Załącznik nr 2
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE
§1
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie
Zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności o której mowa w pkt. 6.5.2 „Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”.

§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa tabletów, klocków do nauki programowania i aplikacji w ramach projektów
pt. „Kod do przyszłości - podregion Elbląski”, umowa POPC.03.02.00-00-0179/17-00, „ Kod do przyszłości podregion Łódzki” umowa POPC.03.02.00-00-0177/17-00, „Kod do przyszłości – podregion Warszawa
Zachodnia” umowa POPC.03.02.00-00-0178/17-00, „ Kod do przyszłości – podregion Świecki” umowa
POPC.03.02.00-00-0182/17-00, „ Kod do przyszłości – podregion Siedlecki” umowa POPC.03.02.00-000176/17-00 oraz dostawa tabletów i klocków w ramach projektów pt. „Kod do Przyszłości - podregion
Grudziądzki, umowa POPC.03.02.00-00-0092/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion Wałbrzyski”, umowa
POPC.03.02.00-00-0075/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion Sieradzki”, umowa POPC.03.02.00-000095/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion Skierniewicki”, umowa POPC.03.02.00-00-0094/17-00, „Kod do
Przyszłości - podregion Warszawski Wschodni”.
2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy opisany został w Załączniku nr 1 do Umowy oraz w Zapytaniu
Ofertowym.
3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt dostarczony w ramach umowy:
a. jest fabrycznie nowy i wolny od wad,
b. odpowiada przeznaczeniu wynikającemu z umowy,
c. jest w pełni zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy, a także spełnia wymogi w
zakresie bezpieczeństwa wynikające z ustawy o systemie oceny zgodności.

§3
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do
prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z najwyższą starannością, jaka jest wymagana przy
dostawach tego rodzaju.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, które utrudniałyby lub uniemożliwiały Wykonawcy należyte wykonanie
powierzonych mu zadań, zobowiązany jest on niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałych
okolicznościach.
4. Zamawiający zobowiązuje się współdziałania z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, a w
szczególności do udzielania informacji i danych niezbędnych do jego wykonania.

5. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace niezwłocznie po podpisaniu Umowy. W ciągu 3 dni od dnia
podpisania Umowy Strony sporządzą „Harmonogram szczegółowy”.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przedstawić Zamawiającemu przedmiot umowy w terminach zgodnych z
Harmonogramem szczegółowym. Strony ustalą terminy dostaw i odbioru sprzętu przez poszczególne szkoły.
7. Wraz z każdym egzemplarzem sprzętu Wykonawca wyda Zamawiającemu: karty gwarancyjne wystawione przez
producenta sprzętu w języku polskim lub angielskim, instrukcje użytkowania w języku polskim lub angielskim
oraz dokument ubezpieczenia, o ile ubezpieczenie zostało przewidziane w ofercie. Dodatkowo, w przypadku
zagwarantowania ubezpieczenia, Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument zawarcia ubezpieczenia.
8. Sprzęt zostanie dostarczony, rozładowany i przedstawiony do odbioru w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru części wykonanego Przedmiotu Umowy, tj. maksymalnie w terminie
3 dni od dostarczenia przez Wykonawcę części przedmiotu umowy.
10. Sprzęt (tablety oraz zestawy klocków) zostaną dostarczone w pierwszej kolejności do dwóch lokalizacji –
siedziby Zamawiającego oraz Biura Projektów mieszczącego się w Łodzi.
11. Podstawą dokonania odbioru jest zaakceptowanie Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego po dokonaniu
weryfikacji zgodności przekazanego Przedmiotu Umowy z Umową. Zamawiający może:
a. Przyjąć Przedmiot Umowy bez zastrzeżeń;
b. Stwierdzić niezgodność przekazanego Przedmiotu Umowy z Umową. W przypadku stwierdzenia
niezgodności, Zamawiający przesyła informacje dotyczące niezgodności, wskazuje błędy.
12. Po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
a. tablety wskazanym Koordynatorom danych NUTS-ów;
b. klocki poprzez dostawę do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji (szkół) w pięciu NUTS-ach.
Wykonawca zobowiązany jest podpisać protokół przekazania sprzętu z Koordynatorem/osobą
reprezentującą daną szkołę i jest odpowiedzialny za jego dostarczenie i przekazanie protokołów dostawy
Zamawiającemu.
13. Jeżeli dostarczony sprzęt

będzie niezgodny z ofertą Wykonawcy lub w inny sposób nie będzie spełniał

wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym, Wykonawca:
a. odbierze dostarczony sprzęt z siedziby danej szkoły na swój koszt i wymieni na nowy, wolny od wad i
zgodne ze złożoną Ofertą w terminie nie późniejszym niż w dniu roboczym następującym po dniu
zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego,
b. zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1.
14. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w
części lub w całości.
15. Brak zgłoszenia uwag w terminie, o którym mowa w ust. 9 nie jest równoznaczne z wykonaniem Przedmiotu
Umowy bez uwag.
16. Z czynności odbioru sporządza się „Protokół odbioru”. Protokół stanowi podstawę do zapłaty Wykonawcy
wynagrodzenia.

§4
1. Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w
łącznej kwocie: ……………………… zł (słownie: ………………………………… złotych) netto, powiększone o podatek VAT
w wysokości zgodnej z obowiązującą stawką, w tym za poszczególne projekty, zgodnie z Ofertą Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności w częściach, po zrealizowaniu danej części zamówienia i
zaakceptowaniu przez Zamawiającego, jak również możliwość płatności zaliczkowych, na wniosek
Wykonawcy.
3. Zapłata za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi przelewem na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę w terminie 30 dni od daty przesłania faktury VAT przez Wykonawcę do Zamawiającego, na
konto w niej wskazane, z zastrzeżeniem ust. 4 Strony dopuszczają możliwość przesyłania faktur w formie
elektronicznej.
4. Realizacja płatności z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia każdorazowo będzie uzależniona od
przekazania Fundacji przez Instytucję Pośredniczącą (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) środków na
realizację Projektów.
5. Podstawą do wystawienia faktury jest zaakceptowany przez Zamawiającego protokół odbioru potwierdzający
wykonanie prac zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie, a w przypadku płatności zaliczkowych faktura
pro-forma.
6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w
związku z realizacją niniejszej Umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy, w tym
przekazanie

majątkowych

praw

autorskich

i/lub

udzielenie

licencji

na

stworzenie/modyfikację

oprogramowania instalowanego na tabletach na polach eksploatacji określonych poniżej.

§5
1. W ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany przekazać
Zamawiającemu całość autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów powstałych w wyniku wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w oparciu o warunki licencji otwartych.
2. Zakres nabytych przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów, opisanych w ust. 1 powyżej, z
chwilą odbioru danych prac, obejmować będzie prawo do korzystania z utworów na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej oraz na dowolnym terytorium poza jej granicami, na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w 74 ust. 4 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności prawo do:
a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie;
b. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze, z
zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,
c. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu utworu bądź ich kopii.
d. korzystania z utworu na wskazanych w punktach a) – c) powyżej polach eksploatacji zarówno na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. W przypadku utworów, w szczególności programów komputerowych i modułów, co do których Wykonawcy nie
przysługują autorskie prawa majątkowe, Wykonawca:
a. przeniesie na Zamawiającego licencje – w takim zakresie, w jakim nabył je od podmiotów dysponujących
prawami do ww. utworów – jeżeli możliwe będzie sublicencjonowanie lub
b. zakupi licencje dla Zamawiającego – w przypadku braku możliwości sublicencjonowania.
4. Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do Utworów, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3
ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonanie zależnych praw
autorskich do Utworów.
5. Wykonawca gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do Utworów nie będą
wykonywać oraz podnosić roszczeń w zakresie praw zależnych w stosunku do Zamawiającego i jego
następców prawnych oraz licencjobiorców.
6. Wraz z przeniesieniem praw autorskich do Utworów, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność
nośników, na których Utwory te zostały utrwalone.
7. Przejście na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Utworów nastąpi z chwilą zapłaty wynagrodzenia
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
8. Wykonawca ma prawo podać do informacji publicznej fakt wykonania usług dla Zamawiającego. Wykonawca
zastrzega sobie prawo do podawania firmy Zamawiającego w listach referencyjnych oraz wskazania zakresu
wykonanych prac w ramach realizacji zamówienia.

§6
1. Wykonawca gwarantuje zgodność dostarczonego Przedmiotu umowy z wymaganiami Zapytania ofertowego.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot umowy na warunkach określonych przez
producenta Sprzętu, ale nie gorszych niż wymagane w Zapytaniu ofertowym.
3. Terminy gwarancji rozpoczynają swój bieg od daty Protokołu Odbioru danej części Przedmiotu zamówienia.
4. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie obejmuje uszkodzeń, wad/ usterek Przedmiotu umowy powstałych z
przyczyn związanych z nieprawidłowym użytkowaniem, w tym także nieprawidłową obsługą, konserwacją
przez Zamawiającego.
5. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego w zakresie przenoszenia dostarczonego sprzętu
związanego ze zmianą siedziby oraz dysponowania zakupionym sprzętem, gdyż w razie przekazania
sprzętu gwarancja przechodzi na nowego właściciela lub użytkownika. Realizacja gwarancji nie może
polegać na zwrocie zapłaconej ceny.
6. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt i oprogramowanie nie mają wad prawnych, w szczególności nie jest obciążone
prawami osób trzecich ani nie naruszają praw osób trzecich.
7. Wykonawca, zgodnie z treścią Formularza ofertowego zapewnia/nie zapewnia serwis tabletów typu NBD (next
business day), przez co Zamawiający rozumie wymianę sprzętu następnego dnia roboczego po
zasygnalizowaniu problemu; dostawę sprzętu do danej szkoły i naprawę w ramach serwisu gwarancyjnego.

8. Wykonawca, zgodnie z treścią Formularza ofertowego zapewnia/nie zapewnia ubezpieczenia tabletów w
ramach obsługi gwarancyjnej przez okres obsługi gwarancyjnej.

§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a. w przypadku opóźnienia w dostawie, w wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy
dzień opóźnienia w dostawie,
b. w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 40% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1.
c. w przypadku niespełnienia warunków dotyczących gwarancji - nieużyczenia w ramach gwarancji sprzętu
o parametrach nie gorszych niż naprawiany w przypadku naprawy trwającej ponad jeden dzień
roboczy, w wysokości 1% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1;
d. w przypadku niewłaściwego wykonywania Przedmiotu Umowy, przez co Strony uznają realizację
niezgodnie z założeniami wynikającymi z Umowy, treści Zapytania ofertowego czy Oferty Wykonawcy
w wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia.
2. Naliczone kary umowne podlegają sumowaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a. w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi ogłoszenia
upadłości ze względu na niewystarczające aktywa na prowadzenie działalności, jeżeli Wykonawca
zawrze

z wierzycielami układ skutkujący powstaniem zagrożenia dla realizacji umowy lub jeżeli

nastąpi faktyczna likwidacja przedsiębiorstwa;
b, w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej
jego części;
c. Wykonawca opóźnia się w wykonaniu Przedmiotu Umowy przez okres dłuższy niż 7 dni.
2. Od umowy Zamawiający może odstąpić w całości lub w części.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie.
§8
1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania istotnych zmian w umowie w celu właściwej
realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy.
Zakres zmian może dotyczyć w szczególności:
a. harmonogramu realizacji zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym,
b. zmiany wartości zamówienia w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego
pierwotnie w umowie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
4.

Zamawiający dopuszcza istotną zmianę umowy w przypadkach, gdy:
a.

Wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły wyższej”, np.: katastrofalne
działanie przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.), katastrofalne działanie ludzkości (działania
wojenne itp.), zmiana przepisów prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia,
zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.), zakładając, że
okoliczności te były niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, skutkując
niemożliwością dotrzymania terminu.

b.

Wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności uniemożliwiające

Wykonawcy wykonanie

przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą zmienić harmonogram realizacji
zamówienia i/lub przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy.
c.

Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się
ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego i
zarazem nie powodują zmiany przedmiotu zamówienia (np. zmiana oferowanego sprzętu z uwagi na
wycofanie danego modelu ze sprzedaży i zastąpienie go innym, spełniającym wymagania).

d.

Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
łącznie następujące warunki: 1). zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów
ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana
wykonawcy

spowodowałaby

istotną

niedogodność

lub

znaczne

zwiększenie

kosztów

dla

zamawiającego, 3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
e.

Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1)
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

f.

Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 1) na
podstawie postanowień umownych, tj. zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w
zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru
umowy, 2). w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian umowy, 3) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań
wykonawcy względem jego podwykonawców,

g.

zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000
euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi,

5. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
7. Wszelkie spory, mogące wynikać przy realizacji postanowień niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Strony
polubownie. W razie niemożliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu zostanie on poddany rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz przepisy prawa autorskiego.
9. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron.
10. Załączniki:
a. Załącznik nr 1 – Zapytanie Ofertowe;
b. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

