………………..).

2.

Zabezpieczenie jest wniesione w formie ……………………………………….

3.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

4.

Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

5.

Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

6.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc
wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres
wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

7.

Kwota w wysokości ………………………. zł (słownie: ……………………… stanowiąca
70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni
od dnia Odbioru końcowego.

8.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne,
wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.
……………… złotych (słownie: …………………………….), zostanie zwrócona nie
później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

9.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach
Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego
i zachowuje swoją ważność na czas określony w niniejszej Umowie.
11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa
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w ust 7 i ust. 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu
zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego
Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
13. W przypadku wystąpienia Wad lub usterek podstawą do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.
§ 17
Dane osobowe
1.

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Instytut Historii Nauki Polskiej
Akademii Nauk.

2.

Począwszy od dnia zawarcia umowy, dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B) RODO w celu realizacji niniejszej Umowy.

3.

Dane Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

4.

Dane Wykonawcy będą przetwarzane w czasie wynikającym z przepisów o archiwizacji.

5.

Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
tych danych.

6.

Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna, że
przetwarzanie danych narusza RODO.

7.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia niniejszej umowy.
§ 18
Dane kontaktowe

1.

Nadzór nad realizacją Umowy pełnią:
1) ze strony Zamawiającego:............ tel. ........... e-mail: ................................
2) ze strony Wykonawcy: ............................, tel. …............, e-mail: …........

2.

Wszelkie pisma doręczane będą Stronom pod adresy wskazane w komparycji Umowy lub
na adres e-mail wskazany powyżej.
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3.

Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga pisemnego lub poprzez e-mail
powiadomienia drugiej ze stron, bez konieczności zawierania aneksu do Umowy.

4.

Oświadczenie lub inne pismo przesłane listem poleconym na adres określony w ust. 2
i nie odebrane przez adresata, strony uznają za prawidłowo i skuteczne doręczone.

5.

Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie
adresu. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego doręczenia stronie, do której jest
zaadresowane.
§ 19
Postanowienia końcowe

1.

Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych przepisami
ustawy o dostępie do informacji publicznej.

2.

Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem
skutecznej umowy cesji/przelewu bez pisemnej zgody Zamawiającego.

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

4.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, jest sąd właściwości ogólnej dla
Zamawiającego.

5.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają uzgodnień pisemnych w formie aneksu do
umowy pod rygorem nieważności.

6.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

Załączniki:
Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2. Wykaz osób
Załącznik nr 3. Oferta Wykonawcy

Zamawiający

Wykonawca

…………………………

…………………………
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