Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/RPSL/1.2.3/2013

UMOWA nr 1/RPSL/1.2.3/2013
zawarta w Gliwicach w dniu …....................... r. pomiędzy:

OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6,
NIP 631-238-67-80
Reprezentant: Ewa Gawlik
zwanym dalej Zamawiającym

a
…........................... z siedzibą w …....................................,
NIP ….....................,
Reprezentant: …..............................
zwanym dalej Wykonawcą.
I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC
§1
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą cenową, złożoną

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/RPSL/1.2.3/2013 dotyczące dostawy licencji na oprogramowanie
w ramach projektu: „Analiza językowa – szansą firmy Open Innovation na rozwój oferowanych usług”, która
stanowi integralną część umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności za dostarczenie
przedmiotu umowy.

§2
Strony zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań i będą zgodnie współpracować w realizacji przedmiotu
niniejszej umowy oraz będą się wspierać podczas dokonywania uzgodnień i koordynacji procesu
dostarczenia przedmiotu zamówienia.

§3
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencje na oprogramowanie we własnym zakresie, przy użyciu
materiałów własnych lub materiałów przygotowanych przez podmioty współpracujące.
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W przypadku podmiotów współpracujących, Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak
za własne działania lub zaniechania.
2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy materiały źródłowe w formie i formacie ustalonym
przez Strony.
3. Materiały źródłowe oraz informacje określone w niniejszym paragrafie zostaną przekazane Wykonawcy
w ciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy konsultacji merytorycznej przy realizacji projektu.
§4
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia licencji na oprogramowanie zgodnie ze zaleceniem
Zamawiającego i z należytą starannością.
§5
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp
w związku z realizacją niniejszej umowy. Wykonawca zobowiąże wszystkie podmioty lub osoby włączone
w realizację niniejszej umowy do przestrzegania poufności wymaganej przez Zamawiającego.
II. TERMIN REALIZACJI UMOWY
§6
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia, w terminie zgodnym ze wskazanym
w Zapytaniu ofertowym nr 1/RPSL/1.2.3/2013 dotyczącym dostawy oprogramowania w ramach projektu:
„Analiza językowa – szansą firmy Open Innovation na rozwój oferowanych usług”, które stanowi integralną
część umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności za dostarczenie przedmiotu umowy.
§7
Zamawiający zobowiązuje się zaakceptować oprogramowanie będące przedmiotem niniejszej umowy
w formie elektronicznej (e-mail) lub wnieść zastrzeżenia na piśmie w terminie do 7 dni roboczych od dnia
dostawy. Zastrzeżenia powinny wyraźnie wskazywać treść oczekiwanej zmiany tak, aby jej uwzględnienie
mogło zostać wykonane w sposób nie budzący wątpliwości. Przez formę pisemną rozumiany jest również
wiadomość e-mail.
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III.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ZASADY PŁATNOŚCI
§8
1. Z tytułu dostarczenia licencji na oprogramowanie będącej przedmiotem Umowy i przeniesienia autorskich
praw majątkowych, o których mowa w § 12, Wykonawca, otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
Część 1 - Licencja na wersję beta narzędzia do analizy tekstów – wersja podstawowa
netto …............................... zł (słownie: ….........................................................................)
Część 2 - Pełna licencja na narzędzie do analizy tekstów
netto …............................... zł (słownie: …........................................................................)
Część 3 – Licencje na 2 gry językowe
netto ….............................. zł (słownie: …........................................................................)

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty w tym konsultacji oraz koszty uzyskania
innych dokumentów i czynności koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.
3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi oraz fakturą
końcową. Podstawą wystawienia każdej faktury jest protokół odbioru usług potwierdzony przez obie
Strony. Faktura końcowa uwzględnia uprzednio wystawione i zapłacone faktury częściowe.
4. Wykonawca doliczy do należności z faktur podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne będą w formie przelewu na wskazane konto w terminie
7 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego.
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

IV. WYKONANIE PRAC DODATKOWYCVH
§9
1. Jeżeli wykonanie dodatkowych prac okaże się konieczne, to prace takie zostaną wykonane przez
Wykonawcę z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli
konieczność ich wykonania wyniknie z błędów lub zaniedbań Wykonawcy.
2. Jeżeli wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu konieczność wykonania prac dodatkowych wyniknie ze
zmiany stanowiska Zamawiającego lub wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu
podpisywania niniejszej umowy pomimo zachowania należytej staranności, prace takie zostaną
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wykonane przez Wykonawcę za dodatkowym wynagrodzeniem, ustalonym z Zamawiającym oraz
w nowym, uzgodnionym przez Strony terminie.
V. PRAWA AUTORSKIE
§ 10
1. Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia ustalonego w §9 Umowy,
wyłączne majątkowe prawa autorskie do oprogramowania z dniem zapłaty całości wynagrodzenia
dla Wykonawcy przez Zamawiającego.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada niczym nieobciążone majątkowe prawa autorskie do
materiałów źródłowych przekazywanych Wykonawcy. Zamawiający zachowuje swoje prawa do
wszelkich przekazywanych Wykonawcy materiałów źródłowych.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nastąpi
na następujących polach eksploatacji:
a.

wprowadzenie do pamięci komputera;

b.

odtwarzanie publiczne;

c.

udostępnianie i wykorzystywanie dzieła na stronach WWW, w wewnętrznych materiałach

Zamawiającego.
4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu
końcowe

elektroniczne

wersje

materiałów

w

formatach

zapisu,

niezabezpieczone

przed

dokonywaniem zmian. Wykonawca może zachować wersję elektroniczną stworzonej aplikacji
internetowej jeżeli ma to na celu dalsze prace nad rozwojem aplikacji na rzecz Zamawiającego

VI. POSTANOWIENIA GWARANCYJNE
§ 11
1

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za błędy w prawidłowym funkcjonowaniu oprogramowania.

2

W ramach tej odpowiedzialności Wykonawca gwarantuje istnienie w oprogramowaniu uzgodnionych
z Zamawiającym wszystkich funkcjonalności zgodnie z przedmiotem zamówienia.

3

Okres udzielonej gwarancji na oprogramowanie wynosi 6 miesięcy.

4

Ewentualne usterki powstałe w okresie gwarancyjnym będą zgłaszane przez Zamawiającego
pisemnie i usuwane przez Wykonawcę w terminie 24 godzin od chwili otrzymania, chyba, że
usunięcie błędu wymaga uzasadnionego nakładu pracy przekraczającego 24 godziny.
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
W przypadku nie dostarczenia zamawianej licencji na oprogramowanie w określonych w Zapytaniu
ofertowym nr 1/RPSL/1.2.3/2013 stanowiącym integralną część umowy terminach Wykonawca zobowiązuje
się do wypłaty kary umownej w wysokości 0,05% wartości danego etapu realizacji zamówienia za każdy
dzień zwłoki. Zamawiający może odstąpić od pobrania ww. kary umownej.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do
wprowadzenia poprawek w ustalonym przez obie strony terminie.
§ 13
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy
w dowolnym momencie jej trwania. W takim przypadku wykonawca ma prawo do wystawienia faktury za
zrealizowany sprint.
§ 14
Jakiekolwiek zmiany w umowie muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności, za zgodą obu Stron. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83).
§ 16
Ewentualny spór wynikający z niniejszej umowy będzie rozstrzygany przez strony polubownie, a dopiero
w przypadku niemożliwości jego polubownego rozstrzygnięcia w terminie 30 dni od dnia powiadomienia
jednej ze stron przez drugą stronę o powstaniu sporu – przez sąd powszechny właściwy dla Siedziby
Zamawiającego.
§ 17
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
§18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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