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Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego
W postępowaniu nr ZO/02/2014

ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Pani Małgorzata Ciąpała,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PcTrans Małgorzata Ciąpała z siedzibą w
Przeworsku (kod pocztowy 37-200) Studzian 353, wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: 792-18-17-780, REGON 180234110,
zwaną dalej Zamawiającym
a
___________________________________
zwaną dalej „Wykonawcą”,
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami” lub każdą z osobna „Stroną”,
o treści następującej:
DEFINICJE:
1. „SYSTEM”, „B2B” - oznacza zintegrowany system informatyczny (wraz z Modułami) typu
B2B wspierający procesy biznesowe, w ramach realizacji projektu „Wdrożenie systemu
informatycznego umożliwiającego elektroniczne gromadzenie zamówień transportowych
pomiędzy PcTrans a Partnerami”, w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania
elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007-2013, nr umowy o dofinansowanie:
UDA-POIG.08.02.00-18-017/14-00.
2.

„Dokumentacja Użytkownika” - oznacza dokumentację użytkownika systemu B2B w
wersji elektronicznej.

3. „Dostawa Sprzętu” - oznacza dostawę Sprzętu.
4. „Licencje” - określają warunki korzystania z Modułów systemu B2B.
5.

„Moduł” - oznacza wyodrębniony pod względem funkcjonalnym element struktury
systemu B2B, określony w Specyfikacji, objęty warunkami Licencji.

6.

„Plan Wdrożenia” - oznacza dokument zawierający szczegółowy harmonogram
realizacji Umowy.

7. „Specyfikacja” - dokument określający system B2B wraz z Modułami systemu B2B.
8. „Sprzęt” – oznacza sprzętu komputerowy o określonej konfiguracji.
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9. „Szkolenie” - oznacza szkolenia prowadzone przez Wykonawcę w siedzibie
Zamawiającego, których celem jest przygotowanie Użytkowników do korzystania z
SYSTEMU, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji.
10. „Testy” - oznaczają testy funkcjonalne i pozafunkcjonalne przeprowadzane przez Strony
przed podpisaniem Protokołu Odbioru Etapu, jeżeli Umowa przewiduje przeprowadzenie
Testów dla danego Etapu. Testy zostaną przeprowadzone zgodnie ze scenariuszami
testowymi uzgodnionymi przez Strony w terminach określonych w Planie Wdrożenia.
11. „Umowa” - oznacza niniejszą umowę wraz z wymienionymi i dołączonymi do niej
Załącznikami.
12. „Użytkownik” - oznacza osobę korzystającą z systemu B2B w przedsiębiorstwie
Zamawiającego.
13. „Wdrożenie” - oznacza przeprowadzenie przez Wykonawcę instalacji i konfiguracji
systemu B2B wraz z Modułami na infrastrukturze teleinformatycznej, wykonanie przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi obejmującej przeprowadzenie implementacji
wymaganych funkcji związanych z wdrożeniem systemu B2B i jego Modułów, a także
przeprowadzenie Szkoleń.
OŚWIADCZENIA STRON
1. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z funkcjami i sposobem działania systemu B2B
oraz, że dysponuje infrastrukturą techniczną niezbędną dla wykonania przez Wykonawcę
niniejszej Umowy.
2. Wdrożenie systemu B2B nastąpi zgodnie z Umową, w szczególności Specyfikacją oraz
Planem Wdrożenia.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem niniejszej Umowy jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego
typu B2B wspierającego procesy biznesowe, na który składają się następujące etapy
(„Etapy”):
1. Zakup niezbędnej infrastruktury („Etap 2”):
a) Dostawa Sprzętu Komputerowego („Etap 2.1.”).
b) Dostawa Licencji („Etap 2.2.”).
2. Przygotowanie do implementacji systemu informatycznego („Etap 3”):
a) Opracowanie procedur eksploatacji systemu przez Partnerów i Zamawiającego, a
także opracowanie procedur konfiguracji i konserwacji systemu B2B („Etap 3.1.”),
b) Opracowanie testów odbiorczych dla modułów: mapy cyfrowej, optymalizacji tras,
giełdy transportowej, lokalizowania pojazdów, monitorowania kosztów eksploatacji, analiz
biznesowych („Etap 3.2.”)
3. Wdrożenie systemu informatycznego i instalacja urządzeń GPS/GSM w pojazdach
wnioskodawcy („Etap 4”):
a) Wdrożenie systemu B2B („Etap 4.1.”).
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b) Przeprowadzenie Szkoleń („Etap 4.2.”).
§2
LICENCJE
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu następujące Licencje na korzystanie z Modułów
systemu B2B:
a) 1 licencja na system B2B – „Moduł mapy cyfrowej”,
b) 1 licencja na system B2B – „Moduł giełdy transportowej”,
c) 1 licencja na system B2B – „Moduł optymalizacji tras”,
d) 1 licencja na system B2B – „Moduł lokalizowania pojazdów”,
e) 1 licencja na system B2B – „Moduł monitorowania kosztów eksploatacji pojazdów”,
f) 1 licencja na system B2B – „Moduł analiz biznesowych”,
2. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do systemu B2B i jego Modułów przysługują
niepodzielnie Licencjodawcy. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z systemu
B2B jedynie w zakresie określonym w Licencjach udzielonych mu przez
Sublicencjodawcę.
3. Umowa niniejsza nie powoduje przeniesienia na rzecz Zamawiającego majątkowych
praw autorskich do systemu B2B i jego Modułów, w tym do utworów powstałych w
wyniku wykonywania niniejszej Umowy przez Wykonawcę, ani w sposób wyraźny ani
jakikolwiek inny.
4. Zamawiający zobowiązuje się do nie ingerowania w kod źródłowy systemu B2B i jego
Modułów, nie przeprowadzania ich modyfikacji, deasemblacji, kopiowania, ani innych
działań mogących naruszyć ich integralność i dostarczoną przez Wykonawcę formę.
5. Strony zgodnie postanawiają, że w terminie określonym w Planie Wdrożenia Wykonawca
wyda Zamawiającemu Moduły systemu B2B zapisane na jednym (1) nośniku CD/DVD
wraz z Licencją.
6. Z chwilą odbioru nośnika CD/DVD wraz z Licencją Zamawiający potwierdzi ich odbiór,
podpisując właściwy Protokół Odbioru Etapu.
7. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z warunkami Licencji dla każdego Modułu
systemu B2B.
§3
WDROŻENIE
1. W ramach Wdrożenia systemu B2B Wykonawca jest zobowiązany do:
a) Instalacji systemu B2B.
b) Przeprowadzenia implementacji wymaganych funkcji związanych z wdrożeniem
systemu B2B i jego Modułów.
c) Wykonania testów powdrożeniowych dla określonych w Umowie Etapów.
d) Dostarczenie Dokumentacji Użytkownika.
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2. Instalacje, o których mowa w ust. 1 pkt a obejmują:
a) Uruchomienia infrastruktury teleinformatycznej,
b) Uruchomienia centralnej bazy danych,
3. Wdrożenie wykonywane będzie wyłącznie na podstawie Specyfikacji oraz Planu
Wdrożenia, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.
4. Strony ustalają, że będą prowadzić dokumentację przeprowadzanych czynności
wdrożeniowych, obejmującą raporty, sporządzane każdorazowo po zakończeniu dziennej
wizyty przedstawicieli Wykonawcy, chyba że nie będzie to konieczne. Oprócz
potwierdzenia wykonanych czynności przedstawiciele Zamawiającego są zobowiązani do
odnotowywania w raportach ewentualnych uwag i zastrzeżeń, co do wykonanych przez
Wykonawcę czynności. W trakcie wykonywania niniejszej Umowy uwzględniane będą
wyłącznie zastrzeżenia lub uwagi zamieszczone w/w raportach.
5. Zamawiający nie może powoływać się na uchybienia, błędy lub inne działania noszące
znamiona nienależytego wykonania Umowy, które nie zostały ujęte w uwagach
zamieszczanych w raportach.
6. Zamawiający nie może powoływać się na uchybienia, błędy lub inne nieprawidłowe
działania systemu B2B, które powstały na skutek przekazania przez Zamawiającego
błędnych danych lub informacji.
7. Zamawiający potwierdzi przeprowadzenie Wdrożenia, podpisując właściwy Protokół
Odbioru Etapu.
§4
ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie
niezbędnym do należytego wykonania Umowy.
2. Zamawiający w trakcie realizacji Umowy zobowiązuje się w szczególności do:
a) Informowania Wykonawcy o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych
Zamawiającego, mogących mieć wpływ na przebieg prac związanych z realizacją
Umowy; zmiany w zakresie prac spowodowane zmianami organizacyjnymi
Zamawiającego będą dokonywane w formie aneksów do niniejszej Umowy.
b) Zapewnienia upoważnionym pracownikom Wykonawcy lub jego współpracownikom
wstępu na teren swojego przedsiębiorstwa w zakresie, w jakim jest to niezbędne do
wykonywania niniejszej Umowy oraz możliwości pracy w godzinach pracy
Zamawiającego, a także w godzinach popołudniowych i wieczornych po uprzednim
uzgodnieniu terminów i okresów pracy oraz zapewnienia obecności w tym czasie
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
c) Zapewnienia osobom, wyznaczonym do wykonania przez Wykonawcę określonych
prac, koniecznego dostępu do wszelkich źródeł informacji, osób, dokumentów,
niezbędnych do prawidłowego i należytego wykonania prac objętych Umową, w
zakresie, w jakim Zamawiający takimi osobami, dokumentami lub informacjami
dysponuje lub, które może uzyskać.
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d) Zapewnienia osobom, wyznaczonym do wykonania przez Wykonawcę określonych
prac, koniecznego dostępu do stanowisk komputerowych niezbędnych do
prawidłowego i należytego wykonania prac objętych Umową, w szczególności
Wdrożenia systemu B2B.
e) Niezwłocznego odpowiadania na wnioski o wprowadzenie określonych procedur,
wnioski o podanie informacji, raporty na temat problemów występujących w trakcie
realizacji Umowy w uzgodnionych każdorazowo terminach. W przypadku, gdy nie są
podane konkretne terminy należy odpowiedzieć na piśmie w ciągu trzech (3) dni
roboczych na wnioski o podanie informacji licząc od dnia otrzymania danego
wniosku.
f)

Zapewnienia dostępu i możliwości zapoznania się Wykonawcy ze wszystkimi
przepisami i regulaminami obowiązującymi u Zamawiającego, które mogą mieć
zastosowanie w realizacji Umowy.

g) Zapewnienia niezbędnych służb informatycznych zajmujących się bieżącym
administrowaniem systemu, pracami rozwojowymi (np. przygotowywanie raportów)
oraz udzielaniem pomocy osobom wskazanym przez Zamawiającego do pracy z
systemem B2B.
3. Jeśli z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie wywiąże się z
obowiązków wymienionych w ust. 2, zastrzeżone w Planie Wdrożenia terminy wykonania
poszczególnych Etapów ulegną odpowiedniemu przesunięciu.
4. Zamawiający na żądanie Wykonawcy jest zobowiązany do wydania Wykonawcy kopii
(backup) swojej konfiguracji systemu B2B (bez zawartości baz danych).
§5
SZKOLENIE
1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia Szkolenia dla Użytkowników
wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z Planem Wdrożenia.
2. W czasie Szkolenia, Zamawiający ma prawo do powielenia materiałów szkoleniowych
oraz do nagrywania Szkoleń. Materiały te mogą być przekazywane osobom trzecim,
uprawnionym do korzystania z SYSTEMU.
3. Zamawiający zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby proces Szkolenia
Użytkowników przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, a w szczególności Zamawiający
zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia Szkoleń, w tym:
a) udostępnić salę do przeprowadzenia Szkolenia wyposażoną w sieć LAN, rzutnik i
ekran;
b) zapewnić w ustalonych terminach obecność osób wytypowanych do udziału w
Szkoleniu.
4. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatów dla osób wyznaczonych przez
Zamawiającego. Szczegółowe warunki Szkoleń określa Specyfikacja.
5. Zamawiający potwierdzi prawidłowe przeprowadzenie Wdrożenia, podpisując właściwy
Protokół Odbioru Etapu, zgodnie z Planem Wdrożenia.
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§6
ODBIÓR PRAC
1. Wykonanie każdego z Etapów zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez
upoważnionych przedstawicieli obu Stron („Protokół Odbioru Etapu”).
2. Wykonanie wszystkich Etapów Umowy potwierdzone zostanie protokołem końcowym
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron (Protokół Odbioru
Końcowego). Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że rozpoczęcie przez
Wykonawcę świadczenie usług Gwarancji nastąpi z chwilą podpisania Protokołu Odbioru
Końcowego.
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru danego Etapu z
wyprzedzeniem pięciu (5) dni roboczych z zachowaniem terminów realizacji określonych
w załączniku nr 1 Plan Wdrożenia. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru
i podpisania Protokołu Odbioru Etapu/Odbioru Końcowego w terminie pięciu (5) dni
roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Protokołu Odbioru Etapu/Odbioru
Końcowego, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń przez Zamawiającego w trakcie
odbioru Etapów lub Umowy, Wykonawca na swój koszt jest zobowiązany niezwłocznie
usunąć ujawnione wady w wykonaniu Etapu lub Umowy, a jeżeli wady dotyczą systemu
B2B wprowadzić niezbędne poprawki w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty
złożenia zastrzeżeń; jeżeli poprawki w systemie B2B w sposób istotny wpływają na jego
funkcjonalność lub działanie, Wykonawca jest zobowiązany do ich wprowadzenia w
terminie do dwudziestu jeden (21) dni roboczych od daty zgłoszenia zastrzeżeń.
5. Warunkiem Odbioru Końcowego jest podpisanie przez Zamawiającego Protokołów
Odbioru wszystkich Etapów.
6. W przypadku nie podpisania w terminie Protokołu Odbioru Etapu/Odbioru Końcowego
przez Zamawiającego pomimo nie zgłoszenia zastrzeżeń lub zgłoszenia
nieuzasadnionych zastrzeżeń, Wykonawca uprawniony jest do jednostronnego
podpisania Protokołu Odbioru Etapu/Odbioru Końcowego, który rodzi takie same skutki
co Protokół Odbioru Etapu/Odbioru Końcowego podpisany przez obie Strony.
7. Odbiór przeprowadzany jest w siedzibie Zamawiającego.
8. Zamawiający gwarantuje, że infrastruktura teleinformatyczna konieczna do
przeprowadzenia odbioru Wdrożenia będzie sprawna, a w przypadku gdyby była
uszkodzona, Zamawiający zobowiązuje się do jej niezwłocznej naprawy lub wymiany na
wolną od wad. Jeżeli wada dotyczy Sprzętu dostarczonego przez Wykonawca na
podstawie Umowy w ramach Dostawy Sprzętu, Wykonawca zapewni naprawę lub
wymianę wadliwego Sprzętu na nowy wolny od wad, zgodnie z gwarancją producenta.
9. Odbiór Etapu 4 zostanie poprzedzony przeprowadzeniem przez Strony Testów w oparciu
o uzgodnione w Etapie 3 scenariusze testowe. Negatywny wynik Testów w zakresie
istotnych kryteriów określonych w scenariuszach testowych uniemożliwia dokonanie
przez Zamawiającego Odbioru Etapu. Pozytywny wynik Testów w zakresie istotnych
kryteriów określonych w scenariuszach testowych stanowi podstawę podpisania przez
Strony Protokołu Odbioru Etapu.
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§7
DOSTAWA SPRZĘTU
1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu przechodzi na Zamawiającego z
chwilą potwierdzenia jego wydania Zamawiającemu.
2. Tytuł własności do Sprzętu przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania przez
Zamawiającego Protokołu Odbioru Etapu, w ramach, którego nastąpiła Dostawa Sprzętu.
3. Z zastrzeżeniem ust. 1, od chwili wydania Sprzętu do chwili podpisania przez
Zamawiającego Protokołu Odbioru Etapu w ramach, którego nastąpiła Dostawa Sprzętu,
Zamawiający odpowiada za Sprzęt jak przechowawca.
§8
GWARANCJA PRODUCENTA SPRZĘTU, GWARANCJA WYKONAWCY
1. Sprzęt objęty jest wyłącznie gwarancją producenta, która zostanie przekazana
Zamawiającemu wraz ze Sprzętem.
2. W ramach Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na system B2B i jego
Moduły na okres ______________ (__) miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru
Końcowego („Gwarancja”).
3. Warunki Gwarancji Wykonawcy określa Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
§9
ZAWIADOMIENIA
1.

Wszelkie ewentualne zawiadomienia pomiędzy Stronami wynikające z przepisów prawa
lub postanowień Umowy będą miały formę pisemną i dostarczane będą drugiej Stronie
osobiście za potwierdzeniem odbioru, faksem lub drogą elektroniczną, a następnie listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru, chyba że Umowa stanowi inaczej.

2.

Osobami odpowiedzialnymi za przebieg realizacji Umowy są:
a) ze strony Wykonawcy: ____________,

e-mail: _____________________
tel/fax: _____________________

b) ze strony Zamawiającego: Małgorzata Ciąpała,

e-mail: pctrans@pctrans.pl
tel/fax: + 48 16 649 04 56

3.

Strony udzielają niniejszym osobom wymienionym w ust. 2 jednoosobowych
pełnomocnictw upoważniających do składania w imieniu reprezentowanego podmiotu
wiążących oświadczeń niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej
zapisami, a w szczególności z Planem Wdrożenia i Specyfikacją.

4.

Zmiana osób wskazanych powyżej wymaga powiadomienia drugiej Strony w formie
pisemnej i nie wymaga zmiany Umowy.
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§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt roszczeń osób trzecich,
których zasadność została uznana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, w
wypadku naruszenia przez system B2B praw z tytułu praw autorskich, które są
przedmiotem Umowy. Wykonawca podejmie obronę Zamawiającego w przypadku
złożenia jakiegokolwiek pozwu lub wszczęcia postępowania związanego z powyższym.
W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie udzieli Wykonawcy upoważnienia
umożliwiającego Wykonawcy obronę Zamawiającego w takim postępowaniu, przez co
należy rozumieć również, że Zamawiający będzie ściśle współpracował przy takiej
obronie z Wykonawcą do wykonania powyższych zobowiązań. W każdym przypadku,
Zamawiający zobowiązany jest uzyskać zgodę Wykonawcy przed podjęciem
jakiejkolwiek decyzji mającej wpływ pośrednio lub bezpośrednio na wizerunek
Wykonawcy lub wiążącej się z jakimikolwiek skutkami finansowymi dla Wykonawcy, pod
rygorem wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego.
2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy w stosunku do terminu odbioru
końcowego określonego w Planie Wdrożenia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
odpowiedni dodatkowy termin do wykonania, nie krótszy niż siedem (7) dni roboczych, z
zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie
uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta
procenta) Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Wezwanie wraz z wyznaczeniem
terminu powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Łączna wysokość kar umownych naliczanych przez Zamawiającego na podstawie
Umowy nie może przekroczyć 30% (trzydzieści procent) Wynagrodzenia Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od niniejszej Umowy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, Zamawiający zapłaci na żądanie Wykonawcy karę umowną w wysokości
30% (trzydzieści procent) Wynagrodzenia. Wykonawca może dochodzić odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od niniejszej Umowy z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w
wysokości 30% (trzydzieści procent) Wynagrodzenia. Zamawiający może dochodzić
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji, utraconych
korzyści ani szkód pośrednich.
7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie danych,
kosztach związanych z ich odtworzeniem oraz niemożnością korzystania z danych
utraconych przez Zamawiającego. Obowiązek sporządzenia kopii zapasowych,
odtwarzania utraconych lub zmienionych plików, danych lub programów obciąża
Zamawiającego. Ograniczenia odpowiedzialności obowiązują bez względu na rodzaj,
charakter i przyczynę odpowiedzialności.
8. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w sytuacji, gdy
odpowiedzialność taką przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W
pozostałych sytuacjach odpowiedzialność Wykonawcy, niezależnie od podstawy prawnej
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jej dochodzenia, ograniczona jest wyłącznie do strat rzeczywistych oraz do kwoty
stanowiącej równowartość 100% Wynagrodzenia.
§ 11
WYNAGRODZENIE
1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
wynagrodzenia w łącznej wysokości _______________ zł (słownie:____________) netto
(Wynagrodzenie), tj.:
a) z tytułu wykonania Etapu 2 w wysokości __________ zł (słownie:__________) netto,
wynagrodzenie za Etap 2 obejmuje opłaty licencyjne z tytułu korzystania przez
Zamawiającego z Modułów systemu B2B dla następującej ilości Licencji:
i.1 licencja na system B2B – „Moduł mapy cyfrowej”,
ii.1 licencja na system B2B – „Moduł giełdy transportowej”,
iii.1 licencja na system B2B – „Moduł optymalizacji tras”,
iv.1 licencja na system B2B – „Moduł lokalizowania pojazdów”,
v.1 licencja na system B2B – „Moduł monitorowania kosztów eksploatacji pojazdów”,
vi.1 licencja na system B2B – „Moduł analiz biznesowych”,
b) z tytułu wykonania Etapu 3 w wysokości __________ zł (słownie:__________) netto.
c) z tytułu wykonania Etapu 4 w wysokości __________ zł (słownie:__________) netto.
2. Wszystkie wskazane w Umowie kwoty są kwotami netto i zostaną powiększone
o należny podatek od towarów i usług.
3. Termin płatności wynosi czternaście (14) dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę
faktury VAT za dany Etap. Płatność nastąpi każdorazowo przelewem na konto wskazane
w fakturze.
4. Przez zapłatę rozumie się zaksięgowanie środków pieniężnych na rachunku bankowym
Wykonawcy.
5. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług VAT oraz są
zarejestrowane pod numerami NIP:
a) Wykonawca: ______________,
b) Zamawiający: 792-18-17-780.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiana faktur VAT bez podpisu
Zamawiającego.
7. W przypadku niezapłacenia przez Zamawiającego Wynagrodzenia w terminie,
Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.
8. Strony postanawiają, że jeżeli w toku wykonywania Umowy pojawią się jakiekolwiek
czynności nie objęte niniejszą Umową, co do których nie zostanie ustalone
wynagrodzenie, podstawą ich rozliczenia będzie stawka godzinowa wynosząca _____ zł
(słownie: __________) netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy Wykonawcy
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(roboczogodzina), z terminem płatności czternaście (14) dni od dnia wystawienia faktury
VAT. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 nie obejmuje wynagrodzenia wskazanego w
niniejszym ustępie.
9. Każdorazowo czynności, o których mowa w ust. 9 muszą być zaakceptowane przez
Zamawiającego przed ich rozpoczęciem.
§ 12
POUFNOŚĆ
1. Strony zobowiązują się:
a) zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej
Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła,
b) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać
jakiejkolwiek części określonych w pkt a) informacji dla innych celów niż wynikają z
niniejszej Umowy,
c) podjąć stosowne przedsięwzięcia niezbędne do zapewnienia ochrony informacji i ich
źródła zarówno w całości, jak i poszczególnych kwestii.
2. Postanowienia w ust. 1 powyżej nie będą miały zastosowania w stosunku do tych
informacji uzyskanych od każdej ze Stron, które:
a) są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez
naruszania postanowień niniejszej Umowy,
b) są powszechnie znane lub zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia
jakichkolwiek zobowiązań o ich nieujawnianiu,
c) zostały ujawnione organom rządowym, administracyjnym, sądowym lub do publicznej
wiadomości z uwagi na decyzje lub wymogi prawne.
3. Klauzula o zachowaniu poufności przekazywanych informacji wiąże każdą ze Stron przez
czas obowiązywania Umowy, w tym Licencji.
4. Wykonawca zastrzega sobie prawo udostępniania osobom
reklamowych informacji o fakcie zawarcia i przedmiocie Umowy.

trzecim

w

celach

5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które Wykonawca - jako Spółka
publiczna - zobowiązany jest publikować.
§ 13
DANE OSOBOWE
1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją niniejszej Umowy,
Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy ich przetwarzaniu wszelkich środków
technicznych i organizacyjnych przewidzianych w art. 36-39 ustawy o ochronie danych
osobowych.
2. Wykonawca oświadcza, iż:
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a) Wszelkie dane osobowe, które w trakcie trwania Umowy otrzyma od Zamawiającego
będzie wykorzystywał tylko i wyłącznie do celów związanych z realizacją niniejszej
Umowy.
b) Dane osobowe nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim.
c) Zapoznał się z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych i zapewni
bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
d) Po zakończeniu realizacji Umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszystkie
nośniki z otrzymanymi danymi osobowymi, a w przypadku sporządzenia dodatkowych
kopii, trwale usunie je z wszelkich nośników, które nie zostały zwrócone
Zamawiającemu.
3.

Zamawiający oświadcza, iż:
a) powierzone dane nie ujawniają bezpośrednio ani w jakimkolwiek kontekście danych
osobowych wymienionych w art. 27 ust. 1 Ustawy.
b) zgłosi zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony
Danych Osobowych.
c) prowadził będzie ewidencję pracowników Wykonawcy upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy, których
administratorem danych będzie Zamawiający.
§ 14
SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze Stron niniejszej Umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków umownych w przypadku
wystąpienia siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami
lub powstrzymaniem się od działań przez Stronę, którego nie sposób było przewidzieć
ani uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania niniejszej Umowy. Za okoliczności
stanowiące siłę wyższą dla celów niniejszej Umowy uznaje się przede wszystkim:
a) wojnę,
b) kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi, pożar, powódź lub inne działania sił przyrody,
c) strajk pracowników,
d) awaria lub inne
teleinformatycznej,

zakłócenia

w

działaniu

sieci

telekomunikacyjnej

lub

e) działania podmiotów mających wpływ na wykonanie Umowy, a których działalność
jest niezależna od Stron.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej Strona nią dotknięta jest
zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony, jeżeli jest to
możliwe.
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4. Z chwilą wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 pkt c), d) lub e) Strony deklarują
gotowość kontynuowania współpracy w zakresie ustalonym niniejszą Umową oraz
odrębnymi porozumieniami, chyba że jest to niemożliwe.
§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W celu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca jest uprawniony do posługiwania się
osobami trzecimi (podwykonawcami). Za działania i zaniechania tych osób Wykonawca
odpowiada jak za własne działania i zaniechania.
2. Strony oświadczają, iż Umowa zawiera wszelkie uzgodnienia pomiędzy nimi zawarte w
sprawach będących jej przedmiotem i zastępuje wszystkie wcześniejsze porozumienia
oraz ustalenia pisemne i ustne.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez upoważnionych przedstawicieli
obu Stron.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i dokonywane będą wyłącznie przez uprawomocnionych przedstawicieli
Stron.
5. Jakiekolwiek spory powstałe w związku z interpretacją lub wykonaniem niniejszej Umowy
rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Wykonawcy.
6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
(1) dla każdej ze Stron.
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