Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego
IRS.FIIZ K1
Istotne postanowienia umowy
W dniu …............... roku w Łodzi pomiędzy:
Fundacją Informatyki i Zarządzania, z siedzibą w 95-200 Pabianice, ul. Szpitalna 15, NIP 7272660642, REGON 100087765, KRS 0000242379,
w imieniu której działa Prezes Zarządu: Daria Konieczna, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
…............................, z siedzibą …........................., NIP …............... którą reprezentuje: …......................, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
łącznie zwanych Stronami, została zawarta umowa, zwana dalej Umową, następującej treści:
Preambuła
Umowa dotyczy zamówienia nr IRS.FIIZ K1 pn. Dostawa elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w instalacji demonstracyjnej
oraz materiały techn. do testów instalacji demonstracyjnej realizowanego w ramach Projektu pt. „Środowisko inteligentnych, rozproszonych
systemów sterowania w biznesie i przemyśle” doﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
§ 1. Przedmiot Umowy
1.

2.
2.1.

2.2.

3.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego usługi w postaci szczegółowo opisanej w § 2 Umowy, zgodnie
z wymaganiami oraz dokumentacją i instrukcjami przekazywanymi przez Zamawiającego. Wykonywanie zamówienia przez Wykonawcę
związane jest z realizacją Zamówienia pn. Dostawa elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w instalacji
demonstracyjnej oraz materiały techn. do testów instalacji demonstracyjnej.
Zamówienie obejmuj dostawę:
Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w instalacji demonstracyjnej:
a)
Płytki prototypowe i komponenty elektroniczne – 1 kpl.
b)
Sterowniki ModBus – 1 kpl.
c)
Listwy PDU do szafy Rack 19” – 2 kpl.
d)
Serwer monitorowania – 1 szt.
e)
Zasilacz UPS – 1 szt.
f)
Przedłużacz energetyczny – 1 szt.
g)
Bramka LoRaWAN – 2 szt.
h)
Dławik kompensacyjny – 1 kpl.
i)
Rozdzielnica metalowa z wyposażeniem – 1 kpl.
j)
Miernik zużycia i parametrów energii 3 fazy – 4szt.
k)
Miernik zużycia i parametrów energii 1 faza – 4szt.
l)
Licznik impulsów – 2 szt.
m)
Konwerter komunikacyjny ModBus RTU/TCP RS485 – 2 szt.
n)
System alarmowy z funkcjonalnością inteligentnego budynku – 1 kpl.
o)
Smartphone z systemem iOS – 2 szt.
p)
Zasilacz buforowy 24 V – 4 szt.
q)
Środki bezpieczeństwa – 1 kpl.
r)
Karty mikroprocesorowe do HSM z czytnikiem –1 kpl.
Materiały techniczne do testów instalacji demonstracyjnej:
a)
Dedykowany zestaw narzędziowy VDE/ESD 35-elementowy – 2 kpl.
b)
Wkrętaki VDE – 20 szt.
c)
Zestaw lutowniczy – 1 kpl.
d)
Zestaw baterii – 1 kpl.
e)
Znaczniki na przewody – 1 kpl.
f)
PlaOorma deweloperska STM32 – 2 kpl.
g)
Kalibracja sprzętu pomiarowego – 1 kpl.
h)
Komponenty elektryczne – 1 kpl
i)
Środki chemiczne i ochronne – 1 kpl
j)
Ładowarka akumulatorów – 1 szt.
k)
Karty pamięci – 1 kpl.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie sumiennie i według swych najlepszych umiejętności, z najwyższą starannością oraz
zgodnie z zaplanowanymi pracami rozwojowymi oraz z wymogami jakościowymi, technicznym oraz organizacyjnymi ustalonymi przez
Zamawiającego.
§ 2. Szczegółowy opis Zamówienia

1.
2.

Wykonawca zrealizuje Zamówienie zgodnie z Umową, Opisem przedmiotu zamówienia oraz Ofertą.
Czas gwarancji dla sprzętu (G) wynosi: ……………...........(słownie: …...........) (zgodnie z Ofertą Wykonawcy).
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Dostawa elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w instalacji demonstracyjnej oraz materiały techn. do testów instalacji
demonstracyjnej – IRS.FIIZ K1
3.
4.

Realizacja zamówienia nastąpi od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.06.2019 r.
Każda dostawa zostanie zakończona Protokołem Odbioru i wystawieniem faktury.

1.

Za wykonanie przedmiotu Zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie łączne w wysokości … PLN (słownie: … zł) neQo
powiększone o VAT wg obowiązującej stawki, na które składa się wynagrodzenie za:
a)
Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w instalacji demonstracyjnej – wartość neQo …......................... zł.
b)
Materiały techniczne do testów instalacji demonstracyjnej – wartość neQo …......................... zł.
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy / części przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od jego przekazania.
Wypłata wynagrodzenia zostanie zrealizowana przelewem, w ciągu 30 dni, na rachunek bankowy na podstawie faktury sporządzonej przez
Wykonawcę i dostarczonej do Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty sporządzenia Protokołu Odbioru.

§ 3. Wynagrodzenie

2.
3.

§ 4. Poufność
1.

2.
3.
4.
5.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji o Umowie oraz wszelkich ustaleń podejmowanych w toku
współpracy, zwanych w dalszej części niniejszej Umowy Informacjami. Obowiązek odnosi się do wszelkich Informacji, niezależnie od tego,
czy Wykonawca otrzymał je bezpośrednio od Zamawiającego, czy też za pośrednictwem jego podwykonawców bądź też osób trzecich
działających w imieniu Zamawiającego, w szczególności od klientów Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytych starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane przez niego do odbioru
oraz przekazywania Informacji gwarantowały zabezpieczenie tych Informacji przed dostępem osób nieupoważnionych.
Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszelkie Informacje wyrażone w formie materialnej (np. w formie pisemnej, komputerowe
nośniki informacji, ﬁlmy oraz nośniki dźwięku), zwane dalej Danymi, w sposób uniemożliwiający dostęp do tych Danych przez osoby
nieupoważnione.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu wszystkich będących w jego posiadaniu Danych, jeżeli
Zamawiający tego zażąda. Przekazanie Danych nastąpi w sposób określony przez Zamawiającego.
Wykonawca nie ma prawa ujawniać osobom trzecim ani wykorzystywać w celach innych niż określonych w Umowie materiałów
przekazanych mu przez Zamawiającego pod rygorem obciążenia karą umowną w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych). Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego kary umownej na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego.
§ 5. Szczególne obowiązki i uprawnienia Stron

1.
2.

3.
4.

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z dokumentacją Projektu.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy,
z zastrzeżeniem, że:
a)
Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi w wysokości 25% wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 oraz
prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego;
b)
Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy za opóźnienie w realizacji Zamówienia lub jego etapu za każdy dzień opóźnienia
w wysokości 1% (słownie: jeden procent) wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1, oraz prawo żądania odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego;
c)
Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy za opóźnienie w realizacji napraw gwarancyjnych za każdy dzień opóźnienia
w wysokości 0,2% (słownie: dwa promile) wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1, oraz prawo żądania odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
Przekroczenie przewidzianych terminów dostaw o ponad 10 dni jest podstawą do natychmiastowego rozwiązania Umowy przez
Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie przyjętych w Opisie przedmiotu zamówienia rozwiązań i terminów, z przyczyn:
a)
związanych ze zmianą uwarunkowań prawno-administracyjnych;
b)
związanych ze zmianą rozwiązań technologicznych (w szczególności zmian powszechnie stosowanych systemów operacyjnych
serwerów i urządzeń mobilnych oraz przeglądarek internetowych);
c)
zmiany Wytycznych w zakresie kwaliﬁkowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla
zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą;
d)
zmiany w interpretacjach Wytycznych;
e)
zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy;
f)
rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a
zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony;
g)
konieczności likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy;
h)
okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie
prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele Projektu;
i)
zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie
zamówienia w zakładanym terminie;
j)
zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac w ramach Projektu;
k)
zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku
konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu,
l)
zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.
§ 6. Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

Wszelkie załączniki, zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Spory mogące wyniknąć z Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.
Wykonawca:
Zamawiający:
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