UMOWA
zawarta w dniu _________ w Toruniu, pomiędzy:
GLOBEDATA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Marii Konopnickiej 25/3, 87-100
Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000640358,
zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług NIP 9562320358, kapitał zakładowy
5000,00 PLN w całości opłacony,
reprezentowaną przez:
Grzegorza Grodzickiego – Prezesa Zarządu,
Piotra Matuszaka – Członka Zarządu,
zwaną dalej Zamawiającym,
a __________________________________________________________________________
(pełna nazwa firmy)
z siedzibą w
__________________________________________________________________________
(pełne dane adresowe siedziby firmy)
zarejestrowaną w
___________________________________________________________________________
(pełna nazwa organu rejestrowego oraz nr KRS, wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego rejestru)
NIP: _______________________________, Regon: _________________________________
kapitał zakładowy:
___________________________________________________________________________
(kwota kapitału zakładowego oraz sposób jego wniesienia, jeśli dotyczy)
reprezentowaną przez:
__________________________________ - ____________________________________,
__________________________________ - ____________________________________,
zwaną dalej Wykonawcą,
Zamawiający oraz Wykonawca zwani będą dalej łącznie „Stronami”, zaś każdy z nich osobno
„Stroną”.
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Reprezentanci Stron niniejszym oświadczają, że są uprawnieni do zaciągania zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy oraz, że nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające
prawidłową reprezentację wymienionych wyżej Stron Umowy.
Mając na względzie powyższe, Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:
§1 Definicje
1. Wynajem – zespół usług wynajmu cyfrowego laboratorium obliczeniowego świadczonego
przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zgodnie z Załącznikami do niniejszej Umowy:
Załącznikiem nr 1 – Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznikiem nr
2 – Ofertą Wykonawcy.
2. Tryb 24/7/365 – tryb świadczenia usług Wynajmu nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu, 365 dni w roku (366 w przypadku roku przestępnego).
3. Zasoby sprzętowe – sprzęt udostępniany przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w
ramach realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Załącznikami do niniejszej Umowy:
Załącznikiem nr 1 – Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz Załącznikiem nr
2 – Ofertą Wykonawcy.
4. Zasoby programowe – oprogramowanie dostarczane przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Załącznikami do
niniejszej Umowy: Załącznikiem nr 1 – Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
oraz Załącznikiem nr 2 – Ofertą Wykonawcy.
5. Laboratorium cyfrowe – cyfrowe laboratorium obliczeniowe, czyli zespół Zasobów
sprzętowych oraz programowych udostępniany przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
na zasadzie Wynajmu.
6. Dział Badawczo-Rozwojowy – zespół osób z ramienia Wykonawcy składający się z
ekspertów dziedzinowych w zakresie udostępnianych podstawowych i specjalistycznych
środowisk obliczeniowych i symulacyjnych, wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do
Umowy - Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, przy czym w każdej z dziedzin
zespół ten będzie posiadać przynajmniej jednego odrębnego specjalistę.
7. Usterka krytyczna – usterka polegająca na częściowej lub całkowitej niedostępności
wynajmowanych Zasobów sprzętowych lub programowych w ramach Wynajmu, w
szczególności przerwa w świadczeniu Wynajmu w Trybie 24/7/365, zerwaniu ciągłości
obliczeń, a także na niedostępności jakiegokolwiek członka Działu BadawczoRozwojowego w Trybie 24/7/365.
8. Usterka niekrytyczna - usterka polegająca na wystąpieniu wszelkiego rodzaju
nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Zasobów sprzętowych lub programowych
udostępnianych na ramach Wynajmu, niepowodująca zerwania ciągłości obliczeń oraz
częściowej lub całkowitej niedostępności Zasobów sprzętowych lub programowych, w
szczególności pogorszenie wydajności Zasobów sprzętowych lub programowych
udostępnianych w ramach Wynajmu.
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9. Czas usunięcia Usterki krytycznej – zadeklarowany przez Wykonawcę maksymalny czas
usunięcia zaistniałej Usterki krytycznej, określony w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy
– Oferta Wykonawcy.
10.
Czas usunięcia Usterki niekrytycznej – zadeklarowany przez Wykonawcę
maksymalny czas usunięcia zaistniałej Usterki niekrytycznej, określony w Załączniku nr 2
do niniejszej Umowy – Oferta Wykonawcy.
11.System zgłaszania nieprawidłowości – system zgłaszania wystąpienia jakichkolwiek
nieprawidłowości w ramach Usterek krytycznych i niekrytycznych, udostępniony
Wykonawcy przez Zamawiającego poprzez bezpieczną sieć Internet.
12.
Przedmiot zamówienia – Laboratorium cyfrowe udostępniane przez Wykonawcę na
rzecz Zamawiającego na zasadzie Wynajmu w wyniku realizacji niniejszej Umowy i
zgodnie z jej zapisami.
§2 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest usługa Wynajmu zgodnie z zapisami Załączników do niniejszej
Umowy: Załącznikiem nr 1 – Szczegółowym Opisem Przedmiotu zamówienia oraz
Załącznikiem nr 2 – Ofertą Wykonawcy.
2. Szczegóły dotyczące konfiguracji i funkcjonalności elementów składowych Zasobów
sprzętowych i programowych, a także warunki gwarancji i serwisu określają Załączniki do
niniejszej Umowy: Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia oraz
Załączniki nr 2 – Oferta Wykonawcy.
3. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że udostępniane na zasadzie Wynajmu Zasoby
sprzętowe i programowe będą wolne od wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad
prawnych i roszczeń osób trzecich.
§3 Termin i warunki wykonania przedmiotu Umowy
1. Umowa zostanie wykonana do dnia 30.06.2018r.
2. Szczegółowe terminy dostarczenia poszczególnych elementów składających się Przedmiot
zamówienia określa Harmonogram stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.
3. Świadczenie usług Wynajmu określonych w Harmonogramie w ramach realizacji
poszczególnych etapów zamówienia odbywać się będzie na zasadzie udostępnienia
Zasobów sprzętowych i programowych poprzez bezpieczną sieć Internet w Trybie 24/7/365.
4. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji Wynajmu w Trybie 24/7/365, w
szczególności w usuwaniu Usterek krytycznych oraz Usterek niekrytycznych, Zamawiający
będzie mieć prawo do naliczenia kar umownych, zgodnie z §12 Odpowiedzialność i
pozostałe kary umowne. Każde wystąpienie w/w nieprawidłowości będzie zgłaszane w
Systemie zgłaszania nieprawidłowości przez Zamawiającego.
5. Wystąpienie nieprawidłowości oraz naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku ich bezzwłocznego usunięcia oraz kontynuacji realizacji niniejszej Umowy.
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6. Terminy dotyczące usunięcia Usterek krytycznych i Usterek niekrytycznych są określone w
Załączniku nr 2 – Oferta Wykonawcy.
7. Wykonawca będzie udostępniać swój Dział Badawczo-Rozwojowy na rzecz Zamawiającego
w Trybie 24/7/365 w sposób zdalny, tj. w drodze telekonferencji, rozmowy telefonicznej,
wiadomości e-mail lub wpisów w systemie śledzenia błędów (ang. bug tracking system)
udostępnionym przez Zamawiającego, lub, jeżeli Zamawiający stwierdzi taką konieczność,
na miejscu w siedzibie Zamawiającego.
§4 Łączna wartość Umowy
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy wyniesie: _______ zł netto
(słownie: __________________) netto – „Łączna Wartość Umowy”. Jest ona sumą kwot
należnych za poszczególne etapy realizacji zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
niniejszej Umowy – Oferta Wykonawcy.
2. Do kwot wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej w
przepisach prawa obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
3. Łączna Wartość Umowy obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należnego wykonania Umowy w tym również wartość wynikającą z tytułu przeniesienia
autorskich praw majątkowych do przedmiotu niniejszej Umowy.
4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazany rachunek
bankowy w terminie zgodnym z zapisami Załącznika nr 2 do niniejszej Umowy – Oferta
Wykonawcy.
5. Łączna Wartość Umowy wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy od Zamawiającego
związane z realizacją Umowy i Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego
jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją
Umowy.
§5 Współdziałanie Stron
1. Każda ze Stron zobowiązuje się wykonywać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
treścią i celem Umowy oraz ogólnie przyjętymi zwyczajami.
2. Strony zobowiązują się do współdziałania przy realizacji Umowy.
3. Strony wyznaczają następujących koordynatorów Umowy, działających samodzielnie:
4. dla Zamawiającego: ___________________
5. dla Wykonawcy:
___________________
6. Koordynatorzy Umowy będą uprawnieni do rozwiązywania bieżących problemów
związanych z realizacją Umowy, udostępniania zasobów ludzkich Działu BadawczoRozwojowego Wykonawcy oraz przekazywania i obsługi Systemu zgłaszania
nieprawidłowości w ramach realizacji Umowy w imieniu Strony powołującej koordynatora.
Strony mogą dokonać zmiany swoich przedstawicieli, o których mowa powyżej,
zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę. Zmiana taka nie powoduje zmiany Umowy i
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staje się skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą jej powiadomienia, chyba że późniejszy
termin został określony w powiadomieniu.
7. Koordynatorzy mogą upoważnić inne osoby do wykonywania swoich obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy, co wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Wszelkie uzgodnienia podjęte przez koordynatorów powinny być dokonane na piśmie pod
rygorem nieważności.
§6 Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotu Umowy do:
a) Świadczenia usług Wynajmu na rzecz Zamawiającego zgodnie z załącznikami do
Umowy: Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 –
Oferta Wykonawcy, Załącznik nr 3 – Harmonogram w Trybie 24/7/365.
b) W przypadku gdy Zasoby programowe lub sprzętowe udostępniane na zasadzie
Wynajmu przez Wykonawcę nie będą posiadać wszystkich funkcjonalności
przewidzianych w Załączniku nr 1 - Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia, w
szczególności będą uniemożliwiać pełną realizację agendy badawczej, Wykonawca
zobowiązuje się do ich bezzwłocznego uzupełnienia pod groźbą kary umownej
uregulowanej w §12 Odpowiedzialność i pozostałe kary umowne, a w przypadku
tworzenia własnego kodu programowego, do przekazania nieodpłatnie tego kodu w
formie źródłowej Zamawiającemu wraz z wszelkimi prawami autorskimi.
c) Usuwania Usterek krytycznych i niekrytycznych w terminach zawartych w Załączniku
nr 2 do niniejszej Umowy - Oferta Wykonawcy.
d) Udostępniania zasobów ludzkich swojego Działu Badawczo-Rozwojowego w Trybie
24/7/365 w sposób zdalny, tj. w drodze telekonferencji, rozmowy telefonicznej,
wiadomości e-mail lub wpisów w systemie śledzenia błędów (ang. bug tracking system)
udostępnionym przez Zamawiającego, lub, jeżeli Zamawiający stwierdzi taką
konieczność, na miejscu w siedzibie Zamawiającego.
e) Utrzymywania zabezpieczonej kopii zapasowej jakichkolwiek danych wytworzonych
lub stosowanych w związku z realizacją Umowy, a w przypadku utraty tych danych
przywrócenia ich z kopii zapasowej. Kopia zapasowa danych nie może być starsza niż
12 (słownie: dwanaście) godzin licząc od momentu utraty danych.
f) Dostarczenia na życzenie Zamawiającego dokumentacji Zasobów sprzętowych i
programowych w zakresie realizowanym przez Wykonawcę w terminie ustalonym przez
Zamawiającego.
g) Zapewnienia Zamawiającemu prawa do korzystania z przedmiotu Umowy tj.
przeniesienia wszelkich praw autorskich i majątkowych do stworzonego przez
Wykonawcę oprogramowania, o którym mowa w pkt. 1, lit. b niniejszego paragrafu,
jakichkowiek danych wytworzonych w wyniku realizacji niniejszej Umowy, oraz
dokumentacji technicznej, projektowej oraz wszelkich innych specyfikacji
opracowanych podczas realizacji przedmiotu Umowy.
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h) Świadczenia serwisu gwarancyjnego zgodnie z opisem i warunkami zawartymi w
Szczegółowym Opisie Przedmiotu zamówienia, która stanowi Załącznik nr 1 do
Umowy.
2. Ponadto Wykonawca oświadcza i gwarantuje że:
a) Posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia by zawrzeć i należycie wykonać
Umowę.
b) Zawarcie przez niego Umowy oraz jej wykonanie nie narusza norm prawa, praw
jakichkolwiek osób trzecich, ani też nie uniemożliwia lub istotnie nie utrudnia
wykonania jakiegokolwiek zobowiązania zaciągniętego przez Wykonawcę.
c) Posiada potencjał techniczny i finansowy, by należycie wykonać Umowę.
d) Dysponuje wiedzą, umiejętnościami, kwalifikacjami i doświadczeniem niezbędnymi do
należytego wykonania Umowy.
e) Wykonawca przy wykonaniu Umowy dołoży najwyższej staranności, z uwzględnieniem
zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności oraz najwyższego
poziomu dostępnej wiedzy technicznej.
f) Żadne z elementów Zasobów sprzętowych i programowych udostępnionych przez
Wykonawcę w ramach realizacji Umowy nie będzie posiadać mechanizmów
sprzętowych lub programowych umożliwiających przekazywanie bez wiedzy
Zamawiającego jakichkolwiek danych poza bezpieczną, wydzieloną na rzecz
Zamawiającego sieć VPN (Virtual Private Network). Przekazywanie jakichkolwiek
danych poza sieć VPN wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
g) Nie będzie wykorzystywać prowadzonych działań do promowania własnej firmy w
jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności poprzez umieszczenie swojego logo lub
nazwy w materiałach lub miejscach realizacji niniejszej Umowy bez uzyskania
stosownej zgody Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia wszystkich danych dotyczących
realizacji Wynajmu w zakresie realizowanym przez Wykonawcę z posiadanych nośników
danych, serwerów oraz komputerów, jak również do zniszczenia całej posiadanej
dokumentacji z tym związanej, w terminie do 7 dni od daty przekazania tych danych
Zamawiającemu, pod rygorem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) w terminie 14 dni od daty wystawienia
przez Zamawiającego noty obciążeniowej. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia
przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary
umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Przekazanie danych zostanie
potwierdzone obustronnym podpisaniem Protokołu przekazania danych, stanowiącym
Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
4. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania prac, skutkiem których dane
zostaną odtworzone w całości lub w części, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku, pod
rygorem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równej kwocie
Łącznej Wartości Umowy netto w terminie 14 dni od daty wystawienia przez
Zamawiającego noty obciążeniowej. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez

Globedata Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Marii Konopnickiej 25/3, 87-100 Toruń
NIP 9562320358 REGON 365563766 KRS 0000640358

kapitał zakładowy 5 000 PLN

Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, o
której mowa w zdaniu poprzedzającym.
§7 Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje
umożliwiające prawidłowe wykonanie Umowy.
2. Zamawiający dołoży wszelkich starań do udostępnienia informacji, dokumentów i
materiałów, które są w uzasadnionym zakresie niezbędne do świadczenia usług Wynajmu.
3. Wszelka odpowiedzialność i ryzyko za przekazane dane przechodzą na Zamawiającego z
chwilą obustronnego podpisania Protokołu przekazania danych, sporządzonego w
momencie zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia.
§8 Warunki płatności
1. W zamian za należyte wykonanie Umowy Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie
zgodne z §4 pkt 1.
2. Podstawą do dokonania płatności jest poprawnie wystawiona faktura VAT za każdy z
etapów realizacji Przedmiotu zamówienia, zawartych w Harmonogramie będącym
Załącznikiem nr 3 do Umowy, jednak nie wcześniej niż termin rozpoczęcia etapu, którego
dotyczy płatność.
3. Płatności będą następować przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie
faktury VAT z 60-dniowym terminem płatności.
4. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wszystkie płatności będą realizowane w PLN.
§9 Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji
technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i
organizacyjnych związanych z przedmiotem Umowy, jego realizacją oraz z działalnością
Zamawiającego, w tym w szczególności informacji dotyczących danych, zasobów
programowych i know-how, a także wszelkich innych informacji i danych przesłanych lub
udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego w sposób bezpośredni lub pośredni.
Powyższe zobowiązanie obejmuje również konieczność ustanowienia prawnego obowiązku
przestrzegania ochrony poufności przedmiotowych informacji po stronie wszelkich osób i
podmiotów, które na zlecenie lub w imieniu ykonawcy będą brały udział w realizacji
Umowy.
2. Informacje i dane, o których mowa w pkt 1 nie zostaną przez Wykonawcę lub osoby i
podmioty działające na jego zlecenie lub w imieniu Wykonawcy ujawnione osobom trzecim
bez pisemnej zgody Zamawiającego, chyba, że informacje takie zostały już opublikowane
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lub były zdobyte w sposób zgodny w prawem inaczej niż od Zamawiającego lub osoby
uzyskującej te informacje w sposób bezpośredni lub pośredni od Zamawiającego.
3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z pkt 1 i pkt 2
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 1.000.000,- PLN (słownie: jeden milion złotych) za każdy przypadek naruszenia,
w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej. Zapłata
kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym.
§10 Prawa autorskie i inne
1. Wykonawca z dniem podpisania Protokołu przekazania danych sporządzonego w związku z
ukończeniem realizacji Przedmiotu Zamówienia przenosi na Zamawiającego autorskie
prawa majątkowe i prawa pokrewne do rezultatów wszystkich prac powstałych w ramach
wykonania Umowy, na zasadach w niej przewidzianych.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do rezultatów prac
obejmuje prawo Zamawiającego do nieograniczonego w czasie i terytorialnie korzystania i
rozporządzania przedmiotem prawa, na polach eksploatacji uprawniających Zamawiającego
w szczególności do:
a) Wykorzystywania, utrwalania i zwielokrotniania danych, podwykonawczej
dokumentacji technicznej i kodów źródłowych w całości lub części w jakikolwiek
sposób, w szczególności środkami i formie dysków twardych, tasiemek streamerów,
dyskietek, nośników CD-R/RW, DVD-R/RW, przenośnej pamięci zewnętrznej, poczty
elektronicznej, za pomocą Internetu lub przesyłania za pomocą sieci bezprzewodowych,
na wydrukach papierowych, sporządzania kopii.
b) Tłumaczenia, przystosowywania, rozbudowy, zmiany układu lub innej zmiany w danych
i kodach źródłowych, w tym: uzupełniania, skracania, przeróbki oraz sporządzania
nowej wersji danych i kodów źródłowych.
c) Rozpowszechniania za pomocą nośników informacji.
d) Odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania do korzystania osobom trzecim (sublicencja),
najmu dzierżawy.
e) Modyfikowania kodu źródłowego i wszelkich danych powstałych w wyniku lub w
związku z realizacją Umowy.
3. Wraz z prawami określonymi w pkt 1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do
dokonywania opracowań, przemontowań i zmian, a także zezwala Zamawiającemu na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udostępniania danych, powykonawczej
dokumentacji technicznej i kodów źródłowych osobom trzecim celem wykonania na rzecz
Zamawiającego praw, o których mowa w pkt. 3.
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5. Wykonawca oświadcza, że utwory powstałe w ramach wykonania Umowy, będą wolne od
wad prawnych, a ewentualne roszczenia osób trzecich wobec Zamawiającego wynikające z
naruszenia przysługujących im autorskich praw majątkowych do utworu lub jego części,
będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego bezpłatnego uaktualniania kodów
źródłowych, których jest autorem, po każdej modyfikacji będącej skutkiem wykonania
obowiązków gwarancyjnych lub opieki technicznej.
7. Zamawiającemu w szczególności przysługuje prawo do dokonywania wszelkich możliwych
zmian w kodzie źródłowym, jego powielania, modyfikowania, uzupełniania, kompilowania,
rekompilowania oraz rozmontowywania, a także prawo do udostępniania, przekazania lub
zbycia kodów źródłowych, jak i wszelkich danych powstałych w wyniku lub w związku z
realizacją Umowy, na rzecz osób trzecich.
8. Wykonawca z dniem podpisania Protokołu przekazania danych sporządzonego w momencie
ukończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, przenosi również na Zamawiającego
wszelkie przysługujące mu prawa do wynalazków i innych rozwiązań posiadających
zdolność patentową, które zostały przez Wykonawcę wykorzystane przy realizacji
przedmiotu Umowy.
§11 Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji świadczenia usługi Wynajmu i usług serwisowych
oraz asysty technicznej o specyfikacji i standardzie określonym w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu zamówienia stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy.
§12 Odpowiedzialność i pozostałe kary umowne
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 125%
Łącznej Wartości Umowy netto.
2. Jeżeli z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający i kiedy nie zachodzi
udokumentowany przypadek siły wyższej, nastąpi opóźnienie Wykonawcy w realizacji
Umowy, rozumiane jako opóźnienie w terminowym wykonaniu realizacji Umowy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 100 000,00 (słownie: sto
tysięcy) zł netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Jeżeli z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający i kiedy nie zachodzi
udokumentowany przypadek siły wyższej, nastąpi opóźnienie Wykonawcy w usunięciu
Usterki krytycznej zgłoszonej w Systemie zgłaszania nieprawidłowości, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 000,00 (słownie: sto tysięcy) zł netto za
każdy następny rozpoczęty Czas usunięcia Usterki krytycznej, prócz pierwszego.
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4. Jeżeli z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający i kiedy nie zachodzi
udokumentowany przypadek siły wyższej, nastąpi opóźnienie Wykonawcy w usunięciu
Usterki niekrytycznej zgłoszonej w Systemie zgłaszania nieprawidłowości, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 000 (słownie: sto tysięcy) zł netto
za każdy następny rozpoczęty Czas usunięcia Usterki niekrytycznej, prócz pierwszego.
5. Jeżeli z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający i kiedy nie zachodzi
udokumentowany przypadek siły wyższej, nastąpi opóźnienie Wykonawcy w uzupełnieniu
braków funkcjonalności w Zasobach programowych lub sprzętowych, a które to
funkcjonalności zostały przewidziane w Załączniku nr 1 - Szczegółowym Opisie
Przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
250 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zł netto za każdy następny rozpoczęty
dzień braku funkcjonalności w Zasobach programowych lub sprzętowych, o których mowa
powyżej, prócz pierwszego.
6. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 125% Łącznej Wartości Umowy netto.
7. Kary umowne mogą być naliczane na konto należnych płatności Zamawiającego na rzecz
Wykonawcy, związanych z realizacją Przedmiotu zamówienia.
8. Zapłata naliczonych kar nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia przez
Zamawiającego noty obciążeniowej.
9. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych na zasadach ogólnych.
§13 Siła Wyższa
1. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne niezależne od danej Strony, którego dana Strona
nie mogła przewidzieć, ani mu zapobiec. W szczególności siła wyższa obejmuje klęski
naturalne, takie jak pożary, powodzie, sztormy, czy trzęsienia ziemi, jak również decyzje i
zaniechania władz państwowych lub samorządowych i organów administracyjnych
niezależnie od ich podstawy i charakteru prawnego oraz wypadki losowe, wojnę, działania
wojenne, mobilizację lub ogólny stan gotowości wojskowej, wojnę domową, rewolucję,
powstanie lub zamieszki, sabotaż, strajk lub spór pracowniczy, bądź inne okoliczności o
podobnie wyjątkowym charakterze.
2. W przypadku, gdy po wejściu Umowy w życie wystąpi działanie siły wyższej,
uniemożliwiającej którejkolwiek ze Stron terminowe wykonywanie zobowiązań
wynikających z postanowień niniejszej Umowy, wówczas termin wykonania danego
zobowiązania może zostać przesunięty o okres, o który wykonywanie zobowiązania zostało
opóźnione.
3. Strona podlegająca działaniu siły wyższej niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o
wystąpieniu siły wyższej, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
powzięcia wiadomości o wystąpieniu siły wyższej. Wykonywanie zobowiązań zostanie
wznowione niezwłocznie po tym, jak w opinii obu stron działanie siły wyższej się zakończy
lub przestanie istnieć.
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4. Żadna ze Stron nie będzie uprawniona do rozwiązania niniejszej Umowy z powodu
działania siły wyższej. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą
wyższą.
5. Jeżeli wykonanie całego lub części zobowiązania z niniejszej Umowy zostanie opóźnione z
powodu działania siły wyższej o okres przekraczający 2 (dwa) miesiące, strony spotkają się
i w dobrej wierze rozpatrzą zasadność oraz warunki rozwiązania niniejszej Umowy.
§14 Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w przypadku, gdy:
a) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego
postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, bądź postępowanie naprawcze w terminie 30
dni od dnia, w którym powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających
odstąpienie od Umowy z tej przyczyny.
b) Jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Umowy i jej nie realizuje przez okres
dłuższy niż 3 dni lub zaprzestał realizacji niniejszej Umowy i jej nie realizuje przez
okres dłuższy niż 3 dni.
c) Jeżeli dotychczasowy przebieg prac wykazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym
należyte wykonanie Umowy lub jej części w umówionym terminie, w terminie 3 dni od
dnia, kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od
Umowy z tych przyczyn.
d) W przypadku trzykrotnego wystąpienia nieprawidłowości w świadczeniu usług
Wynajmu w Trybie 24/7/365, w szczególności wystąpienia Usterki krytycznej lub
Usterki niekrytycznej.
e) W przypadku opóźnienia Wykonawcy dłuższego niż 2 (słownie: dwa) dni w
udostępnianiu zasobów Działu Badawczo-Rozwojowego w Trybie 24/7/365 w sposób
zdalny, tj. w drodze telekonferencji, rozmowy telefonicznej, wiadomości e-mail lub
wpisów w systemie śledzenia błędów (ang. bug tracking system) udostępnionym przez
Zamawiającego.
f) W przypadku opóźnienia Wykonawcy dłuższego niż 3 (słownie: trzy) dni w
udostępnianiu zasobów Działu Badawczo-Rozwojowego w Trybie 24/7/365 na miejscu
w siedzibie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający stwierdzi taką konieczność
udostępnienia.
g) W przypadku częściowej lub całkowitej utraty jakichkolwiek danych związanych z
realizacją Umowy wraz z ich kopią zapasową, nie starszą niż 12 (słownie: dwanaście)
godzin licząc od momentu utraty tychże danych.
h) Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy.
2. Rozwiązanie Umowy następuje w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres
siedziby Wykonawcy wskazany na wstępie Umowy. W przypadku zmiany przez
Wykonawcę adresu siedziby i niepoinformowania Zamawiającego o tym fakcie na piśmie
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, oświadczenie wysłane na ostatni adres
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siedziby, o którym Zamawiający został prawidłowo powiadomiony, będzie uważane za
doręczone skuteczne.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy i jej rozwiązania na podstawie pkt. 1 Zamawiający nie
traci uprawnienia do naliczania należnych mu kar umownych.
§15 Zabezpieczenie
1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania przez Wykonawcę niniejszej Umowy, w szczególności roszczeń o zapłatę
przewidzianych w §12 Odpowiedzialność i pozostałe kary umowne, Wykonawca składa
przy Umowie jeden weksel in blanco ze swojego wystawienia, opatrzony poręczeniem
wekslowym udzielonym przez wszystkie osoby (fizyczne) zarządzające bezpośrednio lub
pośrednio przedsiębiorstwem Wykonawcy i oświadcza, iż w razie powstania wymagalnego
roszczenia Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez
Wykonawcę niniejszej Umowy Zamawiający będzie w każdym czasie uprawniony do
wypełnienia złożonego weksla na sumę odpowiadającą zadłużeniu Wykonawcy, łącznie z
odsetkami i wszelkimi innymi powstałymi z tego tytułu kosztami i opłatami.
2. Zamawiający ma prawo opatrzyć otrzymany weksel miejscem i terminem płatności według
swego uznania oraz uzupełnić go brakującymi elementami, w tym klauzulą „bez protestu”,
zawiadamiając Wykonawcę listem poleconym pod adresem siedziby wskazanym w
komparycji Umowy. List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni przed terminem
płatności.
3. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego na piśmie –
listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru – o zmianie adresu swojej siedziby
z tym skutkiem, że list skierowany według ostatnich danych i pod ostatnio wskazany adres
będzie uważany za skutecznie doręczony z dniem pierwszego awiza pocztowego albo z
dniem jego zwrotu przez pocztę z adnotacją „adresat nieznany” lub z podobną adnotacją.
4. Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia weksla, o którym mowa w pkt 1 w
przypadku przedstawienia w tym samym terminie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej wystawionej na kwotę nie niższą niż kwota stanowiąca 100% Łącznej
Wartości Umowy netto, o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego.
§16 Postanowienia końcowe
1. Żadna ze Stron bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony nie przeniesie
jakichkolwiek praw ani obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot, z
włączeniem wierzytelności.
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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4. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia sporu związanego z realizacją Umowy lub jej
interpretacją, poddadzą go pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego rzeczowo właściwego
dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
6. Integralną cześć Umowy stanowią:
a) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia
b) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy
c) Załącznik nr 3 – Harmonogram
d) Załącznik nr 4 – Protokół przekazania danych

PODPISY STRON

___________________________

___________________________

Podpis Reprezentanta (ów)
Wykonawcy

Podpis Reprezentanta (ów)
Zamawiającego
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