Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego znak CSK-DSK-DTE.230.76.(2).2021.
Wzór Umowy
zawarta w dniu .................... w Warszawie
pomiędzy:
Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z siedzibą przy
ul. Banacha 1a, 02 -097 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000073036, NIP:5220002529, Regon:000288975,
a


___________________, zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanych dalej łącznie „Stronami”,
o treści następującej:
POSTANOWIENIA UMOWY
A. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
wykonanie Zadania pod nazwą: „Modernizacja zbiornika tlenu ciekłego w zakładzie leczniczym UCK
WUM w związku z COVID-19”.
B. Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych uzgodnień i decyzji, związanych z organizacją i realizacją dostaw niezbędnych dla
zrealizowania całości zakresu przedmiotowego umowy.
C. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się ze wszystkimi wymaganiami
Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny wszelkich niezbędnych
kosztów dostaw, montażu oraz szkoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami
niniejszej umowy.
D. Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy
i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonego
Zadania. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi, finansowymi
i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte, terminowe i zgodne z umową wykonanie całości
zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

Definicje.
§ 1.
Oznaczenia stosowane w niniejszej umowie i dokumentach stanowiących załączniki do niej:
1)
2)
3)

4)

"Dni Robocze" – oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni
ustawowo wolnych od pracy.
Miejsce Realizacji Zamówienia" - oznacza miejsce posadowienia zbiornika na tlen ciekły wraz z
terenem przyległym na terenie UCK WUM przy ulicy Banacha 1a w Warszawie.
"Odbiór końcowy" – oznacza odbiór dokonany przez Strony po zakończeniu realizacji Zadania
wraz z montażem Urządzeń i uruchomieniem instalacji z wykonaną i przekazaną Zamawiającemu
dokumentacją oraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń dopuszczających
urządzenia do eksploatacji oraz przeszkoleniem osób wskazanych przez Zamawiającego.
"Oferta" – oznacza ofertę, jaką złożył Wykonawca w postępowaniu. Błędy i nieścisłości wyceny
oferty nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do ustalonej w
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5)
6)
7)

Umowie kwoty wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości przedmiotu umowy.
"Umowa" – oznacza wszystkie części niniejszego aktu umowy, wraz z załącznikami.
"Wykonawca" – oznacza Wykonawcę tj. _____________, któremu Zamawiający powierzył
wykonanie Zadania, na mocy niniejszej Umowy.
"Urządzenia" – oznacza dostawy urządzeń i materiałów objęte Umową wraz z ich
wbudowaniem, instalacją, podłączeniem i uruchomieniem w Miejscu Realizacji Zamówienia.
Części Umowy.
§ 2.

1. Integralną częścią Umowy jest:
a) Załącznik Nr 1 - Oferta Wykonawcy na formularzu ofertowym;
b) Załącznik Nr 2 - Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia;
c) Załącznik Nr 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy końcowy.
2. W przypadku wystąpienia rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy poszczególnymi dokumentami
Umowy, ustanawia się następującą hierarchię ważności dokumentów:
1)
Umowa;
2)
Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia;
3)
Oferta Wykonawcy.

1.

2.
3.
4.

Przedmiot Umowy.
§ 3.
Przedmiotem Umowy jest przystosowanie fundamentu, dostawa, montaż, podłączenie do
istniejącej instalacji tlenowej i uruchomienie, nowego zbiornika kriogenicznego tlenu ciekłego
medycznego o pojemności 25 ton wraz z panelem gazowym i parownicami (szt. 2) dla Szpitala
CSK, w tym w szczególności:
a) wykonanie dokumentacji projektowej przystosowania istniejącej płyty fundamentowej
wraz z jej ewentualnym powiększeniem i wzmocnieniem, dokumentacji
technologicznej i elektrycznej;
b) wykonanie modernizacji i dostosowania istniejącej płyty fundamentowej wraz z jej
ewentualnym powiększeniem i wzmocnieniem dla potrzeb posadowienia zbiornika 25
ton wraz z parownicami i osprzętem;
c) dostarczenie, montaż i podłączenie do istniejącej instalacji tlenu, zbiornika
kriogenicznego dwupłaszczowego do tlenu ciekłego medycznego o pojemności 25
ton, wraz z dwoma parownicami o wydajności minimalnej 350 Nm3/h każda oraz
panelem gazowym i pozostałą niezbędną armaturą;
d) wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej Miejsce Realizacji Zamówienia wraz z
instalacją uziemiającą i oświetleniową;
e) wykonanie instalacji telemetrii;
f) Uzyskanie niezbędnych pozwoleń Instytucji zewnętrznych, w tym Urzędu Dozoru
Technicznego, dopuszczających Urządzenia do eksploatacji;
g) Uruchomienie Urządzeń i instalacji;
h) Udzielenie gwarancji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 2.
Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy odpowiada ściśle wymogom określonym w
Zapytaniu ofertowym.
Przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, gotowy do używania bez żadnych dodatkowych
zakupów i inwestycji. Każde Urządzenie będzie wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przez Wykonawcę, wyłącznie za uprzednią, pisemną
zgodą, zamiany Urządzeń przedstawionych w ofercie, na asortyment objęty Zadaniem o
parametrach takich samych lub lepszych. Będą to przykładowo, okoliczności:
a) braku na rynku Urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej w dniu ich planowanej
instalacji;
b) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację
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i konserwację wykonanego przedmiotu Umowy;
powodujące poprawienie parametrów technicznych;
wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów.
5. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi Urządzenia w Miejscu Realizacji Zamówienia
własnym transportem, na swój koszt i ryzyko wraz z dokumentacją, o której mowa § 11.
c)
d)

1.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Terminy realizacji Umowy.
§ 4.
Całość prac i dostaw będących Przedmiotem Umowy zostanie zrealizowana w terminie do 10
listopada 2021 r.
Wynagrodzenie Wykonawcy.
§ 5.
Za wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości:
kwota netto: ……………..
(słownie: …………………………………..)
kwotę podatku VAT ……………………..
(słownie: …………………………………..)
kwota brutto: ………………………………
(słownie: ………………………………………………………………………………)
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przez
Wykonawcę przedmiotu umowy, w tym w szczególności: koszty ewentualnej robocizny,
materiałów oraz sprzętu, instalacji, transportu, testów i sprawdzeń, uzyskania wszelkich
niezbędnych pozwoleń i decyzji. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania pełnego
zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, nie mogą być podstawą do żądania zmiany
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie odpowiada świadczeniu Wykonawcy na najwyższym możliwym poziomie,
zgodnie z wymogami Zamawiającego.
W wynagrodzeniu zawarte są koszty wszystkich prac, niezbędnych do całkowitego należytego i
prawidłowego wykonania umowy wg założeń Zamawiającego przedstawionych w Zapytaniu
ofertowym oraz ofertą Wykonawcy.
Zamawiający może udzielić Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy, tj.
dostawy zbiornika tlenu ciekłego i parownic. Zaliczka może zostać udzielona w wysokości do
75% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w ust. 1.
Zaliczka zostanie wypłacona w 2 częściach. 1 część zaliczki do 40% wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy ustalonego w ust. 1. zostanie wypłacona po zamówieniu zbiornika tlenu ciekłego i
parownic od producenta. Wraz z wnioskiem o wypłatę zaliczki Wykonawca winien przedstawić
potwierdzony dokument zamówienia. 2 część zaliczki do 35% wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy ustalonego w ust. 1. zostanie wypłacona po odbiorze zbiornika tlenu ciekłego i
parownic od producenta. Wraz z wnioskiem o wypłatę zaliczki Wykonawca winien przedstawić
podpisany protokół odbioru zbiornika tlenu ciekłego i parownic od producenta.
Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie otrzymanej faktury proforma w terminie 14 dni po
doręczeniu Zamawiającemu faktury proforma przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ust. 6.
Wykonawca po otrzymaniu zaliczki wystawi i doręczy fakturę zaliczkową dokumentującą
otrzymanie zaliczki.
Dopuszcza się dalsze płatności częściowe wynagrodzenia umownego do wysokości 90 %
wartości wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1. Pozostałe 10 % wynagrodzenia
ryczałtowego zostanie zapłacone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy po dokonaniu
przez Strony odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Płatności częściowe, o których mowa w ust. 5 Umowy będą dokonywane w oparciu o
przedstawiony każdorazowo przez Wykonawcę wniosek o płatność częściową, określający m.in.
stan zaawansowania robót na dany okres rozliczeniowy, stan zawansowania w poprzednim
okresie rozliczeniowym, wielkość robót i dostaw do zafakturowania w danym okresie
rozliczeniowym, odniesienie stanu zawansowania do wartości Umowy.

3

10. Wniosek o płatność częściową zostanie zweryfikowany i w przypadku braku zastrzeżeń
zatwierdzony w terminie do 7 dni od daty przedłożenia wniosku.
11. Okres rozliczeniowy wynosić będzie jeden miesiąc kalendarzowy obejmujący okres od
pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca z zastrzeżeniem pierwszego okresu
rozliczeniowego Umowy, który będzie obejmował okres od dnia zawarcia umowy do ostatniego
dnia kolejnego miesiąca.
12. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę wniosku o płatność częściową będzie zatwierdzony
przez obie Strony protokół odbioru częściowego robót będący jego integralną częścią.
13. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury.
14. Jeżeli jednak termin zapłaty przez Zamawiającego przypada w dni wolne od pracy (sobota,
niedziela, święta) to termin ten ulega przesunięciu na pierwszy roboczy dzień po tych dniach.
15. Za datę zapłaty strony uważać będą datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
16. Płatność
będzie
dokonywana
przelewem
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy:
……………………………………………………………………….
17. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów
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.
z 2020 r. poz. 1666 ze zm. dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).
18. W przypadku wystawienia faktury, o której mowa w ust. 14, Wykonawca jest obowiązany do
wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej
– „PEF”).
19. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy,
o których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura ta, lub załącznik do niej musi
zawierać numer Umowy i zamówienia, których dotyczy.
20. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wystawić Zamawiającemu za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania podając numer PEPPOL (NIP) 5220002529. Za chwilę
doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia
prawidłowo wystawionej faktury do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający
Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Sposób wykonywania umowy i warunki realizacji prac.
§ 6.
Wykonawca oświadcza, że upewnił się, co do prawidłowości i kompletności oferty złożonej w
postępowaniu.
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Miejscem Realizacji Zamówienia, dokonał na własne
ryzyko wszelkich niezbędnych pomiarów i obliczeń celem prawidłowego wykonania Zadania, w
szczególności w zakresie dostosowania Miejsca Realizacji Zamówienia do możliwości
posadowienia Urządzeń oraz ich podłączenia do istniejącej instalacji tlenu ciekłego medycznego
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego.
Wykonawca wykona inwentaryzację stanu technicznego istniejącego fundamentu wraz z
wykonaniem odkrywek i dokona sprawdzenia i oceny nośności płyty fundamentowej, następnie
opracuje koncepcję projektową posadowienia i podłączenia Urządzeń. Koncepcja projektowa
przed przystąpień do wykonania dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona do akceptacji
Zamawiającego.
Wykonawca wykona dokumentację projektową przystosowania istniejącej płyty fundamentowej
wraz z jej ewentualnym powiększeniem i wzmocnieniem dla potrzeb posadowienia Urządzeń.
Wykonawca wykona dokumentację technologiczną, w tym dokumentację włączenia Urządzeń w
istniejącą instalacje tlenu ciekłego oraz dokumentację projektową elektryczną zasilania Miejsca
Realizacji Zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy dostęp do Miejsca Realizacji Zamówienia w
celu wykonania obowiązków określonych w Umowie
Wszystkie czynności i roboty winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z Umową,
przepisami prawa w tym w szczególności przepisami BHP i ppoż, oczekiwaniami Zamawiającego
oraz wytycznymi Zamawiającego.
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Zamawiający w każdym czasie ma prawo na swój koszt do dokonywania wspólnie
z przedstawicielem Wykonawcy kontroli przebiegu prac zarówno w zakresie jakości ich
wykonania, jak i terminowej ich realizacji, a także powołać biegłego celem zweryfikowania
poprawności wykonywania umowy. W przypadku, jeżeli opinia biegłego potwierdzi nienależyte
wykonywanie umowy przez Wykonawcę pokryje on jej koszty.
9. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie oferowane Urządzenia posiadają dopuszczenie do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie oferowane Urządzenia zakwalifikowane jako wyroby
medyczne posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na
terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020
r. poz. 186 ze zm.) oraz są oznakowane zgodnie z przepisami wskazanej wyżej ustawy.
8.

Obowiązki Wykonawcy.
§ 7.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do:
a)
przemieszczania się na terenie Miejsca Realizacji Zamówienia po drogach
technologicznych/transportowych uzgodnionych z Zamawiającym;
b)
zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt do momentu podpisania
protokołu Odbioru końcowego;
c)
zabezpieczania i chronienia wszelkich elementów Miejsca Realizacji Zamówienia
mogących ulec zniszczeniu w trakcie prac montażowych, a w razie ich uszkodzenia
naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz
ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat.
d)
zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji Zadania na swój koszt
i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
e)
usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji Zadania poza Miejsce
Realizacji Zamówienia zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów
odpadowych określonym ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020
r., poz. 797 ze zm.);
f)
przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych
odbiorów Urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych
Zamawiającemu;
g)
ponoszenia pełnej odpowiedzialności za realizację Zadania zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpożarowymi;
h)
zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji dostaw określonych przepisami ppoż.
i bhp.

1.

2.

3.

4.

Odpowiedzialność w przypadku wypadków i uszkodzeń.
§ 8.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją zamówienia, które
wykonywać będą jego pracownicy, a co za tym idzie, zwalnia Zamawiającego z wszelkiej
odpowiedzialności za wypadki przy pracy, którym mogą ulec pracownicy Wykonawcy, chyba że
wypadek został spowodowany z wyłącznej winy Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się również działać zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w Polsce
przepisami prawa oraz z zaleceniami Zamawiającego, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
i przepisów ppoż..
Wykonawca przyjmuje wszelką odpowiedzialność za każdego rodzaju wypadek, który wydarzy
się podczas i w wyniku realizacji Umowy, ponosząc całkowite ryzyko, kary i sankcje za
naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, odnotowanych po kontrolach inspektorów
Państwowej Inspekcji Pracy.
Od dnia rozpoczęcia realizacji dostaw, do dnia odbioru częściowego / końcowego przedmiotu
umowy, ryzyko utraty całości lub części przedmiotu umowy lub jego poszczególnych elementów
spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.
Ubezpieczenie.
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§ 9.
1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym paragrafie,
ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na
wszystkie podane poniżej ryzyka:
1)
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
i posiadanego mienia (OC) obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe
i osobowe wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania;
2)
ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez prawo polskie i obce (jeżeli ma
zastosowanie);
3)
w zależności od zaistniałej potrzeby, inne uzgodnione indywidualnie przez Strony.
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia
(OC) spełniało będzie co najmniej następujące warunki określone w niniejszej Tabeli nr 1:
Tabela nr 1
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej
1. Ubezpieczony
2. Wykonawcy
wspólnie

działający

3. Ubezpieczona działalność

4. Okres Ubezpieczenia i
okres
odpowiedzialności
Ubezpieczyciela

5. Suma gwarancyjna

Ubezpieczonym będzie Wykonawca.
W
przypadku
Wykonawców
działających
wspólnie
(np. konsorcjum) wymóg dotyczący ubezpieczenia OC
powinien zostać spełniony w następujący sposób:
 poprzez przedstawienie spełniającej wszystkie wymogi
niniejszej Umowy polisy, na której jako ubezpieczeni
(współubezpieczeni)
wskazani
zostaną
wszyscy
członkowie konsorcjum,
 poprzez przedstawienie spełniających wszystkie wymogi
niniejszej Umowy indywidualnych polis każdego
z członków konsorcjum.
Umowa ubezpieczenia nie może wyłączać ani w żaden
sposób ograniczać odpowiedzialności ubezpieczyciela
w zakresie, w jakim Wykonawca ponosi odpowiedzialność
solidarną wobec Zamawiającego.
Ubezpieczona działalność musi być tożsama z przedmiotem
działalności wykonywanej w ramach Umowy zawartej
z Zamawiającym (przedmiotem i zakresem Umowy).
Od podpisania Umowy, przez cały okres obowiązywania
Umowy oraz dodatkowo przez okres 1 roku po zakończeniu
jej obowiązywania.
Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej zastosowany
w umowie ubezpieczenia (tzw. trigger) powinien obejmować
roszczenia z tytułu szkód powstałych w Okresie
Ubezpieczenia.
Dopuszcza się polisy roczne pod warunkiem ich
kontynuowania
i
zachowania
ciągłości
ochrony
ubezpieczeniowej co najmniej przez powyższy okres.
________________ (wartość umowy) zł na jedno i wszystkie
zdarzenia
w
okresie
ubezpieczenia
(podlimity
odpowiedzialności dopuszczalne wyłącznie w zakresie
wskazanym w warunkach ubezpieczenia).
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6. Przedmiot ubezpieczenia

7. Odpowiedzialność cywilna
wzajemna

8. Wyłączenia
odpowiedzialności
9. Zakres terytorialny
10. Termin przekazania polisy
Zamawiającemu
11. Termin
przekazania
dowodu zapłaty składki

3.

4.

5.

6.

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności
oraz posiadanego mienia pokrywająca szkody rzeczowe oraz
osobowe.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie obejmować straty
rzeczywiste oraz utracone korzyści.
Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu
czynów niedozwolonych i/lub z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania.
Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody
w mieniu Zamawiającego, na którym są prowadzone prace.
W
przypadku
przedstawienia
przez
Wykonawców
działających wspólnie polisy, na której członkowie konsorcjum
wskazani są jako współubezpieczeni, Ubezpieczenie będzie
rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby
z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę.
Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie
zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową.
Rzeczpospolita Polska.
przed zawarciem Umowy

- najpóźniej w terminie 7 dni od upływu terminu płatności
składki lub jej pierwszej raty.
- w odniesieniu do płatności kolejnych rat składki lub składki
należnej z tytułu przedłużenia okresu ubezpieczenia –
najpóźniej w terminie 7 dni.
Wykonawca zawrze powyższe ubezpieczenia na warunkach zatwierdzonych przez
Zamawiającego, a odmowa takiego zatwierdzenia musi mieć istotną przyczynę. Zatwierdzenia
wymaga również jakakolwiek zmiana w warunkach zawartego ubezpieczenia. Zatwierdzenie
powinno być dokonane w terminie 14 dni od daty otrzymania warunków umowy ubezpieczenia.
Jeżeli terminy, o których mowa w ust. 3 nie zostaną dotrzymane lub wymagane ubezpieczenia nie
zostaną zawarte albo jeśli Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zawarte umowy zmieni na
niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy Wykonawca
świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego, co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia,
Zamawiający ma prawo, ale nie obowiązek, samodzielnie zawrzeć stosowne umowy
ubezpieczenia i odliczyć ich cenę od wynagrodzenia Wykonawcy Umowy.
Obowiązek Wykonawcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może
być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej
z niniejszej Umowy.
Wykonawca zapewni, że jego podwykonawcy, dostawcy i poddostawcy ubezpieczą
w odpowiedniej wysokości swój personel, sprzęt, maszyny, pojazdy oraz wykonywane przez nich
w ramach Umowy dostawy, jeżeli nie jest to objęte ubezpieczeniem Wykonawcy.

Kary umowne.
§ 10.
1. W przypadku zwłoki w terminach zakończenia prac ustalonych w niniejszej umowie, Zamawiający ma
prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości:
a) 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy
dzień przekroczenia terminu, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, ale nie więcej niż 20 %
wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
b) 0,01% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za
każdy dzień przekroczenia terminu usunięcia wad i usterek, wskazanego w § 12 ust. 3, ale nie
więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
Umowy;
c) 0,01% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za
każdy dzień zwłoki w przekazaniu polisy ubezpieczeniowej stosownie do postanowień § 9

7

2.

3.
4.
5.

6.
7.

1.

2.

3.

4.

Umowy, ale nie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 5 ust. 1 Umowy;
W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, jest on obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
Kary będą naliczane począwszy od pierwszego dnia po upływie terminów ich wymagalności.
Jeżeli na skutek przekroczenia terminu realizacji poszczególnych etapów prac, bądź niewłaściwej
jakości wykonania poszczególnych prac, Zamawiający zmuszony będzie posłużyć się w miejsce
Wykonawcy lub obok Wykonawcy osobami trzecimi, wówczas wynagrodzenie tych osób zostanie
potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
Zamawiający ma prawo sumowania naliczonych Wykonawcy kar umownych przewidzianych w ust. 1
i 2 niniejszego paragrafu.
Odbiory
§ 11.
Dla każdego z dostarczonych w ramach dostawy Urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany
dołączyć w 2 egzemplarzach oraz odpowiadającą im wersję elektroniczną:
a) odpowiednią dla danego urządzenia dokumentację techniczną- np. paszport techniczny,
b) dla zbiornika kriogenicznego i parownic - książki rewizyjne urządzeń technicznych UDT (po
1 sztuce, bez wersji elektronicznej) z pozytywnym wynikiem wykonania czynności dozoru
technicznego,
c) certyfikaty i atesty lub inne równoważne dokumenty, które potwierdzają zgodność
dostarczonych urządzeń z opisanymi normami lub innymi dokumentami wymienionymi w
Zapytaniu ofertowym. Atesty winny być wystawione przez niezależną jednostkę uprawioną do
wydawania tego rodzaju dokumentów. Certyfikaty winny być wystawione przez uprawnioną
niezależną jednostkę certyfikującą, oceniającą zgodność z dokumentami odniesienia np.
normami,
d) instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego urządzenia i instrukcję eksploatacji
instalacji jako całości, instrukcje obsługi technicznej każdą w języku polskim oraz w wersji
oryginalnej (także w PDF),
e) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie są
zalecane przez producentów Urządzeń w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz po
okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi,
f) wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub w języku
obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązującą co do zasad
postępowania jest wersja w języku polskim),
g) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone
w koszty usług serwisowych.
W ramach odbiorów Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia
szkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych
urządzeń. Szkolenie / szkolenia odbędą się w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
Podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie możliwe dopiero po
dostarczeniu i zamontowaniu całości przedmiotu Umowy i sprawdzeniu poprawności jego
działania, przekazaniu dokumentacji powykonawczej oraz uzyskaniu zgód i pozwoleń na
eksploatację wydanych przez Instytucje zewnętrze, w tym Urząd Dozoru Technicznego oraz
przeprowadzeniu szkoleń, o których mowa w ust. 3.
Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest zrealizowanie wszystkich obowiązków
określonych w ust. 1 – 3 powyżej.

Gwarancja.
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§ 12.
1. Na zrealizowany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej
gwarancji jakości.
2. Równolegle do okresu gwarancji określonego wyżej biegnie okres rękojmi na przedmiot umowy, który
będzie równy okresowi udzielonej gwarancji. Okres rękojmi biegnie od dnia Odbioru końcowego
przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad
i usterek, w terminach nie dłuższych niż 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia pisemnego
(np. przez e-mail) lub w innym uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na wniosek
Wykonawcy. Czas reakcji Wykonawcy na usunięcie wad i usterek wynosi maksymalnie 24h.
4. Prace polegające na usuwaniu wad i usterek Wykonawca wykonywać będzie przy uwzględnieniu
uzasadnionych potrzeb użytkownika Inwestycji, a przystąpienie do usuwania wad i usterek oraz ich
zakończenie powinny być zgłoszone Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem na piśmie.
5. Usterki nie usunięte przez Wykonawcę w obowiązującym lub ustalonym terminie mogą być
niezwłocznie po wysłaniu odpowiedniego zawiadomienia zlecone do usunięcia innej osobie przez
Zamawiającego, bez konieczności kierowania w tym zakresie do Wykonawcy odrębnych wezwań oraz
bez upoważnienia sądu. Koszt usunięcia usterek będzie w tym przypadku poniesiony przez
Wykonawcę.
6. Trzykrotne zgłoszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiającego, stanowi podstawę do żądania
przez Zamawiającego wymiany wadliwego/uszkodzonego elementu /urządzenia . Postanowienia ust. 5
stosuje się odpowiednio.
7. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe nie z jego winy lub w wyniku niewłaściwego
użytkowania przedmiotu Umowy, jednakże obowiązek dokonania naprawy tych usterek w okresie
gwarancji spoczywa na Wykonawcy – odpłatnie, po zatwierdzeniu kosztów przez Zamawiającego, przy
terminach ustalonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.
8. Zamawiający będzie każdorazowo dokonywał odbioru usunięcia zgłoszonej wady lub usterki w formie
protokołu odbioru usunięcia usterki, podpisanego przez uprawomocnionego przedstawiciela
Zamawiającego.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej
gwarancji lub rękojmi dla przedmiotu umowy. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi
(w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie
same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.
10. Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Przeglądy techniczne.
§ 13.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,
wykonywać będzie przez okres trwania gwarancji jakości przeglądy techniczne oraz przeglądy
dotyczące poprawności działania Urządzeń, w tym badanie zadziałania zaworów bezpieczeństwa,
zamontowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją
producenta i obowiązującymi przepisami. Przeglądy będą dokonywane na koszt Wykonawcy.
Przeglądy techniczne wykonywane będą według ustalonego przez Wykonawcę harmonogramu
przeglądów zatwierdzonemu przez Zamawiającego najpóźniej w terminie 7 dni od daty odbioru
końcowego. Zmiany harmonogramu następować będą w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów z należytą starannością, według
wytycznych określonych w niniejszej umowie.
Po wykonanym przeglądzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie
Wyposażenia pod warunkiem używania ich w sposób zgodny z instrukcją obsługi producenta.
Przeglądy techniczne odbywać się będą w obecności wyznaczonego przedstawiciela
Zamawiającego.
Przeglądy wykonywane będą w godzinach ustalonych z Zamawiającym, tak aby nie powodowały
zakłóceń w pracy użytkownika Inwestycji.
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Wykonane każdorazowo przeglądy i serwis, potwierdzane będą protokołem wykonania usługi
serwisowej sporządzonym przez upoważnionego pracownika Wykonawcy, bezpośrednio po dokonaniu
czynności i podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
9. Wykonawca każdorazowo potwierdzi e-mailem gotowość przeprowadzenia serwisu w terminie,
o którym mowa w § 13 ust. 3 z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni Roboczych.
10. Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy elementy zgodnie
z warunkami umowy, która będzie obowiązywać minimum do upływu terminu gwarancji udzielonej na
Przedmiot Umowy lub zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta na dane urządzenie lub
element wyposażenia, w zależności od tego który termin upłynie później.
11. Części uznane za zużyte lub uszkodzone i wymontowane stanowią własność Zamawiającego.
W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany w ramach niniejszej
Umowy do ich odbioru od Zamawiającego i przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących
postępowania z takimi częściami w zakresie ich utylizacji bądź recyklingu. Koszty utylizacji lub
recyklingu ponosi Wykonawca.
8.

1.

2.
3.

4.

Odstąpienie od Umowy oraz jej zmiana.
§ 14.
Zamawiający może odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy kary umowne zastrzeżone w § 10
ust. 1 i 2 Umowy, z przyczyn następujących:
1)
z powodu opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu ustalonego
w § 4 ust. 1 Umowy, spowodowanego przez Wykonawcę.
2)
z powodu wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku Wykonawcy.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
z podaniem uzasadnienia w terminie 60 dni od zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1.
W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym paragrafem Wykonawca będzie miał
prawo do otrzymania zapłaty za wykonane prace i dostawy Urządzeń właściwie wykonane i
zatwierdzone przez Zamawiającego.
Niezależnie od innych podstaw uprawniających do zmiany Umowy, jej istotna zmiana w stosunku
do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku ograniczenia przez właściwy organ
środków przyznanych Zamawiającemu na realizację przedmiotu Umowy. W tym zakresie
ograniczeniu ulec może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego konsekwencji finansowych,
odpowiednio zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1
oraz termin realizacji. Zamiar ograniczenia przedmiotu Umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy
w formie pisemnej, w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o ograniczeniu
środków finansowych. W takiej sytuacji Wykonawca wyrazi zgodę na zmianę.

Przelew wierzytelności.
§ 15.
Wykonawca oświadcza że dysponuje środkami pozwalającymi na realizację całości przedmiotu
umowy. Cesja jakichkolwiek należności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego
na mocy niniejszej umowy, jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu pod rygorem nieważności
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, udzielonej po przedstawieniu mu do akceptacji projektu
umowy przelewu wierzytelności.
Klauzula salwatoryjna.
§ 16.
1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne,
ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.
2. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym
prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.
W przypadku braku dojścia do porozumienia, w miejsce nieważnych postanowień obowiązują
odpowiednie przepisy prawa polskiego.
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Prawa autorskie.
§ 17.
1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób
trzecich, a utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej części przekaże Zamawiającemu
w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż:
a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały mu
w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów
powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym niniejszą
Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej;
b) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich
praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w lit. a) powyżej do utworów
powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca
oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który
wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej
Umowy;
c) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją
Umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób
trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń;
d) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli
w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod
warunkiem, który nie uległ zniszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej
części Zamawiającemu;
e) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli
w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane
z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu
Umowy lub jej części Zamawiającemu;
f)
zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił, to będzie dysponował zapewnieniem
twórcy utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w chwili odbioru
przedmiotu Umowy lub jego części przez Zamawiającego, iż w przypadku powstania nowych
pól eksploatacji przedmiotu Umowy lub jego części nieznanych w chwili zawarcia Umowy,
prawo do eksploatacji przedmiotu Umowy lub jego części na tych polach zostanie na
Wykonawcę przeniesione, a on przeniesie je w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5
ust. 1 Umowy na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie.
2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych w ust. 1 zobowiązań
czy też oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez
Zamawiającego z tego tytułu.
3. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej
części, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy:
a) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na
wyłączność, na następujących polach eksploatacji:
i. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
ii. utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.),
iii. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
iv. wprowadzanie do obrotu,
v. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,
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wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,
nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
viii. nadawania za pośrednictwem satelity,
ix. reemisji,
x. wymiany nośników, na których utwór utrwalono,
xi. wykorzystania w utworach multimedialnych,
xii. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,
xiii. wprowadzania zmian, skrótów,
xiv. sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
xv. publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
xvi. najem,
xvii. dzierżawa,
xviii. udzielanie licencji na wykorzystanie,
xix. wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
xx. publikowanie części lub całości,
xxi. całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu przepisów ustawy
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na ilość egzemplarzy,
wytworzonych w związku z realizacją Umowy lub jej części, w szczególności takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy oraz broszur,
obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez
konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie.
b) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na
dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich
przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności
w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego
w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze
względu na realizację przedmiotu umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji;
wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub
powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania
z osobistych praw autorskich a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania
w imieniu autorów w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy
wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie
integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian
– niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.
Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa
w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy własność wszystkich egzemplarzy
lub nośników, na których utwory zostały utrwalone. Wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenie
za wykorzystywanie utworów na poszczególnych polach eksploatacji.
Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych
uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich.
Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych
w Umowie może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu
z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych
modyfikacji, itd.
W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego,
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak
i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę,
Wykonawca:
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych
zdarzeń;
b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym Zamawiający jest
vi.
vii.

4.

5.
6.

7.
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zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, Wykonawca wstąpi do procesu po
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego
w postępowaniu sądowym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych
i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych
osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
8. Wykonawca zobowiązuje się, wraz z przekazaniem części przedmiotu Umowy, a przed odbiorem
końcowym, uzyskać oświadczenia autora lub - w przypadku wielości - autorów tej części
w przedmiocie ich zobowiązania do niewykonywania przysługujących im osobistych praw
autorskich do przekazanej części przedmiotu Umowy przez okres 10 lat oraz upoważnienia
Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres.
9. Wykonawca, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi części
przedmiotu Umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych praw
autorskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Wykonawca zwalnia
Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do
zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich.
10. Zamawiający zachowuje posiadane prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak i innych dokumentów przekazywanych
podczas realizacji umowy nie będących dziełami i utworami w rozumieniu prawa. Wykonawca
może te dokumenty na swój koszt kopiować, używać ich wyłącznie w celu realizacji Zadania.
Wykonawca może przekazywać ww. dokumenty stronom trzecim wyłącznie na potrzeby realizacji
Zadania.

Komunikacja.
§ 18.
1. Strony postanawiają, że komunikacja między nimi odbywać się będzie w formie pisemnej,
telefonicznej lub elektronicznej (e-mail), z zastrzeżeniem przepisów Umowy wymagających
wyłącznie lub dodatkowo formy pisemnej.
2. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami musi zawierać nazwę i numer Umowy oraz powinna
być dostarczana na adresy wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy.
3. Osobą upoważnioną przez Strony do kontaktów oraz nadzorowania i wykonywania Umowy są:
Ze strony Zamawiającego, w tym Inwestora Zastępczego:
Imię i Nazwisko:
Adres:
Telefon:
e-mail:
Ze strony Wykonawcy:
Imię i Nazwisko:
Adres:
Telefon:
e-mail:
4. Każda ze Stron jest obowiązana do informowania z wyprzedzeniem drugiej Strony o każdej
zmianie swojej nazwy, adresu, adresu e-mail, z zastrzeżeniem, że takie zawiadomienie będzie
skuteczne od dnia doręczenia. W przypadku braku przedmiotowego zawiadomienia, doręczenie
korespondencji na adres, który stracił swoją aktualność uznane będzie za skuteczne.
5. W trakcie realizacji niniejszej Umowy, w przypadku konieczności dostępu Wykonawcy do danych
osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 3
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), Strony postanawiają zawrzeć, przed
uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych ze zbiorów, o których mowa
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powyżej, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru określonego przez
Zamawiającego. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę podpisania umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy
wszelkich danych osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka związane ze wstrzymaniem się
przez Zamawiającego od udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obciążają
Wykonawcę.

1.
2.

3.
4.
5.

Postanowienia końcowe.
§ 19.
Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz
Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej Umowie wymagają każdorazowo
formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego albo w 1 egzemplarzu z wykorzystaniem
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3 do Umowy
Warszawa, dn. …………………..

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY
KOŃCOWY
(do umowy nr ……………………….…………... z dnia ………………………….)
1.

ZAMAWIAJĄCY:
……………………………….
……………………………….
w imieniu którego odbioru dokonują:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………
Imię,

Nazwisko

stanowisko

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………
Imię,

Nazwisko

stanowisko

niniejszym potwierdza przyjęcie od WYKONAWCY:
………………………………………………………………………………………………………..………
w imieniu którego przekazuje:
…………………………………………………………………………………………………………..………
Imię

Nazwisko

stanowisko

Następujące Urządzenia:
L.p.

Nazwa

Typ / Model

Nr seryjny/fabryczny
(jeżeli dotyczy)

Ilość

1
2
3
4
5
2.

ZAMAWIAJĄCY potwierdza, że otrzymał do zainstalowanych Urządzeń po 2 szt. następującym
dokumentów:
a) odpowiednią dla danego urządzenia dokumentację techniczną- np. paszport techniczny,
b) dla zbiornika kriogenicznego i parownic - książki rewizyjne urządzeń technicznych UDT
(po 1 sztuce) z pozytywnym wynikiem wykonania czynności dozoru technicznego,
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c) certyfikaty i atesty lub inne równoważne dokumenty, które potwierdzają zgodność
dostarczonych urządzeń z opisanymi normami lub innymi dokumentami wymienionymi w
Zapytaniu ofertowym. Atesty winny być wystawione przez niezależną jednostkę uprawioną do
wydawania tego rodzaju dokumentów. Certyfikaty winny być wystawione przez uprawnioną
niezależną jednostkę certyfikującą, oceniającą zgodność z dokumentami odniesienia np.
normami,
d) instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego urządzenia i instalacji jako całości,
instrukcje obsługi technicznej każdą w języku polskim oraz w wersji oryginalnej (także w
PDF),
e) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie są
zalecane przez producentów Urządzeń w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz po
okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi,
f) wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub w języku
obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązującą co do zasad
postępowania jest wersja w języku polskim),
g) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji
serwisowych w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone
w koszty usług serwisowych.
3. ZAMAWIAJĄCY potwierdza wykonanie przez Wykonawcę:
 wykonanie wszelkich niezbędnych prac dla dostawy Urządzeń
 dostawę i montaż Urządzeń,
 przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego.
UWAGI:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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