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Załącznik nr 6 do SIWZ ZP-2/2019

r. w Zawoi pomiędzy:
zawarta w dniu
Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi; 34-222 Zawoja 1403
NIP - 552 171 36 27, REGON - 122 462192
reprezentowanym przez Dyrektora dr Tomasza Pasierbka zwanym dalej „Zamawiającym",
a firmą: .....................
Reprezentowaną przez .................. zwaną dalej „Wykonawcą",
zaś wspólnie zwanymi. dalej „Stronami".
W ramach realizacji projektu „Ocena stanu ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego
za pomocą nowoczesnych metod teledetekcyjnych" zgodnie z umową o dofinansowanie nr
POIS.02.04.00-00-0002/18-00 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty,
złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Dostawa oprogramowania GIS-owego
wraz ze szkoleniem z obsługi oprogramowania." została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiot i zakres Umowy

1. Przedmiotem
zamow1enia
jest
dostawa
oprogramowania
klasy
GIS
.......................................................................... szt. 3 wraz z rozszerzeniami:
............................................................................... szt. 3,
............................................................................... szt. 3,
............................................................................... szt. 2
............................................................................... szt. 1
dostawa oprogramowania klasy LI DAR: .......................................................... szt. 1 wraz z
rozszerzeniami:
............................................................................... szt. 1
............................................................................... szt. 1
Oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi dostarczonego oprogramowania i rozszerzeń:
a. Pierwszy zestaw szkoleń: (część teoretyczna w postaci wykładów oraz część
praktyczna - warsztaty komputerowe):
- zaawansowana obsługa dostarczonego oprogramowania klasy GIS
........................................................... ...... dni po 7 godzin,
zaawansowana obsługa dostarczonych rozszerzeń:

............................................................,
........................................................... ...... dni po 7 godzin.
b. Drugi zestaw szkoleń: (część teoretyczna w postaci wykładów oraz część
praktyczna - warsztaty komputerowe):
zaawansowana obsługa dostarczonego oprogramowania klasy LI DAR
wraz z rozszerzeniami ........................................................... ...... dni po 7
godzin,
c. Zakres szkolenia zgodny z przedmiotem zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do
niniejszej umowy.
2. Szczegółowy zakres szkoleń dla każdego zestawu Wykonawca przedstawi do
zaakceptowania Zamawiającemu do 7 dni od podpisania umowy. Zaproponowany
zakres ma uwzględniać charakterystykę wykorzystania oprogramowania przez
Zamawiającego i uwzględniać dane przestrzenne posiadane przez Zamawiającego.
3. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: budynek Dyrekcji Babiogórskiego Parku
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Narodowego, Zawoja 1403, 34-222 Zawoja, woj. Małopolskie. (Zamawiający nie
pokrywa kosztów przyjazdu i zakwaterowania Wykonawcy) lub ośrodek szkoleniowy
znajdujący się w promieniu 10 km od siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca we własnym zakresie zapewni:
sprzęt do prezentacji - rzutnik multimedialny, notebook,
materiały dydaktyczne,
przykładowe dane do ćwiczeń komputerowych
komputery do ćwiczeń z zainstalowanym oprogramowaniem dotyczącym
tematyki ćwiczeń

§2

Termin realizacji Przedmiotu Umowy

1. Zamawiający ustala termin dostarczenia oprogramowania (licencji) do siedziby
Zamawiającego na adres: Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, Zawoja 1403,
34-222 Zawoja do 06.05.2019 r.
2. Zamawiający ustala termin przeprowadzenia wszystkich szkoleń do dnia 31.05.2019 r.
3. Szczegółowy termin szkoleń zostanie ustalony do 3 dni po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego programu szkolenia.
§3

Wysokość wynagrodzenia

1. Wartość przedmiotu umowy określa się na:
Oprogramowanie:
kwotę brutto: ..................zł (słownie: .................................)
kwotę netto: .....................zł (słownie: ................................) w tym VAT: ......... %
Szkolenia:
kwotę brutto: ..................zł (słownie: .................................)
kwotę netto: .....................zł (słownie: ................................) w tym VAT: .........%
zgodnie z ofertą złożoną w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

1.

§4
Warunki płatności

Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 1, płatne będzie:
Dla oprogramowania - po odbiorze przedmiotu zamówienia, na podstawie
dołączonego przez Wykonawcę protokołu odbioru
potwierdzającego
dostarczenie przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem na składowe
elementy,
Dla szkoleń - po przeprowadzeniu szkolenia, otrzymaniu Certyfikatów dla
uczestników szkoleń oraz sporządzonym protokole odbioru z przeprowadzonych
szkoleń.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktur. Termin dostarczenia faktur nie może przekraczać
31.05.2019 r.
3. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach.
Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
4. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

§5

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej
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rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto określonego w §3 pkt 1 umowy.
W razie opóźnienia w stosunku do terminu określonego w §2 punkty: 2, 3 wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 w % wynagrodzenia brutto
określonego w §3 pkt 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia z tytułu okoliczności za które
odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w stosunku do terminu, o którym mowa w §2
umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wartość kar umownych.
W razie nienależytego wykonywania przez Wykonawcę usług określonych niniejszą
umową - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 pkt 1 umowy, za
każdy przypadek nienależytego wykonania.
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
nienależytego wykonania umowy. Takie odstąpienie od umowy nie będzie skutkować
powstaniem jakichkolwiek roszczeń po stronie Wykonawcy.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§6
Zmiany umowy

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie pod rygorem
nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w
sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana ta nie może
spowodować wydłużenia terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

§7

Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Zamawiającego

Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów, koordynowania i odbioru
prac jest:
Imię i nazwisko: Piotr Kozina
telefon:
338775110 w. 30
e-mail:
piotrk@bgpn.pl
2. W przypadku zastępstwa lub zmiany przedstawiciela wyszczególnionego w ust. 1
Zamawiający niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformuje Wykonawcę.

1.

§8

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SIWZ, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy, w wysokości 5% brutto Wartości Przedmiotu Umowy
(,,Zabezpieczenie") w formie ............ .
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądzu wnosi się na okres do 30.06.2019 r.
4. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy w ciągu 30 dni
po wykonaniu Przedmiotu Umowy i uznaniu jej za należycie wykonaną. W przypadku niewykonania
Zlecenia do upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest wnieść
Zabezpieczenie na czas niezbędny do ukończenia i odebrania prac objętych Zleceniem.
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5. Zamawiający jest upoważniony do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak równrez z innych kwot
należnych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich należności służących Zamawiającemu w
stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar umownych, kosztów Wykonania Zastępczego
oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy.

§9
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznego wsparcia technicznego i aktualizacji na dostarczone
oprogramowanie.
W ramach świadczenia usługi wsparcia technicznego i aktualizacji dla
oprogramowania przez Wykonawcę, Zamawiający będzie miał prawo do:
otrzymania dostępu do nowych wersji oprogramowania i udoskonaleń do wersji
bieżących oprogramowania (otrzymanie nowych edycji oprogramowania, wydań
uzupełniających, poprawek programistycznych) .
Zamawiający uzyskuje prawo do nieodpłatnego zainstalowania, uruchamiania,
przechowywania i korzystania z aktualizacji oprogramowania;
asysty technicznej w zakresie problemów oraz zgłaszania błędów do Wykonawcy lub
przez udostępnione kanały wsparcia technicznego twórcy oprogramowania,
usunięcia problemów związanych z eksploatacja w terminie do 72 godzin od
momentu zgłoszenia ich Wykonawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Umowę zawarto w formie pisemnej. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają
dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
oraz inne właściwe przepisy łącznie z wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
6. Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część:
- Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
- Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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