Załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
Umowa nr......../…../201….
zawarta w dniu .................................................... roku, w Warszawie pomiędzy:
Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,
wpisanym do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000334972,
o kapitale zakładowym 774 140 000 zł w całości wpłaconym, zwana w treści Umowy „Zamawiającym”,
NIP 525-000-73-13 (PL5250007313), reprezentowana przez:
1.
……………………………………………………...........................................................
2.
………………………………………………………….......................................................
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
………………………………………………………….. z siedzibą w ……………………… przy ulicy
………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
………………………….……………………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: ……………………..…………….., NIP ....................., zwanym w treści
Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1.
…………………………………………………………………........................
2.
……………………………………………………………………..……...........
lub (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
Imię i nazwisko ………………..……….., działającym pod firmą …………..……………………
z siedzibą w ……………………. przy ulicy ……….……………......, wpisanym do ewidencji działalności
gospodarczej
……………….………
pod
numerem
………………,
NIP………………….,
zwanym w treści Umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………….....
2. …………………………………………………………………….....
Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej
z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.

Umowy

informacje

są

zgodne

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 22.06.2016 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1020.), została zawarta na rzecz jednostki Zamawiającego - Pion Operacji Logistycznych następująca Umowa:

1

Słownik pojęć
Termin
Awaria

Czas naprawy

Części
szybkozużywające się
Dokumentacja

ITSM

Maszyna sortownicza (w
skrócie: Maszyna)

OPZ
Oprogramowanie
standardowe

Oprogramowanie
dedykowane

Oprogramowanie
aplikacyjne

Platforma Sprzętowa IT

Definicja
Stan, który uniemożliwia Maszynie realizację procesu opracowywania
przesyłek zgodnie ze zdefiniowanymi Planami sortowniczymi i zakładaną
wydajnością operacyjną, w ustalonym reżimie czasowym. Do Awarii zaliczamy
również incydenty związane z brakiem możliwości generowania wydruków,
gromadzenia i udostępniania danych.
Maksymalny czas, w którym Wykonawca zobowiązuje się usunąć
Wadę/Awarię lub dostarczyć Zamawiającemu rozwiązanie umożliwiające ich
usunięcie.
Części zamienne, których wymiana jest przewidziana procedurami
napraw/konserwacji Maszyny.
Zbiór wszystkich dokumentów opisujących budowę i działanie Maszyny, w tym
m.in.: dokumentacja techniczna, serwisowa, użytkownika, szkoleniowa,
testowa.
System klasy ITSM będący w posiadaniu Zamawiającego służący do
zarządzania zgłoszeniami serwisowymi (m.in. awarie, wady) w okresie
gwarancji.
Maszyna składająca się z sekcji podajników, sortera, ześlizgów oraz
pozostałych podzespołów w tym Platformy Sprzętowej IT, oprogramowania,
stanowiących logiczną całość w lokalizacji WER Zabrze, przeznaczona do
automatycznego rozdziału przesyłek na ześlizgi na podstawie danych
sortowniczych pochodzących z systemu zewnętrznego oraz aktualnie
załadowanego Planu sortowniczego.
Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.
Oprogramowanie wytworzone przez producentów zewnętrznych, dostępne w
powszechnej sprzedaży, którego licencje zostały zakupione i dostarczone
przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy; przykładowo:
systemy operacyjne, silniki bazy danych, oprogramowanie narzędziowe,
sterowniki, itp.; Wykaz Oprogramowania standardowego zostanie zawarty w
Projekcie Technicznym.
Oprogramowanie wytworzone przez Wykonawcę lub współpracujących z nim
podwykonawców w ramach niniejszej Umowy specjalnie na potrzeby
Zamawiającego w zakresie funkcjonowania Maszyny objętej niniejszą umową.
Wykaz Oprogramowania dedykowanego zostanie zawarty w Projekcie
Technicznym.
Pozostałe oprogramowanie dostarczone na podstawie niniejszej Umowy,
niebędące oprogramowaniem standardowym lub dedykowanym, wytworzone
przez Wykonawcę lub współpracujących z nim podwykonawców, stosowane w
Maszynach o parametrach tożsamych lub zbliżonych do objętych niniejszą
Umową; przykładowo oprogramowanie konfiguracyjne. Wykaz
Oprogramowania aplikacyjnego zostanie zawarty w Projekcie Technicznym.
Wszelkie zasoby sprzętowe dostarczane przez Wykonawcę w ramach
realizacji Umowy, wchodzące w skład środowiska produkcyjnego (w
szczególności m.in. serwery, stanowiska komputerowe, które udostępniają
graficzny interfejs użytkownika, półki dyskowe, dyski HDD, sterowniki dysków,
interfejsy sieciowe LAN i WLAN), ewentualne środowisko wirtualizacyjne,
niezbędne do prawidłowego działania Maszyny.
Wszelkie normy, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, znaki
towarowe lub nazwy handlowe użyte w OPZ podano w celu ułatwienia
określenia parametrów technicznych sprzętu. Dopuszcza się stosowanie
produktów równoważnych odpowiadających parametrom technicznym
zawartym w OPZ. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego
Wykonawca musi wykazać, że oferowane przez niego produkty równoważne
spełniają wymagania Zamawiającego. Dostarczone produkty równoważne
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Poziom gotowości

Projekt Techniczny

SIWZ
Wada

muszą zapewnić pełną kompatybilność z aktualnie funkcjonującym u
Zamawiającego oprogramowaniem firm w szczególności Microsoft, Oracle.
Jest to stan Maszyny, w którym jest ona gotowa do procesu lub realizuje
proces sortowania. Jest on równy rzeczywistemu czasowi dostępności
Maszyny w ciągu okresu rozliczeniowego, podzielonego przez całkowity czas
tego okresu. Przy czym: rzeczywisty czas dostępności, to całkowity czas
okresu rozliczeniowego pomniejszony o sumę czasów trwania Awarii w tym
okresie. Poziom gotowości jest określony współczynnikiem procentowym.
Zbiór dokumentów sporządzony przez Wykonawcę, podlegający zatwierdzeniu
przez Zamawiającego, którego minimalną zawartość stanowi Załącznik nr 7 do
Umowy.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Stan Maszyny, który nie odpowiada w pełni wymaganiom zamieszczonym w
Umowie lub Projekcie Technicznym, ale który umożliwia Maszynie sortowanie
przesyłek zgodnie ze zdefiniowanymi Planami sortowniczymi i zakładaną
wydajnością operacyjną w ustalonym reżimie czasowym. Do wad zalicza się
również braki i nieprawidłowości w dostarczonej Dokumentacji.
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§ 1.
Przedmiot Umowy. Oświadczenie Stron
Przedmiotem Umowy jest:
1.1 Dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z serwisem gwarancyjnym Maszyny dla WER
Zabrze do opracowywania przesyłek, wraz z oprogramowaniem oraz z pozostałymi
elementami konfiguracji i dostawy wymienionymi w OPZ.
1.2 Czynności wskazane w pkt 1.1 zostaną wykonane w lokalizacji: WER Zabrze,
ul. Mielżyńskiego 5.
Pierwszym etapem realizacji Umowy jest sporządzenie przez Wykonawcę i zatwierdzenie przez
Zamawiającego w sposób wskazany w § 3 Umowy Projektu Technicznego, zgodnie z zakresem
i wytycznymi określonymi w załączniku nr 7 do Umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu Umowy został zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz
w ofercie Wykonawcy z dnia ……………….….., które stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 1a
do Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej staranności
oraz przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz oświadcza, że jako
podmiot zawodowo wykonujący prace związane z dostawą, instalacją, uruchomieniem, serwisem
gwarancyjnym Maszyny jest uważany za profesjonalistę w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy
i dołoży najwyższej staranności dla prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających
z Umowy, dążąc aby dostarczona Maszyna:
1) zapewniała zaspokojenie wymagań Zamawiającego, określonych w OPZ i Umowie oraz
doprecyzowanych w Projekcie Technicznym;
2) zapewniała integralność, poufność i bezpieczeństwo danych;
3) gwarantowała stabilną pracę;
4) posiadała otwarty, skalowalny systemem informatyczny umożliwiający łatwą integrację
z innymi systemami informatycznymi;
5) spełniała wymogi bezpieczeństwa m.in. Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 17 maja 2006 w sprawie maszyn wraz z późniejszymi zmianami oraz
obowiązujących na terenie RP przepisów dot. wymagań bezpieczeństwa
Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że terminowa dostawa i instalacja Maszyny ma
kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu opisanego w § 2
przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, niezależnie od
odpowiedzialności wynikającej z Umowy i obowiązujących przepisów, Wykonawca w ramach
odpowiedzialności odszkodowawczej będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych prac,
które okażą się niezbędne w wyniku nieterminowej realizacji zobowiązań, na własny koszt.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując Umowę nie naruszy praw osób trzecich,
a w szczególności majątkowych praw autorskich, praw patentowych, znaków towarowych osób
trzecich.
W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem ich praw lub
w związku z późniejszą eksploatacją Maszyny lub dostarczonego oprogramowania, Wykonawca
oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tego tytułu,
a ponadto zapewni na własny koszt i ryzyko dalszą realizację Umowy oraz korzystanie
z Maszyny lub oprogramowania przez Zamawiającego w sposób nie naruszający praw osób
trzecich.
W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich w związku z realizacją Umowy wynikłych
z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez osoby, za pomocą których
Wykonawca realizuje Umowę, Wykonawca oświadcza, że bierze na siebie pełną
odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych wynikłych
z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez osoby, za pomocą których
Wykonawca realizuje Umowę.
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Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia
przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie będzie stanowić naruszenia
tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej.
Zamawiający oświadcza, że jest świadomy tego, że realizacja Umowy wymaga jego współpracy
z Wykonawcą. Zamawiający zapewni współdziałanie w takim zakresie, w jakim jest to faktycznie
niezbędne do wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. O wszelkich zgłoszonych
roszczeniach osób trzecich Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
§ 2.
Termin wykonania przedmiotu Umowy
Maksymalny termin realizacji przedmiotu Umowy, tj. dostawy, instalacji i uruchomienia Maszyny,
wynosi 60 tygodni i liczony jest od dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia testów
akceptacyjnych bez wniesionych przez Zamawiającego uwag, potwierdzonych podpisaniem
protokołu odbioru Maszyny.
Zamawiający zastrzega, że prace dotyczące dostawy, instalacji i uruchomienia Maszyny oraz
szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i serwisu Maszyny, nie mogą być
wykonywane w miesiącach szczytu świątecznego, tj. od 13 listopada do 15 stycznia włącznie.
Szczegółowy harmonogram prac dotyczący całości przedmiotu Umowy zostanie opracowany
przez Strony i załączony do części pierwszej Projektu Technicznego.
§ 3.
Projekt Techniczny
Projekt Techniczny zostanie sporządzony w dwóch częściach.
W terminie do 7 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram
całości prac nad Projektem Technicznym w tym podział zakresów przygotowania obydwu części
Projektu Technicznego wymienionych w ust. 1. W harmonogramie zostaną również ustalone
etapy przekazywania do wglądu przez Zamawiającego, poszczególnych partii (co najmniej 4
partie) wymienionych w ust. 1 części Projektu Technicznego.
Wykonawca obowiązany jest przesyłać Zamawiającemu w uzgodnionych terminach
poszczególne partie Projektu Technicznego w formie elektronicznej (w wersji edytowalnej).
W terminie 6 tygodni od podpisania Umowy, Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu
do zatwierdzenia pierwszą część (mechaniczną) Projektu Technicznego sporządzonego
w języku polskim, uwzględniającego zakres dostawy, dla którego niezbędne będzie jak
najszybsze uruchomienie procesu produkcji części mechanicznej i terminowego skompletowania
dostaw po stronie Wykonawcy.
W terminie 18 tygodni od podpisania Umowy, Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu
kompletny Projekt Techniczny (zawierający obydwie części) sporządzony w języku polskim
zawierający już zatwierdzoną część mechaniczną oraz pozostały zakres przedmiotu Umowy,
a w szczególności funkcjonalności oprogramowania Maszyny, scenariusze testowe, zakres
szkoleń oraz opis integracji z systemem zewnętrznym.
W trakcie przygotowywania Projektu Technicznego, Wykonawca jest obowiązany odbyć wizję
lokalną miejsca dostawy i instalacji Maszyny oraz odbyć, co najmniej 5 spotkań konsultacyjnych
z przedstawicielami Zamawiającego. Spotkania mogą się odbywać w siedzibie Zamawiającego,
w lokalizacji instalacji Maszyny lub innych miejscach zaakceptowanych przez Zamawiającego,
podczas których przedstawiciele Zamawiającego mają prawo zgłaszać sugestie w zakresie
interpretacji wymagań, zawartości i formy przygotowania Projektu Technicznego.
Niezależnie od zapisów ust. 6, Zamawiającemu przysługuje prawo wyznaczenia dodatkowych
spotkań konsultacyjnych. Wykonawca obowiązany jest do stawiennictwa w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 3 dni
od daty zawiadomienia Wykonawcy o spotkaniu. Zawiadomienie o spotkaniu będzie
przekazywane Wykonawcy przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adresy wskazane
do kontaktów ……………………………………………………….
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W terminie do 14 dni od otrzymania od Wykonawcy każdej z części Projektu Technicznego,
Zamawiający dokona jego weryfikacji i zgłosi ewentualne uwagi do treści, formy lub zakresu oraz
zgłosi ewentualne wnioski o uzupełnienie lub zmianę Projektu Technicznego. Zamawiający jest
uprawniony do wezwania Wykonawcy do poprawienia Projektu Technicznego, a Wykonawca jest
obowiązany poprawić Projekt Techniczny zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.
Zamawiający będzie przesyłać swoje uwagi i wnioski w formie elektronicznej na adresy
e-mailowe wskazane
do
kontaktów
Wykonawcy:
……………..………
Zamawiający
w szczególności jest uprawniony do zażądania od Wykonawcy zmian w Projekcie Technicznym
w zakresie: zmiany usytuowania Maszyny w budynku technologicznym, zmiany sposobu
realizacji prac oraz zmian w zakresie terminów realizacji przedmiotu Umowy.
W terminie 14 dni od otrzymania uwag, o których mowa w ust. 9 i wniosków Zamawiającego
dotyczących Projektu Technicznego, Wykonawca jest obowiązany uwzględnić uwagi i wnioski
Zamawiającego, a następnie dokonać zmian zgodnie z wnioskiem Zamawiającego i przekazać
Zamawiającemu poprawiony Projekt Techniczny w formie wskazanej w ust. 3. W razie
stwierdzenia, że poprawiony Projekt Techniczny nadal zawiera błędy lub jest niezgodny
z Umową, Zamawiający może ponownie wezwać Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie
terminie, do dokonania w Projekcie Technicznym odpowiednich zmian, a po bezskutecznym jego
upływie skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 17 ust. 1 ppkt 1.2.
W przypadku gdy Zamawiający nie zgłosi uwag do Projektu Technicznego zgodnie z ust. 8,
Wykonawca przekaże uzgodniony przez Strony Projekt Techniczny w wersji papierowej w 2-ch
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej zapisanej w formacie doc./.docx na pamięci typu
Flash. Strony podpiszą protokół stwierdzający uzgodnienie i przekazanie Projektu Technicznego
zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 2 do Umowy oraz wersje papierowe projektu po
jednej dla każdej ze Stron.
§ 4.
Warunki dostawy Maszyny
Dostawa realizowana jest na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca ponosi w ramach
wynagrodzenia wskazanego w § 15 koszty dostawy, które obejmują w szczególności:
a) transport do miejsca lokalizacji Maszyny,
b) odprawę i należności celne,
c) ubezpieczenie transportowe,
d) rozładunek i zabezpieczenie dostarczonych elementów,
e) usunięcie i utylizacja opakowań
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie i dostarczenie z należytym wyprzedzeniem
kompletu dokumentów umożliwiających prawidłowe i terminowe zgłoszenie i dokonanie odprawy
celnej, w tym w szczególności ustalenie wartości celnej przedmiotu dostawy zgodnie
z przepisami ustawy Kodeks celny z dnia 9 stycznia 1999 r. (Dz. U. Nr 23 poz. 117 z późn. zm.).
Realizacja dostawy będzie ściśle skoordynowana z realizacją prac i usług objętych niniejszą
Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczony sprzęt, aż do czasu dokonania odbioru
Maszyny.
Dostarczona Maszyna oraz wszystkie zespoły i podzespoły składowe powinny być fabrycznie
nowe, nie starsze niż 15 miesięcy od dnia podpisania Umowy i odpowiadać parametrom
określonym w Umowie wraz z załącznikami. Wskazane w Projekcie Technicznym zespoły
i podzespoły składowe muszą posiadać własne tabliczki znamionowe. Maszyna oraz wszystkie
zespoły i podzespoły składowe muszą mieć oznakowanie „CE”. Elementy Platformy sprzętowej
IT powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą dostawy
określoną w harmonogramie realizacji Umowy i powinny być wyposażone w najnowsze wersje
oprogramowania wymaganego w OPZ.
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§ 5.
Instalacja Maszyny i uruchomienie
Wszelkie prace instalacyjne oraz prace i usługi związane z uruchomieniem i eksploatacją
Maszyny realizowane są na zasadach Umowy „pod klucz", tzn. Maszyna po odbiorze przedmiotu
Zamówienia będzie gotowa do eksploatacji produkcyjnej. Szczegółowy zakres prac i usług jak
również terminy ich wykonania, zawarte będą w Projekcie Technicznym.
Prace, o których mowa w ust. 1. realizowane będą w WER Zabrze, będącym miejscem instalacji
i powinny w minimalnym stopniu zakłócać bieżące procesy technologiczne.
Prace instalacyjne oraz uruchomienie Maszyny prowadzone są przez personel Wykonawcy.
Na wniosek Zamawiającego Wykonawca umożliwi udział w pracach personelu Zamawiającego
(w liczbie i w specjalnościach uzgodnionych w trybie roboczym przez Strony), przy czym
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru i instruktażu w trakcie realizacji prac.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania oddelegowanego przez
niego personelu pozostającego w dyspozycji i pod nadzorem Wykonawcy.
Wykonawca uprawniony jest do powierzenia realizacji prac i usług podwykonawcom w zakresie
wskazanym w ofercie ponosząc pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ich działania
lub zaniechania. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje także personel podwykonawcy oraz
osoby, którymi się posługuje, lub którym wykonanie prac powierza. Zamawiający zastrzega sobie
prawo uczestnictwa w odbiorze prac i usług wykonanych przez podwykonawcę.
Wykonawca oświadcza, że dane techniczne i architektoniczne budynku, w którym ma być
posadowiona Maszyna są wystarczające dla zainstalowania i eksploatacji Maszyny. Wykonawca
oświadcza, że wykonanie przedmiotu Umowy nie spowoduje konieczności zmian, przeróbek,
likwidacji, wyburzeń żadnych elementów budynków i pomieszczeń, jak też instalacji i sieci w nim
zlokalizowanych. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania nieprzewidzianych prac
związanych z dostawą Maszyny do miejsca instalacji, Wykonawca jest zobowiązany do ich
przeprowadzenia na koszt własny, przy organizacyjnej współpracy Zamawiającego oraz do
przywrócenia pierwotnego stanu pomieszczeń, w których dokonał zmian.
Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu do mediów oraz instalacji
i środków telekomunikacji, niezbędnych do realizacji prac i usług objętych Umową, w zakresie
ustalonym w Projekcie Technicznym.
Koszty opłat za korzystanie z instalacji i sieci telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości powstałe
w związku z realizacją Umowy do czasu odbioru Maszyny obciążają Wykonawcę. Rozliczenie
powyższych kosztów nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez właściwą jednostkę
organizacyjną Poczty Polskiej S.A. na podstawie przedstawionych dokumentów źródłowych
(bilingów, faktur, itd).
Zamawiający wymaga, aby testy integracyjne i testy funkcjonalności oprogramowania rozpoczęły
się nie wcześnie niż 16 tygodni przed i zakończyły się nie później niż 4 tygodnie przed
rozpoczęciem eksploatacji próbnej Maszyny.
Zamawiający na czas testów Maszyny, zobowiązany jest do udostępnienia przesyłek
podlegających opracowywaniu przez Maszynę. Przesyłki muszą być zwrócone w stanie
nieuszkodzonym oraz w czasie umożliwiającym zachowanie odpowiednich parametrów
jakościowych, w szczególności terminowości.
Prace instalacyjne zakończone zostaną uruchomieniem Maszyny i przygotowaniem do
eksploatacji próbnej w terminie określonym w Projekcie Technicznym. Uruchomienia dokonuje
Wykonawca na własny koszt i ryzyko. Zamawiającemu przysługuje prawo uczestniczenia
w uruchomieniu, poprzez oddelegowanych pracowników, z prawem wnoszenia uwag na piśmie.
Gotowość do eksploatacji próbnej Wykonawca zgłasza pisemnie do Zamawiającego celem
przeprowadzenia testów bezpieczeństwa Maszyny, a następnie przy udziale Zamawiającego
przeprowadzi testy bezpieczeństwa, na które składać się będą w szczególności: oględziny
zewnętrzne, próby funkcjonalne pracy, próby funkcjonalne bezpieczeństwa, pomiary
bezpieczeństwa elektrycznego, pobór mocy, poziom głośności pracy i wymagania dostawy
sprzętu o których mowa w § 4 ust. 4.
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Testy bezpieczeństwa i akceptacyjne będą przeprowadzone w oparciu o scenariusze
przygotowane przez Zamawiającego z wykorzystaniem propozycji scenariuszy testów
opracowanych przez Wykonawcę w Projekcie Technicznym.
Pozytywne zakończenie testów bezpieczeństwa potwierdzone zostanie podpisaniem przez
Strony protokołu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy, dopuszczenia do
eksploatacji próbnej trwającej minimum 4 tygodnie.
W okresie eksploatacji próbnej Zamawiający ma prawo do zgłaszania Wad i Awarii. Okres
eksploatacji próbnej zostanie przedłużony o czas braku gotowości Maszyny spowodowany
Awarią.
W okresie eksploatacji próbnej Maszyna powinna zachować pełną sprawność w warunkach
pracy i przy obciążeniach odpowiadającym parametrom wskazanym w OPZ oraz ofercie
Wykonawcy.
Eksploatacja próbna prowadzona będzie przez Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy i przy
zachowaniu jego pełnej odpowiedzialności za Maszynę, przy czym ze strony Zamawiającego
uczestniczy w niej pełna obsada operatorska i techniczna.
W trakcie okresu eksploatacji próbnej nie dopuszcza się przeprowadzania żadnych testów
z zakresu testów akceptacyjnych.
W ostatnim tygodniu eksploatacji próbnej lub po jej zakończeniu, Wykonawca zgłasza pisemnie
Zamawiającemu gotowość do testów akceptacyjnych. Zamawiający w okresie nie dłuższym niż
2 dni robocze po zgłoszeniu i zakończeniu okresu eksploatacji próbnej przystąpi do testów
akceptacyjnych. Każdy z testów akceptacyjnych zostanie potwierdzony protokołem.
Protokół odbioru Maszyny uprawniający Wykonawcę do wystawienia faktury (zgodnie z § 16
ust.1 c), zostanie podpisany po zakończeniu wszystkich testów akceptacyjnych bez uwag.
Od daty podpisania Protokołu odbioru Maszyny rozpoczyna się bieg okresu gwarancji.
§6.
Procedury i zasady odbioru
Strony ustalają, że dla całości przedmiotu Umowy odbiory będą się odbywać w formie:
1.1 Protokołu zatwierdzenia Projektu Technicznego (zał. nr 2),
1.2 Protokołu dopuszczenia Maszyny do eksploatacji próbnej (zał. nr 3),
1.3 Protokołu testów integracji i funkcjonalności oprogramowania (zał. nr 4),
1.4 Protokołu odbioru Maszyny (zał. nr 5),
1.5 Protokołu odbioru pogwarancyjnego (zał. nr 6).
Protokoły sporządzane są komisyjnie przy udziale przedstawicieli Stron należycie umocowanych
do ich podpisania.
Protokół sporządzony przez Strony określa przedmiot odbioru lub przekazania, zgodność
realizacji obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie i Projekcie Technicznym, kryteria na
podstawie których dokonywany jest odbiór, dostawa lub przekazanie i informacje o ich spełnieniu
lub stwierdzonych brakach lub niezgodnościach.
Odbiór Maszyny dokonywany jest na podstawie wyników testów akceptacyjnych, o których mowa
w § 5 ust. 18, oraz dostarczonych pozostałych dokumentach, które wymienione są w treści
Umowy
Testy akceptacyjne zostaną przeprowadzone na podstawie scenariuszy testowych
przygotowanych przez Zamawiającego z wykorzystaniem propozycji scenariuszy testów
opracowanych przez Wykonawcę w Projekcie Technicznym. Scenariusze testowe przygotowane
przez Zamawiającego zostaną uzgodnione przez Strony zgodnie z procedurą określoną
w Projekcie Technicznym.
Zakres scenariuszy testów akceptacyjnych w Projekcie Technicznym musi przewidzieć
przetestowanie wszystkich parametrów operacyjnych i spełnienia wymagań OPZ. Scenariusze
testów akceptacyjnych będą pogrupowane w bloki tematyczne, które zaproponuje Wykonawca
w Projekcie Technicznym. W trakcie testów akceptacyjnych do każdego bloku tematycznego
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testów zostanie sporządzony protokół przeprowadzenia testów w oparciu o wzór stanowiący
Załącznik nr 4 do Umowy.
Przy zachowaniu terminów realizacji określonych w Umowie, Wykonawca powiadamia pisemnie
Zamawiającego o planowanym terminie: przekazania Projektu Technicznego, gotowości do
eksploatacji próbnej z 7-dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku odbioru pogwarancyjnego
z wyprzedzeniem 14-dniowym.
W przypadku wystąpienia różnic lub wątpliwości w ocenie realizacji Umowy Zamawiający
sporządzi listę rozbieżności, uwag lub błędów, a następnie Strony ustalą sposób oraz termin
usunięcia ewentualnych braków, wad i innych nieprawidłowości. Termin ten będzie nie dłuższy
niż 14 dni od zgłoszenia Wykonawcy listy rozbieżności, uwag lub błędów.
Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 8 nie uchyla uprawnień Zamawiającego oraz
konsekwencji Wykonawcy związanych z niedotrzymaniem terminów realizacji Umowy
określonych w Umowie i Projekcie Technicznym, odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań umownych.
Protokół odbioru Maszyny może być podpisany jedynie po stwierdzeniu przez Zamawiającego
braku rozbieżności, uwag i błędów, o których mowa w ust. 8.
§ 7.
Szkolenie
Szkolenie personelu administracyjno-technicznego powinno umożliwić w szczególności
samodzielną lokalizację awarii oprogramowania oraz sprzętu, usuwanie ich oraz właściwe
prowadzenie przewidzianych prac konserwacyjnych, a także kompilację i ładowanie Planów
sortowniczych, jak i również umiejętności wykorzystania dostarczonego oprogramowania np. do
konfiguracji wyświetlaczy, kartek adresowych, analizy przyczyn błędów sortowania, generowania
raportów i zestawień, umiejętności z zakresu szkolenia dla personelu operatorskiego, itp.
Szkolenie personelu operatorskiego powinno gwarantować umiejętność prawidłowej
i bezpiecznej obsługi wszystkich stanowisk roboczych Maszyny.
Wymaga się, aby prowadzący szkolenia personelu operatorskiego, miał odpowiednie
przygotowanie teoretyczne i dydaktyczne, czyli powinien posiadać certyfikat wydany przez
producenta Maszyny potwierdzający przygotowanie do przekazania wiedzy.
Wymaga się, aby prowadzący szkolenia personelu administracyjno-technicznego, posiadał
przygotowanie teoretyczne, wykształcenie wyższe inżynierskie oraz posiadał certyfikat wydany
przez producenta Maszyny potwierdzający przygotowanie do przekazania wiedzy.
Szkolenia powinny odbywać się w języku polskim w grupach szkoleniowych nieprzekraczających
każdorazowo 7 osób personelu administracyjno-technicznego oraz 12 osób personelu
operatorskiego.
Po zakończeniu szkolenia każdej z grup uczestnicy szkoleń wypełnią ankietę oceniającą
prowadzącego szkolenie. Skala ocen szkolenia od 1 do 5 (5 najlepsza ocena). Jeżeli średnia
ocena ze szkolenia grupy wynosi poniżej 3,5, uprawnia to Zamawiającego do wystąpienia
z wnioskiem o zmianę prowadzącego szkolenia i do powtórzenia szkolenia. Treść ankiety
zaproponowana zostanie przez Wykonawcę w Projekcie Technicznym.
Wykonawca dostarczy dla każdego uczestnika szkolenia operatorskiego indywidualny
drukowany egzemplarz materiałów szkoleniowych w języku polskim.
Wykonawca dostarczy dla każdego uczestnika szkolenia administracyjno-technicznego
podręcznik zawierający materiał szkoleniowy wraz z odniesieniem do treści w dokumentacji
technicznej. Dla całej grupy szkoleniowej przekazany zostanie jeden kompletny egzemplarz
dokumentacji.
Szkolenie odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia łącznie 14 osób personelu administracyjnotechnicznego oraz 120 osób personelu operatorskiego. W trakcie szkolenia na bieżąco musi być
sprawdzana nabyta wiedza i umiejętności praktyczne uczestników. Szkolenie musi zakończyć się
sprawdzianem pod nadzorem Zamawiającego na podstawie, którego wystawiony zostanie
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certyfikat ukończenia szkolenia. Szkolenia realizowane będą w dni robocze w godzinach pracy
personelu.
Certyfikat uczestnika szkolenia administracyjno-technicznego będzie uprawniał do prowadzenia
szkolenia i wydawania zaświadczeń o jego ukończeniu dla personelu operatorskiego.
Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu dla operatora wydane przez certyfikowanego
administratora będzie tożsame z certyfikatem wydanym przez Wykonawcę.
Certyfikat uczestnika szkolenia administracyjno-technicznego po jednym roku od jego wydania
i pod warunkiem pracy w serwisie Maszyny będzie uprawniał do prowadzenia szkolenia
i wydawania zaświadczeń o jego ukończeniu dla personelu administracyjno-technicznego.
Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu dla uczestnika szkolenia administracyjno-technicznego
wydane przez certyfikowanego administratora będzie tożsame z certyfikatem wydanym przez
Wykonawcę.
Szczegółowy zakres i program szkolenia określony zostanie w Projekcie Technicznym.
Prawidłowa realizacja szkoleń zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w protokole odbioru
Maszyny.
Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest do wykonywania szkoleń we wskazanym w
Umowie zakresie, bez pobierania dodatkowego wynagrodzenia.
§ 8.
Gwarancja i usługi serwisowe
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancji
zapewniając usunięcie wszelkich Awarii i Wad występujących w Maszynie.
Zobowiązania gwarancyjne będą rozliczane na podstawie zgłoszeń w systemie klasy ITSM
udostępnionego przez Zamawiającego oraz w przypadkach awaryjnych systemu klasy ITSM
zgłoszonych telefonicznie i/lub mailowo.
Zgłoszenie Awarii/Wady telefonicznie i/lub mailowo, nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku
zgłoszenia Awarii/Wady w systemie ITSM jak tylko będzie to możliwe.
Zgłoszenia Awarii/Wad dokonuje się w języku polskim.
W przypadku Awarii/Wady, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym za pośrednictwem ITSM
Wykonawcę, który automatycznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia (również za pośrednictwem
ITSM).
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Awarii, do przystąpienia jej
usuwania i przywrócenia pełnej sprawności Maszyny, zgodnie z terminami i czasami wskazanymi
w Załączniku nr 8 do Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Wady, ale nie zakłócając
procesu opracowywania przesyłek, do przystąpienia do jej usuwania i przywrócenia pełnej
sprawności Maszyny zgodnie z terminami wskazanymi w Załączniku nr 8 do Umowy.
Czas trwania Awarii/Wady liczony jest od momentu jej zgłoszenia przez Zamawiającego do
momentu zgłoszenia jej usunięcia przez Wykonawcę, potwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiającego.
Zgłoszenie usunięcia Awarii/Wady oraz czas ich usuwania zostaną każdorazowo potwierdzone
przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiąże się do prowadzenia opisu realizowanych przez siebie prac, mających na
celu usunięcie Awarii lub Wad oraz świadczenia innych usług przewidzianych w Umowie
w rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej. Do opisu realizowanych prac zostanie użyty
standard ITSM. Opis będzie zawierał m.in. moment zgłoszenia, opis i rodzaj zgłoszonej Awarii
lub Wady, moment usunięcia i przyczynę wystąpienia, zalecenia dla serwisu. Zamawiający
dopuszcza prowadzenie zestawień zgłoszeń na stronie internetowej udostępnionej przez
wykonawcę, wówczas wymagana jest możliwość pobrania pełnego zestawienia z tej strony w
formie elektronicznej w formacie PDF oraz .xls/.xlsx.
W ramach usuwania Awarii lub Wad Wykonawca nie może usuwać jakichkolwiek danych
aktualnych i archiwalnych, z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z Zamawiającym.
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Dokonując zgłoszenia, Zamawiający określa kategorię zgłoszenia zgodnie z definicjami
zawartymi w Umowie. Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia Awarii może wnioskować o zmianę
kwalifikacji na Wadę, po przedstawieniu wystarczającego uzasadnienia i uzyskaniu akceptacji
Zamawiającego.
Szczegółowe zasady serwisu i wsparcia technicznego zostaną określone w Projekcie
Technicznym.
Dostępność serwisu Wykonawcy wynosi 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych w wymaganym
czasie określonym w Załączniku nr 8 do Umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne
zgodnie z zapisami zawartymi w §17 Umowy, lub powierzy naprawę osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Koszty zastępczego usunięcia Awarii/Wady poniesione przez Zamawiającego obciążają
Wykonawcę i mogą być potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Wykonanie
zastępcze nie powoduje utraty praw gwarancji i rękojmi po stronie Zamawiającego.
Zamawiający, na czas naprawy, dopuszcza tymczasowe przywrócenie sprawności Maszyny
przez zastosowanie rozwiązania zamiennego o porównywalnych parametrach z tym, że
faktyczne zakończenie usuwania Awarii zarejestrowanej danym zgłoszeniem nie może nastąpić
później niż 14 dni od zgłoszenia. Akceptacja wdrożenia tymczasowego przywrócenia sprawności
Maszyny zawiesza czas trwania Awarii.
W przypadku niemożliwości usunięcia Awarii/Wady powodujących przestoje lub wyłączenia
Maszyny z eksploatacji, Zamawiający może odstąpić od Umowy dochodząc kar umownych
i odszkodowań przewidzianych w treści Umowy, w tym z wykorzystaniem zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy. Prawo do odstąpienia Zamawiający może zrealizować w terminie
30 dni od wystąpienia przesłanki uprawniającej go do odstąpienia.
Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych ze świadczeniem usług serwisu
gwarancyjnego oraz wymianą części lub oprogramowania, bowiem wliczone są one do
wynagrodzenia za zrealizowanie Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo asysty w czasie wszelkich prac wykonywanych przez
Wykonawcę.
W przypadku Awarii/Wady wymagającej przekazania do naprawy poza miejscem instalacji
urządzenia zawierającego nośnik danych z danymi Zamawiającego, nośnik ten zostanie
uprzednio usunięty z Maszyny i nie będzie przekazywany Wykonawcy lub innej firmie
świadczącej usługi serwisowe. Nośnik danych może być naprawiany tylko i wyłącznie
w lokalizacji Zamawiającego.
Wykonawca od momentu rozpoczęcia okresu eksploatacji próbnej Maszyny, uruchomi stałą
asystę telefoniczną (hot-line) dla personelu administracyjno-technicznego Zamawiającego,
zapewniając możliwość konsultacji i uzyskania instruktażu, dostępną od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 16.00 czasu polskiego. Językiem konsultacji i instruktażu jest język polski.
Szczegółowe warunki gwarancji dotyczące Przedmiotu Umowy przedstawione zostały
w Załączniku nr 8 do Umowy.
§ 9.
Części zamienne i materiały eksploatacyjne

1.

2.

3.

W Projekcie Technicznym Wykonawca przedstawi pełną listę części zamiennych do dostarczonej
Maszyny (w tym oddzielnie części szybkozużywające się) oraz materiałów eksploatacyjnych
wraz z określeniem cen netto i brutto wyrażonych w walucie polskiej.
W ostatnim miesiącu trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zapasu
części zamiennych odpowiadającego ilości oraz rodzajowi części, wymienionych w Maszynie
w ramach usuwania Awarii i Wad zgodnie z § 8 Umowy w okresie pierwszych 24 miesięcy
gwarancji. Wykaz tych części będzie ustalony na podstawie raportu z systemu ITSM.
W ostatnim miesiącu trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zapasu
części szybkozużywających i materiałów eksploatacyjnych w ilości niezbędnej do eksploatacji
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Maszyny w okresie pół roku. Ilość części szybkozużywających i materiałów eksploatacyjnych
podlegających dostawie obliczona zostanie na podstawie procedur czynności konserwacyjnych
wskazanych w Projekcie Technicznym oraz na podstawie statystyk liczby posortowanych
przesyłek.
Niezależnie od obowiązku określonego w ust. 2 i 3 Wykonawca zapewni Zamawiającemu
w ofercie sprzedaży stały dostęp do wszystkich części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych lub ich zamienników w okresie minimum 15 lat od zakończenia okresu
gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez okres gwarancji regałów magazynowych do
przechowywania niezbędnego zapasu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.
§ 10.
Prawa do oprogramowania i dokumentacji
W zakresie obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy leży dostawa
oprogramowania o cechach i funkcjach zdefiniowanych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz
Projekcie Technicznym.
Oprogramowanie przekazywane będzie w najnowszych wersjach dostępnych na dzień
rozpoczęcia testów akceptacyjnych. Oprogramowanie standardowe powinno umożliwiać upgrade
oraz downgrade do nowszych i starszych wersji, w zakresie określonym w Projekcie
Technicznym. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania i dostarczania
zmian, modyfikacji, nowych wersji Oprogramowania aplikacyjnego oraz dedykowanego, o ile
Zamawiający je zaakceptuje.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 15 Umowy zobowiązuje się do:
1) Przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru Maszyny,
dokumentów
potwierdzających
udzielenie
licencji/sublicencji
na
dostarczone
Oprogramowanie standardowe bez ograniczeń czasowych. Licencje/sublicencje na
Oprogramowanie standardowe udzielone zostaną na następujących zasadach:
a) Zamawiający uprawniony jest do korzystania z oprogramowania na użytek własny na
terytorium Polski. Uprawnionymi do korzystania z oprogramowania są pracownicy
Zamawiającego i inne osoby oraz podmioty wskazane przez Zamawiającego;
b) licencja / sublicencja obejmuje prawo do korzystania z dokumentacji dostarczonej wraz
z oprogramowaniem dla wspomagania dozwolonego korzystania z oprogramowania;
c) licencja/sublicencja na oprogramowanie upoważnia do jednoczesnego dostępu przez
nieograniczoną liczbę użytkowników;
d) licencja/sublicencja uprawnia Zamawiającego do korzystania z oprogramowania, bez
potrzeby uzyskiwania zgody uprawnionego, na standardowych polach eksploatacji,
w szczególności określonych w art. 74 ust.4 i art. 75 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
z wyłączeniem prawa do rozpowszechniania licencji podmiotom spoza grupy
kapitałowej Zamawiającego;
e) licencja/sublicencja udzielona zostanie na czas nieoznaczony, przy czym
licencja/sublicencja nie może być wypowiedziana w trakcie użytkowania
oprogramowania przez Zamawiającego. W przypadku licencji/sublicencji, w stosunku
do których nie istnieje prawna możliwość zakupu na czas nieoznaczony, na
Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia ich nieprzerwanej kontynuacji (poprzez
zakup jednorazowy lub periodyczny) przez okres co najmniej 12 lat wraz
z zapewnieniem możliwości ich przedłużenia przez Zamawiającego po upływie tego
okresu.
2) Przeniesienia na rzecz Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru
Maszyny, autorskich praw majątkowych do Oprogramowania dedykowanego oraz do
kodów źródłowych tego oprogramowania, uprawniających Zamawiającego do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania oprogramowaniem dedykowanym
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wraz z kodami źródłowymi, na polach eksploatacji określonych w art. 74 ust. 4 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz.
631 z późn. zm.), w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub
w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian
w programie komputerowym;
c) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego
kopii, w szczególności podmiotom z grupy kapitałowej Zamawiającego lub podmiotom
ściśle współpracującym z Zamawiającym przy realizacji określonej w Statucie
działalności Zamawiającego;
d) modyfikacji oraz nowych funkcjonalności oprogramowania;
e) wykonywania autorskich praw zależnych, dokonywania skrótów, cięć, montażu,
tłumaczeń, korekt, przeróbek, dokonywania zmian i adaptacji w tym modyfikowania
całości lub części utworu;
f) łączenia fragmentów z innymi utworami i dostosowywania;
g) przekształcania formatu pierwotnego utworu na dowolny inny format, wymagany przez
Zamawiającego i dostosowania do platform sprzętowo-systemowych wybranych przez
Zamawiającego;
h) modyfikacji kodu źródłowego oraz udostępniania do modyfikacji kodu źródłowego
osobom trzecim w zakresie wskazanym niniejszą Umową.
3) Udzielenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru Maszyny, licencji na
Oprogramowanie aplikacyjne wraz z kodami źródłowymi tego oprogramowania,
dostarczone w ramach realizacji niniejszej Umowy. Licencja zostanie udzielona na czas
nieoznaczony bez prawa do wypowiedzenia oraz będzie uprawniała Zamawiającego do
korzystania z dostarczonego programowania aplikacyjnego wraz z kodami źródłowymi
w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 3 pkt 2) lit. a-h niniejszego paragrafu oraz na
zasadach określonych w ust. 3 pkt 1) lit a-c i ust. 6-11 niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 15
Umowy na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji (Projekt
Techniczny oraz dokumentacja o której mowa w § 12) oraz do innych utworów niż wskazane
w ust. 3, utrwalonych w jakiejkolwiek formie, powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania utworami na polach eksploatacji
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w tym w szczególności na następujących polach
eksploatacji:
a. wytwarzanie i trwałe lub czasowe w całości lub części zwielokrotnianie w dowolnej ilości
egzemplarzy i kopii utworów, dowolną techniką, w tym w szczególności techniką
drukarską, reprograficzną, bądź analogową lub cyfrową przy zastosowaniu metody zapisu
magnetycznego lub optycznego lub w jakiejkolwiek innej formie,
b. przeglądanie, dowolne modyfikowanie i wykorzystywanie utworów, przez Zamawiającego
na jego potrzeby, w tym w szczególności:
i.
wprowadzanie do obrotu elektronicznego,
ii.
umieszczanie w zasobach komputerów,
iii.
tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany
w Utworze,
iv.
rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem utworów lub ich kopii podmiotom
z grupy kapitałowej Zamawiającego lub podmiotom ściśle współpracującym
z Zamawiającym przy realizacji określonej w Statucie działalności Zamawiającego,
v.
przesyłanie przy wykorzystaniu środków przekazu obrazu lub dźwięku,
vi.
utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach,
w szczególności na nośnikach magnetycznych, płytach CD-ROM, DVD wszelkiego
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rodzaju i formatu, na dyskach optycznych i magnetooptycznych, na płytach
kompaktowych i wszelkich innych nie wymienionych nośnikach, jakie mogą
powstać w przyszłości,
vii.
kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,
c. prezentowanie, wyświetlanie, ukazywanie oraz wprowadzanie do pamięci komputera
przez Zamawiającego,
d. wielokrotne udostępnianie i przekazywanie utworów, osobom trzecim z prawem do jego
korzystania, tworzenie utworów zależnych i pochodnych.
e. tworzenie utworów zależnych i pochodnych.
Wykonawca podczas odbioru Maszyny przekaże Zamawiającemu kompletny kod źródłowy
Oprogramowania dedykowanego oraz Oprogramowania aplikacyjnego wraz z instrukcją jego
kompilacji oraz plikami konfiguracyjnymi. Kod źródłowy dostarczany Zamawiającemu będzie
kompletną, dokładną i bieżąco aktualizowaną kopią oprogramowania w momencie jego
każdorazowego przekazania. Kod źródłowy będzie zawierał wszystkie informacje zachowane
w możliwej do odczytania formie umożliwiające obsługę i/lub ulepszenie oprogramowania. Wraz
z kodem
źródłowym
Zamawiający
otrzyma
szczegółowe
dokumenty
o funkcjach
oprogramowania, w szczególności listy komentarzy programistów, modele danych i procesów,
podręczniki i opisy wykresów ilustrujące sposób działania, w języku polskim lub angielskim.
W trakcie okresu świadczenia usług gwarancyjnych, w wypadku wprowadzenia przez
Wykonawcę zmian do Oprogramowania dedykowanego lub Oprogramowania aplikacyjnego,
każdorazowo Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaktualizowaną wersję kodów źródłowych
tego oprogramowania wraz z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania
aktualizacji kodów źródłowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zmiany wersji
oprogramowania. Na koniec okresu świadczenia usług gwarancyjnych Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu zaktualizowaną wersję kodów źródłowych Oprogramowania dedykowanego
i Oprogramowania aplikacyjnego oraz dokumentacji. W przypadku wytworzenia nowych utworów
w trakcie realizacji Umowy Wykonawca przeniesie majątkowe prawa autorskie do nich, na polach
eksploatacji, jak w ust. 3 bez dodatkowego wynagrodzenia.
Po otrzymaniu kodu źródłowego Oprogramowania dedykowanego oraz aplikacyjnego
Zamawiający:
a)
będzie korzystał z kodu źródłowego jedynie dla celów obsługi lub udoskonalania
programów obsługujących Maszyny oraz programów pochodnych;
b)
ograniczy liczbę osób mających dostęp do kodu źródłowego wyłącznie do pracowników
oraz przedstawicieli podmiotów trzecich, którzy powinni go znać lub są bezpośrednio
zaangażowani w obsługę i/lub rozbudowę oprogramowania;
c)
nie będzie sprzedawał, wydzierżawiał, wynajmował podmiotom spoza grupy kapitałowej
Zamawiającego, a także nie będzie pobierał opłat lub w inny sposób czerpał korzyści
finansowych z kodu źródłowego.
Opłata za udzielenie licencji wymienionych w niniejszym paragrafie (do Oprogramowania
standardowego i aplikacyjnego), oraz opłata za przeniesienie autorskich praw majątkowych do
Oprogramowania dedykowanego oraz wszelkiej wytworzonej przez Wykonawcę dokumentacji
zawarta jest w wynagrodzeniu określonym w § 15 Umowy. W przypadku licencji na
Oprogramowanie standardowe, które są płatne periodycznie i w stosunku do których nie istnieje
prawna możliwość zakupu licencji na czas nieoznaczony wynagrodzenie, o którym mowa w § 15
Umowy, obejmuje opłaty za udzielenie tych licencji oraz za korzystanie z tych licencji przez okres
12 lat oraz zagwarantowanie Zamawiającemu możliwości przedłużenia licencji przez
Zamawiającego po upływie ww. okresu.
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania kopii bezpieczeństwa oprogramowania
dostarczonego w ramach Umowy.
Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania techniczne, oprogramowania i dokumentacja, do
których autorskie prawa majątkowe są przekazywane Zamawiającemu, nie mogą być
opatentowane lub znajdować się w trakcie opatentowania przez Wykonawcę lub osobę trzecią.
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Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z oprogramowania nie będzie
naruszało jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich odszkodowań i kosztów w związku
z dochodzeniem przez osoby trzecie takich roszczeń od Zamawiającego.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 15, z chwilą podpisania protokołu
odbioru Maszyny przenosi na Zamawiającego w zakresie dostarczonych w ramach realizacji
Umowy utworów, prawo do wykonywania zależnych praw autorskich oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do tłumaczenia,
przystosowywania, zmiany układu oraz wprowadzania jakichkolwiek innych zmian/ modyfikacji.
§ 11.
Prawa autorskie, własność intelektualna
Wykonawca zapewnia, że Maszyna i zawarte w niej rozwiązania techniczne i informatyczne
zachowują i zachowają w przyszłości warunki czystości patentowej i czystości licencyjnej i nie
naruszają żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i innych praw
w zakresie ochrony własności intelektualnej. W przypadku ujawnienia takich naruszeń lub
roszczeń osób trzecich Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne czynności i działania
zabezpieczające Zamawiającego przed roszczeniami, stratami, kosztami lub innego rodzaju
odpowiedzialnością wobec osób trzecich. W przypadku wystąpienia po stronie Zamawiającego
strat, kosztów, wydatków lub konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, za które
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca zobowiązany jest do ich pokrycia lub
zwrotu w pełnej wysokości. W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi zaspokojenie strat,
kosztów i roszczeń Zamawiającego nastąpić może ze środków stanowiących zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy.
Strony zgodnie uznają, że respektować będą i wzajemnie chronić wszelkie nazwy, znaki
towarowe, wzory, oznaczenia, symbole oraz inne prawa i uprawnienia powszechnie uznawane
za autorskie prawa majątkowe stanowiące własność drugiej Strony lub osób trzecich
współuczestniczących w realizacji Umowy.
Strony zobowiązane są do umieszczania i stosowania nazw, oznaczeń i symboli stanowiących
autorskie prawa majątkowe w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
i zwyczajami.
Strony będą się wzajemnie informować o wszelkich zdarzeniach skutkujących lub mogących
skutkować naruszeniem tych praw przez osoby trzecie oraz podejmować konieczne działania
w celu ich ochrony lub dochodzenia roszczeń.
§ 12.
Dokumentacja
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego, zgodnego z postępem dostaw, prac i usług
przekazywania Zamawiającemu dokumentacji, a w przypadku nowych wersji i uzupełnień do jej
zaktualizowania. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu przekazania Maszyny do
eksploatacji próbnej, opracowaną w języku polskim, wymienioną poniżej dokumentację:
a) Techniczną – zawierającą: opisy, schematy, rysunki, specyfikację funkcjonalno-techniczną,
specyfikację rozlokowanego oprogramowania systemowego i aplikacyjnego, ilości licencji,
diagramy komponentów, opis architektury Maszyny i środowiska zawierający, co najmniej
moduły, parametry konfiguracyjne, logiczny model danych, opisy interfejsów, zależności
z innymi systemami, przepływy danych zawierające informację o narzędziach/protokołach/
formatach.
b) Serwisową – zawierającą: procedury kontroli, konserwacji, wykazy części zamiennych
i podzespołów, części szybkozużywających się oraz materiałów eksploatacyjnych, procedury
instalacji oprogramowania oraz dostosowania Maszyny do środowiska, w którym pracuje oraz
podręcznik administratora Maszyny opisujący możliwości zmian konfiguracji Maszyny
i sposobu udostępniania Maszyny użytkownikom końcowym a także zawierająca procedury
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pozostałych czynności administracyjnych (zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami,
słownikami i kartotekami, konfiguracja i parametryzacja Maszyny).
c) Użytkownika – opisującą wszystkie funkcje Maszyny dostępne dla użytkowników Maszyny.
Ponadto dokumentacja dla użytkownika musi objaśnić proces zgłaszania Awarii i Wad, ich
monitorowania oraz pobierania rozwiązania.
d) Szkoleniową – zawierającą: program szkoleń, konspekt szkolenia, podręczniki użytkownika
(skrócone instrukcje stanowiskowe), przykłady szkoleniowe, prezentacje szkoleniowe wraz
z materiałami szkoleniowymi i instrukcją przeszkolenia użytkowników, w szczególności
instrukcja w wersji papierowej i elektronicznej oraz metodyka wdrożenia krok po kroku.
e) Testową – zawierającą plany testów, scenariusze testowe oraz raporty z wykonanych przez
Wykonawcę testów wewnętrznych dla obszaru integracji, wydajności, konfiguracji
i funkcjonalnego.
Z chwilą podpisania protokołu odbioru Maszyny Wykonawca przekaże Zamawiającemu
dokumentację powykonawczą składającą się ze wszystkich typów dokumentów w ust. 1 o ile
nastąpiły zmiany.
Prawa autorskie do dokumentacji wskazanej w niniejszym paragrafie zostaną przeniesione
zgodnie z § 10 Umowy.
Dokumentacja dotyczyć będzie wszystkich elementów Maszyny i umożliwić ma samodzielne,
zgodne z Projektem Technicznym i zakresem przedmiotowym przeglądy okresowe, czynności
konserwacyjne i naprawcze w okresie pogwarancyjnym oraz samodzielną eksploatację ze strony
Zamawiającego.
Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu do dnia odbioru Maszyny procedury
eksploatacji systemu teleinformatycznego zarządzającego Maszyną, określające sposób
wykonywania zadań związanych z ich wdrożeniem, eksploatacją i wycofaniem z użycia
w zakresie określonym w części I OPZ pkt.2.6 stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
O ile z istoty dokumentacji nie wynika co innego, będzie ona przekazana Zamawiającemu
w wersji papierowej w 1 egzemplarzu, oraz w formie elektronicznej, edytowalnej w standardowym
formacie (.doc/.docx) oraz dokumencie PDF. Struktura dokumentacji zapewnić ma łatwy i szybki
dostęp do poszukiwanych informacji z zakresu obsługi, działania, konserwacji, diagnostyki
i napraw.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania, a Zamawiający uprawniony do żądania
i wykorzystywania w niezbędnym zakresie wszelkiej dokumentacji dotyczącej Maszyny
koniecznej do zaprojektowania zmian w systemach technicznych Zamawiającego. Uprawnienie
Zamawiającego obejmie wykorzystanie dokumentacji dla potrzeb własnych, jak też potrzeb
innych podmiotów wykonujących modyfikacje w systemach technicznych Zamawiającego.
Wszelka dokumentacja sporządzona będzie w języku polskim z wyłączeniem opisów
na rysunkach, wykresach oraz oryginalnej dokumentacji dotyczącej sprzętu komputerowego
wyprodukowanego przez producentów zewnętrznych, która może być przekazana w angielskiej
wersji językowej.
§ 13.
Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy składowe, jak też Maszyna jako całość spełnia
warunki określone w OPZ oraz jest zgodna ze wskazanymi w OPZ stanowiącym Załącznik nr 1
do Umowy, Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz normami
europejskimi.
Wykonawca oświadcza, że podejmie ze stosownym wyprzedzeniem, na swój koszt i ryzyko,
wszelkie działania niezbędne do uzyskania zezwoleń, licencji, dopuszczeń oraz certyfikatów
wymaganych przepisami prawa polskiego, koniecznych do przywozu, instalacji i eksploatacji
Maszyny.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zgodnych z prawem polskim warunków realizacji
Umowy w miejscu instalacji Maszyny oraz do ich ścisłego przestrzegania zgodnie z planem
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organizacji prac określonym w Projekcie Technicznym. Wykonawca zapewnia, że w trakcie
realizacji prac utrzyma miejsce instalacji w należytym porządku, a po ich zakończeniu
uporządkuje i odda Zamawiającemu w stanie umożliwiającym natychmiastową, bezpieczną
eksploatację. Koszty w powyższym zakresie obciążają Wykonawcę.
Wykonawca podporządkuje się zaleceniom Zamawiającego i zapewni realizację dostaw, prac
i usług w sposób umożliwiający realizację dostaw, prac i usług innym podmiotom działającym na
rzecz Zamawiającego w danej lokalizacji.
Wykonawca zapewni nadzór nad personelem swoim oraz podwykonawców, a także stworzy
warunki pracy odpowiadające wymaganiom BHP, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa
i innym obowiązującym przepisom prawa polskiego przy realizacji tego typu umów. Wykonawca
zapewni doraźną pomoc lekarską personelowi własnemu i podwykonawców.
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu i stałej aktualizacji imiennego
wykazu osób zawierającego serię i nr dokumentu tożsamości swoich pracowników oraz
pracowników podwykonawców, którzy będą upoważnieni do realizacji Umowy. Sposób
przekazania i aktualizacji imiennego wykazu osób zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami
w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na miejscu instalacji składników majątku
stanowiących jego własność lub będących w jego dyspozycji. Obowiązek ubezpieczenia
Maszyny i składników majątku niezbędnych do jej instalacji i uruchomienia do czasu podpisania
protokołu odbioru Maszyny, na kwotę nie niższą niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych)
oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) przez cały
okres realizacji Umowy, tj. do czasu podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego, spoczywa
na Wykonawcy. Koszty zabezpieczenia i ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
Wykonawca w okresie realizacji Umowy zapewnia w razie konieczności obecność tłumaczy
w miejscu instalacji i ponosi koszty ich usług oraz pobytu.
Wykonawca odpowiedzialny jest za urządzenie i wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla
personelu własnego i podwykonawców udostępnionych przez Zamawiającego na czas realizacji
Umowy.
Wykonawca pozyska na własny koszt urządzenia, sprzęt i narzędzia niezbędne do realizacji
dostawy, prac wyładunkowych, transportowych, instalacyjnych, uruchomieniowych oraz
związanych z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych odbioru Maszyny i pogwarancyjnego.
Wykonawca zobowiązuje się do informowania minimum 1 raz w roku przez okres 10 lat od dnia
odbioru Maszyny przedmiotu Umowy o wszelkich zmianach i unowocześnieniach możliwych do
zastosowania w dostarczonej Maszynie.
§ 14.
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający przygotuje i udostępni Wykonawcy pomieszczenia, w których realizowane będą
prace instalacyjne, w terminach umożliwiających wykonanie Umowy.
Zamawiający udostępni w miarę możliwości powierzchnię na składowanie dostarczanych
podzespołów na czas ich montażu. Wielkość tej powierzchni zostanie ustalona na roboczo.
Zamawiający udostępni Wykonawcy do jego dyspozycji i pod jego nadzór pomieszczenia
wskazane jako pomieszczenia socjalne. W pozostałym zakresie oraz jeżeli wyżej wskazane
pomieszczenia i powierzchnie składowania okażą się niewystarczające, Wykonawca podejmie
samodzielne działania celem uzyskania na własny koszt dodatkowych powierzchni
magazynowych poza miejscem instalacji.
Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy, o ujawnionych naruszeniach
praw osób trzecich oraz wszelkich roszczeniach wynikających z takich naruszeń celem
umożliwienia Wykonawcy podjęcia wymaganych czynności zmierzających do wyjaśnienia
okoliczności sprawy, usunięcia naruszeń lub zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.
Zamawiający zwolniony jest z wszelkich kosztów związanych z takim postępowaniem.
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Zamawiający odpowiedzialny jest za uzyskanie pozwoleń budowlanych i innych zezwoleń,
pozwoleń i dopuszczeń związanych wyłącznie z budynkami i pomieszczeniami, w których będzie
instalowana i uruchamiana Maszyna oraz instalacjami i sieciami w nich funkcjonującymi. Termin
uzyskania ewentualnych pozwoleń został uwzględniony w terminie realizacji Umowy.
Zamawiający skoordynuje dostawę, prace i usługi realizowane przez Wykonawcę z dostawami,
pracami i usługami innych podmiotów wykonujących prace w danej lokalizacji.
Zamawiającego obciążają koszty ubezpieczenia budynków i pomieszczeń od ich zniszczenia,
uszkodzenia, pożaru i innych zdarzeń losowych.
Zamawiający jest zobowiązany i uprawniony do nadzoru nad realizacją Umowy poprzez osoby
przez siebie wyznaczone, których dane przekazał Wykonawcy w drodze pisemnego
zawiadomienia.
§ 15.
Wartość Umowy
Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości netto:.……………………………….….…………….........……...PLN
(słownie:…………………………………………….…………….….….………….......…….…..PLN)
Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Określona w ust. 1 wartość netto Umowy nie ulegnie zmianie przez okres jej obowiązywania.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w trzech transzach, zgodnie z warunkami płatności
określonymi w § 16 Umowy.
§ 16.
Warunki płatności
Podstawą wystawienia faktury będzie
a) płatność 10% kwoty Umowy – podpisany bez uwag protokół odbioru Projektu Technicznego,
o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.1 Umowy – faktura będzie wystawiona w wysokości 10%
kwoty Umowy o której mowa w § 15 ust. 1,
b) podpisany bez uwag protokół testów integracji i funkcjonalności oprogramowania, o którym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.2 Umowy – faktura będzie wystawiona w wysokości 40% kwoty
Umowy o której mowa w § 15 ust. 1,
c) podpisany bez uwag protokół odbioru Maszyny, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.5 Umowy –
faktura będzie wystawiona w wysokości 50% kwoty Umowy o której mowa w § 15 ust. 1,
do kwot wskazanych w lit. a) do c) zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Faktury zostaną wystawione na adres ……………………………………..……. w terminie 7 dni od
daty podpisania protokołów wymienionych w ust.1.
Na fakturze należy umieścić:
• numer identyfikacji podatkowej Zamawiającego: 525-000-73-13 (PL 5250007313),
• nazwę wyrobu, poprzedzoną symbolem PKWIU,
• informację, że dostawa jest realizowana na podstawie Umowy nr…………/… /201… r.
Wykonawca prześle oryginały faktur wraz z podpisaną bez uwag kopią podpisanego protokołu
odbioru, o których mowa w ust. 1 pkt. a-c na adres: ………………………………., a kopię faktury
VAT wraz z tymi protokołami niezwłocznie na adres …………………..…………….
Należność zostanie uregulowana w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr….…………………………………………………..
Jeżeli Wykonawca jest podmiotem zagranicznym mającym siedzibę poza terytorium Polski i jest
tam zarejestrowany na potrzeby VAT, to na wystawionej fakturze umieści zapis „reverse chargé”
czyli odwrotne obciążenie.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji
Umowy na osoby trzecie.
W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych.
Zamawiający nie ponosi skutków prawnych nieprawidłowo wystawionych faktur, w tym
w szczególności w zakresie terminu płatności.
§ 17.
Kary umowne
W zakresie wykonania zobowiązań Umowy dotyczących realizacji dostaw, prac i usług Strony
uzgadniają co następuje:
1.1 W przypadku gdy Wykonawca opóźni się w przekazaniu Projektu Technicznego w terminie
wskazanym w § 3 ust. 4 lub ust. 5 lub nie poprawi Projektu zgodnie z wnioskiem
Zamawiającego w terminie 14 dni lub dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, zgodnie z § 3 ust. 10, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,01%
wartości netto Umowy za każdy dzień opóźnienia.
1.2 Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku braku zatwierdzenia Projektu
Technicznego z winy Wykonawcy w okresie dłuższym niż 60 dni od przekazania Projektu
w terminach wskazanych w § 3 ust. 4 lub ust. 5, wraz z prawem żądania zapłaty kary
umownej w wysokości 20% wartości netto Umowy.
1.3 w przypadku opóźnień w realizacji terminu odbioru Maszyny w stosunku do terminu
określonego w harmonogramie będącego załącznikiem do Projektu Technicznego
Zamawiający:
a) naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto Umowy za każdy dzień
opóźnienia, lub
b) Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku gdy opóźnienie przekroczy 30 dni
kalendarzowych, wraz z prawem żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20%
wartości netto Umowy. Prawo do odstąpienia Zamawiający może zrealizować
w terminie 30 dni od wystąpienia przesłanki uprawniającej go do odstąpienia,
1.4 w przypadku braku możliwości odbioru Maszyny z winy Wykonawcy wynikającego
z niedotrzymania parametrów technicznych określonych w Projekcie Technicznym,
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych do
usunięcia stwierdzonych wad, a po bezskutecznym upływie powyższego terminu
Zamawiający może odstąpić od Umowy w części lub w całości albo powierzyć usunięcie wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie wyłącza obowiązku Wykonawcy zapłaty
kary umownej określonej w ust. 1, ppkt. 1.1b, w pełnej wysokości. Prawo do odstąpienia
Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od wystąpienia przesłanki uprawniającej
go do odstąpienia. Odstępując od Umowy Zamawiający może pozostawić całość lub część
dostawy do dyspozycji Wykonawcy za uprzednim zwrotem przez Wykonawcę wszelkich
przekazanych mu należności,
1.5 w przypadku niedokonania aktualizacji oprogramowania lub aktualizacji kodów źródłowych
w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty zmiany wersji oprogramowania,
Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,01% wartości netto Umowy za każdy
dzień opóźnienia,
1.6 w przypadku opóźnień w usuwaniu Awarii w okresie gwarancji Zamawiający naliczy karę
umowną w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczętą
godzinę opóźnienia,
1.7 w przypadku opóźnień w usuwaniu Wady w okresie gwarancji Zamawiający naliczy karę
umowną w wysokości 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
1.8 w przypadku opóźnienia w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku, który Wykonawca jest
obowiązany realizować w ramach usług serwisowych (np. utrzymywanie stanów
magazynowych
części
zamiennych,
szybkozużywających
się
lub
materiałów
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eksploatacyjnych) i wsparcia technicznego, usługi „hot line”, Zamawiający naliczy karę
umowną w wysokości 500 PLN (pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień niedostępności.
1.9 w przypadku nie osiągania żądanych przez Zamawiającego lub gwarantowanych przez
Wykonawcę parametrów techniczno-eksploatacyjnych po oddaniu Maszyny do eksploatacji,
a przed upływem gwarancji, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,1% wartości
netto Umowy określonej w § 15 Umowy dziennie. Naliczenie kary umownej nie uchyla
obowiązku przywrócenia wartości parametrów określonych w ofercie lub wykonania
czynności serwisowych określonych w dokumentacji,
1.10
w przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania i nieodnowienia polis ubezpieczenia,
o których mowa w §13 ust. 7 w okresie obowiązywania Umowy, Zamawiający naliczy karę
umowną w wysokości 500 PLN (pięćset złotych) za każdy dzień niedostarczenia
Zamawiającemu aktualnej polisy lub polis.
Kary umowne należne Zamawiającemu oraz koszty wykonania zastępczego potrącane będą
z kwot wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku, gdy wynagrodzenie jest niewystarczające
potrącenie kar nastąpi z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Opóźnienia w realizacji dostawy, prac lub usług nie stanowią podstawy do przesunięcia terminów
wykonania kolejnych zobowiązań Wykonawcy.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości
poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa
wysokość kar umownych.
§ 18.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
Zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Wykonawca wniósł
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy stanowiące 5% ceny całkowitej podanej
w ofercie,
co
stanowi
kwotę
……………………..zł
(słownie:
…………………………………………………..).
Zabezpieczenie
wniesiono
w
formie
…………………………………………………………………..
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy, w tym należność z tytułu naliczonych kar umownych, których Wykonawca nie
uregulował w terminie określonym przez Zamawiającego w wezwaniu do zapłaty, a także
pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w następujący
sposób:
3.1
70% wartości wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za
należycie wykonane zgodnie z Umową i Projektem technicznym, tj. po podpisaniu
protokołu odbioru Maszyny
3.2
30% wartości wniesionego zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi zostanie zwrócone w terminie 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi.
Zamawiający ma prawo pobrać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy należność
z tytułu naliczonych kar umownych, których Wykonawca nie uregulował w terminie 14 dni od
daty wystawienia noty obciążeniowej.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w innej formie niż w pieniądzu na okres krótszy niż okres do
dnia, w którym upływa okres rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres,
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu wniesionego dotychczas zabezpieczenia.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upłynięciem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 19.
Zasady ochrony informacji
Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych,
technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych,
dotyczących drugiej Strony lub uzyskanych od drugiej Strony – niezależnie od formy przekazania
tych informacji i ich źródła.
Zamawiający zastrzega, iż informacje dotyczące rozwiązań technicznych udostępnione
Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, wytworzone lub możliwe do uzyskania w trakcie
realizacji Umowy oraz informacje dotyczące ochrony fizycznej, technicznej i organizacji działania
Zamawiającego stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów
ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 z 2003 r., poz. 1503
z późn. zm.), niezależnie od tego, czy naniesiono na nich stosowną klauzulę.
Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 w zakresie
wykraczającym poza cel Umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów
Zamawiającego.
Wykonawca potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18
i art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązują się pouczyć osoby, które
będą realizowały postanowienia Umowy, o treści niniejszych zapisów oraz o odpowiedzialności,
o której w nich mowa, a także zobowiązują się przekazać Zamawiającemu pisemne
oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu.
Wykonawca odpowiada za naruszenie postanowień niniejszej Umowy przez podmioty trzecie,
którymi przy wykonywaniu niniejszej Umowy się posługuje, jak za swoje własne.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego udostępnić zasobów Zamawiającego
podmiotom trzecim.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wymagań ochrony fizycznej i technicznej
obowiązujących u Zamawiającego.
Zapewnienie dostępu do zasobów Zamawiającego, następuje zgodnie z wewnętrznymi
regulacjami Zamawiającego. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie zobowiązany
zapoznać się z tymi regulacjami.
Zabroniony jest jakikolwiek inny dostęp niż ten, który został jawnie przyznany.
Wykonawca nie może w szczególności,
10.1. kopiować oprogramowania należącego do Zamawiającego,
10.2. kopiować aktywów informacyjnych Zamawiającego bez zgody osób uprawnionych ze
strony Zamawiającego,
10.3. wynosić nośników informacji oraz wydruków poza obiekty i pomieszczenia Zamawiającego
bez zgody osób uprawnionych ze strony Zamawiającego,
10.4. wprowadzać zmian w rzeczywistych danych Zamawiającego,
10.5. testować zabezpieczeń Zamawiającego, jeśli nie zostało to uzgodnione z Zamawiającym,
10.6. podejmować próby przekraczania nadanych uprawnień do zasobów Zamawiającego,
w tym w systemach i sieciach teleinformatycznych.
Wykonawca realizuje wszelkie wymagania Zamawiającego w zakresie zarządzania zmianami
oraz zarządzania konfiguracją urządzeń, systemów, sieci lub narzędzi, do jakich dostęp będą
miały osoby działające w imieniu lub na rzecz Wykonawcy.
Wszelkie zmiany, w tym zmiany konfiguracji urządzeń, narzędzi, systemów lub sieci
teleinformatycznych, należących do infrastruktury Zamawiającego, muszą być realizowane przez
Zamawiającego lub przez niego akceptowane.
Wykonawca odpowiada za wprowadzenie szkodliwego oprogramowania lub kodu
(m. in. wirusów, robaków, koni trojańskich) do infrastruktury Zamawiającego przez osoby
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23.
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2

1.

działające w jego imieniu lub na jego rzecz oraz za to, że przekazane przez ww. osoby nośniki
zawierają ww. szkodliwe oprogramowanie lub kod, mogące spowodować obniżenie poziomu
bezpieczeństwa zasobów Zamawiającego.
Zamawiający lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do przeprowadzenia kontroli
realizacji wymagań bezpieczeństwa określonych w niniejszej Umowie.
W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa zasobów Zamawiającego lub
prawdopodobieństwa wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie przekazuje wszelkie
niezbędne informacje o tym zdarzeniu Zamawiającemu.
Strony powierzają na zasadzie wzajemności przetwarzanie danych osobowych, w stosunku do
których są administratorami w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Zabronione jest
przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż niezbędne do realizacji przedmiotu
Umowy.
Zabronione jest przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w związku z udostępnieniem
przesyłek, o którym mowa w § 5 ust. 8 w zakresie wykraczającym poza dostosowanie i próby
eksploatacyjne Maszyny.
Strony oświadczają, iż dysponują środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi
ochronę przetwarzanych danych, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami art. 36 - 39 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz
spełniają wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie
przestrzegania tych przepisów Strony ponoszą odpowiedzialność jak administrator danych.
Strony oświadczają, że dopełnią obowiązku przeszkolenia osób przetwarzających powierzone
dane osobowe oraz przyznawania stosownych upoważnień.
Niedopuszczalne jest powierzenie przez Strony danych osobowych, o których mowa w ust. 16
osobom lub podmiotom trzecim.
Strony zobowiązują się do zachowania poufności, ochrony informacji oraz ochrony danych
osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie także po wygaśnięciu niniejszej Umowy.
Za każdy pojedynczy przypadek naruszenia obowiązku związanego z ochroną informacji, danych
osobowych lub innego obowiązku określonego w niniejszym paragrafie Wykonawca zapłaci na
rzecz Zamawiającego karę umowną w wys. 10 000 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych).
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasad bezpieczeństwa informacji zgodnie
z wymaganiami określonymi w Umowie oraz w części. I OPZ, pkt 2, ppkt 2.5., stanowiącego
załącznik nr 1 do Umowy.
§ 20.
Roszczenia stron
W razie zgłoszenia przez jedną ze stron Umowy roszczeń związanych z jej wykonaniem, Strony
zobowiązują się do pisemnego ustosunkowania się do tych roszczeń, nie później niż w terminie
7 dni od chwili ich zgłoszenia.
Jeżeli którakolwiek ze stron odmówi uznania roszczenia lub udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o którym mowa w ust. 1, druga strona może zwrócić się do sądu właściwego dla
siedziby Zamawiającego o rozstrzygnięcie sporu.
§ 21.
Zmiany do Umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych i mogą dotyczyć:
a) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym
przepisów dot. stawki podatku VAT,
b) zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w tym zmiany nazw lub adresów miejsc
przechowywania sprzętu, ilości osób podlegających przeszkoleniu o nie więcej niż 20 osób.
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c) zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika
z rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów,
d) braku dostępności zaoferowanego przedmiotu Umowy lub jego części (np. z powodu
zakończenia produkcji lub wycofania z rynku) - dopuszcza się możliwość dostarczenia innego
przedmiotu Umowy lub jego części o parametrach co najmniej równych lub lepszych od
przedstawionych w Umowie lub Projekcie Technicznym,
e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w Umowie lub Projekcie Technicznym
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy.
f)konieczności zmiany Umowy spowodowanej okolicznościami, których Zamawiający działając z
należytą starannością nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonego pierwotnie w Umowie
Zgodnie z art. 142 ust. 5 pzp Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do zmiany należnego mu
wynagrodzenia, po zawarciu pisemnego aneksu do Umowy, w przypadku wystąpienia zmiany
niżej wskazanych przepisów, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę, tj. zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie obwiązujących
przepisów. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016
roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, o którym mowa
w ust. 2 lub w dacie przewidzianej w aneksie nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie
zmienionych przepisów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentów,
o których mowa w ust. 5.

4.

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni się, a określona w aneksie pozostała do realizacji wartość wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowej stawki podatku od towarów i usług.

5.

Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1), wprowadzenie pozostałych zmian wysokości
wynagrodzenia, związane ze zmianami przepisów o których mowa w ust. 2 pkt 2) i 3), wymaga
uprzedniego złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku zawierającego:
1) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2), wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty pozostałego wynagrodzenia należnego Wykonawcy
po zmianie przepisów, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia
wynagrodzenia, a wpływem zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2) na kalkulację wynagrodzenia.
Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca
obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający
oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń
pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia
w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3), wyczerpujące uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty pozostałego wynagrodzenia należnego Wykonawcy
po zmianie przepisów, w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia
wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad lub wysokości stawki składki, o których mowa w ust.
3 pkt 3) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty
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realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo poniesie w związku ze zmianą zasad lub
wysokości stawki składki, o których mowa w ust. 2 pkt 3).
Zamawiającemu przysługuje każdorazowo w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, o którym
mowa w ust. 5 żądanie udostępnienia do wglądu, księgowych dokumentów źródłowych, i innych
dokumentów uzasadniających dokonanie zmiany wynagrodzenia, w zakresie niezbędnym do
oceny zasadności wprowadzenia zmiany.

7.

Zmiany Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 obejmować
będą wyłącznie zakres przedmiotu Umowy, który nie został jeszcze zrealizowany.

8.

Jakakolwiek zmiana niniejszej Umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

1.

2.

1
2

§ 22.
Odstąpienie od Umowy
Oprócz przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie, Zamawiający może odstąpić
od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
w terminie 30 dni kalendarzowych od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części Umowy.
Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
zaistnienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 145a pzp. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
§ 23.
Sprawy sporne
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszystkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przed sądem
właściwym dla siedziby Zamawiającego.

2.

§ 24.
Postanowienia końcowe
Strony wyznaczają następujące osoby odpowiedzialne za realizację Umowy, w tym usług
gwarancyjnych:
a) Ze strony Wykonawcy………………….….……
b) Ze strony Zamawiającego……….……….……..
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

1.
1a.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wykaz Załączników:
Opis przedmiotu zamówienia
Oferta Wykonawcy
Protokół zatwierdzenia Projektu Technicznego
Protokół dopuszczenia do eksploatacji próbnej
Protokół testów integracji i funkcjonalności oprogramowania
Protokół odbioru Maszyny
Protokół odbioru pogwarancyjnego
Minimalny zakres wymagań zawartości Projektu Technicznego
Warunki gwarancji

1

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
24

Załącznik nr 2 do Umowy
PROTOKÓŁ ZATWIERDZENIA PROJEKTU TECHNICZNEGO
Spisany w dniu ...................................
1. Zamawiający: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa
2. Opracowanie i dostarczenie Projektu Technicznego do Umowy nr…………………………………
Dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z serwisem gwarancyjnym Maszyny dla WER Zabrze do
opracowywania przesyłek, wraz z oprogramowaniem oraz z pozostałymi elementami konfiguracji
dostawy wymienionymi w OPZ.
3. Wykonawca ................................................................................................................
4. Projekt Techniczny został przekazany w dniu………..................................................
5. Komisja w składzie:
Zamawiający:

Wykonawca:

a/...............................................

a/ ............................................

b/ ..............................................

b/ ............................................

c/ ..............................................

c/ ............................................

Komisja w składzie jw. po zapoznaniu się z Projektem Technicznym stwierdza, że Projekt
Techniczny wykonany został zgodnie (nie zgodnie) z Umową, wytycznymi do Projektu
Technicznego oraz uwagami Zamawiającego...........................................................................
6. Uwagi Zamawiającego
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................
7. Wykonawca zobowiązuje się dokonać zmian do dnia ..........................................
8. Wykonawca przenosi niniejszym na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Projektu
Technicznego.
9. Komisja uznaje Projekt Techniczny za zatwierdzony / niezatwierdzony z powodu w/w uwag.
PODPISY KOMISJI:
Zamawiający:
a/......................................................

Wykonawca:
a/ ......................................................

b/ .....................................................

b/ ......................................................

c/......................................................

c/ ......................................................
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Załącznik nr 3 do Umowy
PROTOKÓŁ DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI PRÓBNEJ
Spisany w dniu ...................................
1. Zamawiający: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa
2. Uruchomienie, przeprowadzenie testów bezpieczeństwa oraz przygotowanie do eksploatacji
próbnej Maszyny w WER Zabrze.
3. Wykonawca .........................................................................................................................
4. Testy bezpieczeństwa rozpoczęto dnia ..............................zakończono dnia......................
5. Komisja w składzie:
Zamawiający:

Wykonawca:

a/...............................................

a/ ............................................

b/ ..............................................

b/ ............................................

c/ ..............................................

c/ ............................................

6. Odbiór dokonany został na podstawie następujących dokumentów:
1) ……………………
2) ……………………
3) ……………………
4) ……………………
7. Komisja w składzie jw. po dokonaniu oględzin przedmiotu odbioru oraz zapoznaniu się
z protokołami testów bezpieczeństwa oraz przedstawionymi dokumentami stwierdza, że roboty
wykonane zostały zgodnie (nie zgodnie) z Umową oraz Projektem Technicznym, bez uwag
(z uwagami).
8. Uwagi Zmawiającego
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
........................................................................
9. Wykonawca zobowiązuje się usunąć uwagi do dnia ..................................
10. Wykonawca przenosi niniejszym na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji
przekazanej w związku z uruchomieniem, przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa
i przygotowaniem Maszyny do eksploatacji próbnej.
11. Komisja uznaje Maszynę gotową/niegotową do eksploatacji próbnej z powodu ww. uwag.
PODPISY KOMISJI:
Zamawiający:
a/......................................................

Wykonawca:
a/ ......................................................

b/ .....................................................

b/ ......................................................

c/......................................................

c/ ......................................................
26

Załącznik nr 4 do Umowy
PROTOKÓŁ TESTÓW INTEGRACJI I FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA
Spisany w dniu ...................................

1. Zamawiający: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa.
2. Opis zamówienia i wykonanych robót:
Przeprowadzenie testów integracji i funkcjonalności oprogramowania zgodnie z Umową
nr……………………………….
3. Wykonawca .......................................................................................................................
4. Testy rozpoczęto dnia............................................
5. Komisja w składzie:
Zamawiający:

Wykonawca:

a/...............................................

a/ ............................................

b/ ..............................................

b/ ............................................

c/ ..............................................

c/ ............................................

6. Odbiór dokonany został na podstawie następujących dokumentów:
1) ……………………
2) ……………………
3) ……………………
4) ……………………

7. Uwagi Zamawiającego
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................
PODPISY KOMISJI:
8. Komisja w składzie jw. po zapoznaniu się z protokołami testów przedstawionymi przez Wykonawcę
dokonuje/nie dokonuje odbioru testów.
PODPISY KOMISJI:
Zamawiający:
a/......................................................

Wykonawca:
a/ ......................................................

b/ .....................................................

b/ ......................................................

c/......................................................

c/ ......................................................
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Załącznik nr 5 do Umowy
PROTOKÓŁ ODBIORU MASZYNY
Spisany w dniu ...................................
1. Zamawiający: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa.
2. Opis zamówienia i wykonanych robót:
Dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z serwisem gwarancyjnym Maszyny dla WER Zabrze do
opracowywania przesyłek, wraz z oprogramowaniem oraz z pozostałymi elementami konfiguracji
i dostawy wymienionymi w OPZ, zgodnie z Umową nr……………………………….
3. Wykonawca .......................................................................................................................
4. Testy akceptacyjne zakończono dnia............................................
5. Komisja w składzie:
Zamawiający:

Wykonawca:

a/...............................................

a/ ............................................

b/ ..............................................

b/ ............................................

c/ ..............................................

c/ ............................................

6. Odbiór dokonany został na podstawie następujących dokumentów:
1) ……………………
2) ……………………
3) ……………………
4) ……………………

7. Komisja w składzie jw. po zapoznaniu się z protokołami testów akceptacyjnych, dokumentacją
powykonawczą, protokoły z przeprowadzonych szkoleń oraz pozostałymi w/w dokumentami
przedstawionymi przez Wykonawcę stwierdza, że przedmiot zamówienia wykonany został
zgodnie/nie zgodnie z Umową oraz Projektem Technicznym.
8. Komisja stwierdza, iż Wykonawca przeniósł/nie przeniósł na Zamawiającego w sposób zgodny
z Umową wszelkie prawa licencyjne oraz autorskie prawa majątkowe do oprogramowania,
dokumentacji i innych utworów dotyczących przedmiotu Umowy.
9. Komisja uznaje przedmiot Umowy za odebrany w całości / nieodebrany.
PODPISY KOMISJI:
Zamawiający:
a/......................................................

Wykonawca:
a/ ......................................................

b/ .....................................................

b/ ......................................................

c/......................................................

c/ ......................................................
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Załącznik nr 6 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU POGWARANCYJNEGO
Spisany w dniu ...................................
1. Zamawiający: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa
2. Opis zamówienia i wykonanych robót:
Dostawa, instalacja i uruchomienie wraz z serwisem gwarancyjnym Maszyny dla WER Zabrze do
opracowywania przesyłek, wraz z oprogramowaniem oraz z pozostałymi elementami konfiguracji
i dostawy wymienionymi w OPZ, zgodnie z Umową nr………………………………
3. Wykonawca .........................................................................................................................
4. Wykonanie Umowy zakończono dnia..............................
5. Komisja w składzie:
Zamawiający:

Wykonawca:

a/...............................................

a/ ............................................

b/ ..............................................

b/ ............................................

c/ ..............................................

c/ ............................................

6. Odbiór dokonany został na podstawie następujących dokumentów:
1) ………………….
2) ……………………
3)……………………
4)……………………
7. Komisja w składzie jw. po zapoznaniu się z w/w dokumentami stwierdza, że przedmiot Umowy
wykonany został zgodnie/nie zgodnie z Umową
8. Komisja na podstawie przedłożonych dokumentów oraz oględzin przedmiotu Umowy uznaje odbiór
pogwarancyjny za dokonany w całości / niedokonany z powodu ww. uwag.
9. Zabezpieczenie wykonania Umowy w formie …………..……….. zostanie Wykonawcy przekazane
w trybie przewidzianym Umową.
PODPISY KOMISJI:
Zamawiający:
a/......................................................

Wykonawca:
a/ ......................................................

b/ .....................................................

b/ ......................................................

c/......................................................

c/ ......................................................
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Załącznik nr 7 do Umowy
MINIMALNY ZAKRES WYMAGAŃ ZAWARTOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.

Szczegółowy opis techniczny Maszyny zawierający w szczególności opis spełnienia wymagań
technicznych opisanych w części II OPZ oraz uwzględniający poniższe zagadnienia:
-

Opisy techniczne Maszyny, Platformy Sprzętowej IT, oprogramowania,

-

Algorytmy działania spełniające wymagania map procesów zawartych w części III OPZ

-

Schematy blokowe, schematy logiczne i opisy interfejsów dostarczanego oprogramowania

2.

Opis zaimplementowanych wymagań bezpieczeństwa IT

3.

Szczegółowy opis funkcji pobierania danych sortowniczych z systemu zewnętrznego
Zamawiającego na podstawie odczytanego z przesyłek kodu identyfikującego przesyłki

4.

Projekt usytuowania Maszyny oraz elementów Platformy Informatycznej (stanowisk kodowania,
i pozostałych) na powierzchniach przewidzianych do ich zainstalowania zgodnie z kierunkami
przepływu paczek od recepcji do ekspedycji wraz z projektami instalacji niezbędnych mediów.

5.

Warunki lokalowe, media, instalacje, środki telekomunikacyjne, jakie zapewnić powinien
Zamawiający na okres instalacji i uruchamiania systemu.

6.

Opis wszystkich wymagań dotyczących pomieszczeń, w których ma być zainstalowana Maszyna
i układ sterowania, w tym: rodzaje i budowa podłóg np. podwójne, sposób odprowadzania
ładunków elektrostatycznych, schematy prowadzenia okablowania.

7.

Wymiary i ciężar wszystkich modułów Maszyny i propozycja sposobu ich wprowadzenia do
budynku technologicznego. W przypadku niezbędnych modyfikacji elementów konstrukcyjnych
budynku w celu wprowadzenia modułów Maszyny należy szczegółowo je wyspecyfikować wraz
z podaniem harmonogramu planowanych prac i uzyskania odpowiednich pozwoleń
uwzględniając konieczność przywrócenia stanu początkowego.

8.

Opis stanowiska i oprogramowania zgodnego z HMI/SCADA do zarządzania oraz monitorowania
stanu Maszyny.

9.

Szczegółowy opis konstrukcji baz danych dla przechowywania danych statystycznych
z procesów sortowniczych, kodowania przesyłek oraz zdarzeń i awarii. Opis sposobu dostępu do
baz danych, oraz definicji interwałów czasowych dostępu. Opis interfejsu umożliwiającego
dostęp do zgromadzonych danych. Wzory wszystkich raportów i statystyk, o których mowa
w części II OPZ, uzyskiwanych z oferowanego oprogramowania.

10. Zdefiniowanie zadań wchodzących w skład procesu wdrażania projektu oraz określenie
głównych elementów dostawy i najważniejszych punktów instalacji, akceptacji i usług.

11. Szczegółowy i zintegrowany harmonogram realizacji Umowy obejmujący co najmniej:
-

przygotowanie Projektu Technicznego (mając na uwadze terminy określone w § 3 Umowy),
proces uzgodnienia Projektu Technicznego (mając na uwadze terminy określone w § 3
Umowy),
akceptację Projektu Technicznego przez Zamawiającego (mając na uwadze terminy
określone § 3 Umowy),
projektowanie, produkcja i testy fabryczne Maszyny i Platformy Sprzętowej IT,
dostawę Maszyny, urządzeń Platformy Sprzętowej IT (mając na uwadze § 2 Umowy),
prace instalacyjne i uruchomieniowe,
testy bezpieczeństwa i dopuszczenia Maszyny do eksploatacji próbnej,
eksploatację próbną,
szkolenia personelu Zamawiającego,
testy akceptacyjne

12. Organizacja ekip wsparcia (zatrudnienie podwykonawców), w tym wyszczególnienie zasobów
ludzkich, rodzaju prac przewidywanych dla ekip wsparcia oraz przewidywanego czasu ich pracy.
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13. Szczegółowe programy szkolenia personelu techniczno-administracyjnego oraz operatorskiego
(w tym przewidywany czas trwania szkolenia, rekomendowane
Określenie minimalnych kwalifikacji uczestników każdego kursu.

miejsca

szkolenia).

14. Zakres

materiału szkoleniowego kursu techniczno-administracyjnego uwzględniający
w szczególności niezbędny zasób wiedzy pozwalający na:
samodzielne lokalizowanie awarii Maszyny i ich usuwanie,
przeprowadzania czynności konserwacyjnych przewidzianych wszystkimi rodzajami
procedur czynności konserwacyjnych
przygotowywanie wszystkich niezbędnych danych dla realizacji procesów sortowniczych
(edycja, kompilacja oraz zasilanie Maszyny w programy sortownicze oraz adresową bazę
danych),
zarządzanie kontami operatorów stanowisk kodowania,
zarządzanie skanerami ręcznymi,
sporządzanie lokalnie statystyk z pracy systemu,
Treść ankiety oceniającej prowadzącego szkolenie.

15. Zakres materiału szkoleniowego kursu operatorskiego, uwzględniający zasady prawidłowej
i bezpiecznej obsługi wszystkich stanowisk roboczych Maszyny i urządzeń a w szczególności
uwzględniający niezbędny zasób wiedzy pozwalający na:
ładowanie przesyłek na podajnik oraz opróżnianie ześlizgów Maszyny,
kodowanie przesyłek (PNA oraz adresowych),
reagowanie na stany awaryjne sygnalizowane przez Maszynę.
Treść ankiety oceniającej prowadzącego szkolenie.

16. Organizacja serwisu gwarancyjnego. Zasady funkcjonowania. Dostępność. Metody i środki
kontaktu z personelem Wykonawcy (tel., e-mail). Procedury postępowania w przypadku
zgłoszenia awarii. Organizacja magazynu części zamiennych oraz części szybkozużywających
się i materiałów eksploatacyjnych. Pełna lista części zamiennych oraz części
szybkozużywających się i materiałów eksploatacyjnych wraz z określeniem ceny w PLN.

17. Szczegółowe opisy procedur i przebiegu czynności konserwacyjnych: codziennej, tygodniowej,
miesięcznej, kwartalnej, rocznej oraz innych jeśli wymagane. Procedury przebiegu czynności
konserwacyjnych będą określać listy części zamiennych oraz części szybkozużywających się
i materiałów eksploatacyjnych, które powinny być skontrolowane w trakcie przeprowadzenia
konserwacji.

18. Opracowanie scenariuszy testowych bezpieczeństwa dla dopuszczenia Maszyny do eksploatacji
próbnej. Propozycje przebiegu eksploatacji próbnej.

19. Opracowanie scenariuszy testowych oraz szczegółowego planu testów akceptacyjnych
uwzględniających przetestowanie implementacji wszystkich wymagań określonych w OPZ dla
dostarczonej Maszyny poprzedzonych eksploatacją próbną, włączając do powyższego
dostarczone oprogramowanie. Opracowanie harmonogramów testowania.

20. Procedury wprowadzania uzgodnionych zmian w Projekcie Technicznym.
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Załącznik nr 8 do Umowy

WARUNKI GWARANCJI NA MASZYNĘ I OPROGRAMOWANIE
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum
36 miesięcznej gwarancji na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie na dostawę,
instalację, uruchomienie Maszyny i oprogramowania będących przedmiotem Umowy.
Powyżej wskazany okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru Maszyny.
Okres gwarancji wskazany w ust. 1 ulega automatycznemu przedłużeniu o czas awarii dłuższy
od wymaganego czasu usunięcia awarii z zaokrągleniem do pełnej doby. Źródłem informacji
o okresie przedłużenia gwarancji będzie raport sporządzony na podstawie zgłoszeń z systemu
ITSM.
Wykonawca zapewnia, że dostarczona przez niego Maszyna jest zaprojektowana
z zastosowaniem najnowszej wiedzy i doświadczeń, wykonana z zastosowaniem właściwych
urządzeń, materiałów i najnowszych wersji oprogramowania
Wykonawca gwarantuje, że dostarczona Platforma sprzętowa IT, oraz przeprowadzona
integracja fizyczna nie spowoduje utraty lub pogorszenia warunków gwarancji na użytkowaną
dotychczas przez Zamawiającego infrastrukturę.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodniej z ogólnymi warunkami wymaganymi
w Umowie na:
skanery ręczne,
ładowarki do skanera ręcznego,
zasilacze do ładowarek,
przewody zasilające,
baterie będące elementem skanera ręcznego,
dodatkowe baterie,
a dodatkowo w przypadku zgłoszenia Wady Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za
wszelkie wady fabryczne, nieumyślne mechaniczne zniszczenie, wynikające z normalnego
zużycia przez użytkowników lub powstałe z winy producenta
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji zgodniej z ogólnymi warunkami wymaganymi
w Umowie na drukarki kartek adresowych. Gwarancji w szczególności podlegają elementy
drukarki, które mają wpływ na jakość wydruku a które producent drukarki uznaje jako części
szybkozużywające się i materiały eksploatacyjne. Procedury przeglądów okresowych oraz
sprawdzania jakości wydruku i wymiany części i materiałów eksploatacyjnych drukarek zostaną
opracowane przez Wykonawcę i przedstawione w Projekcie Technicznym.
Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego, jednakże nie później niż w terminach
wskazanych w ust. 14, usunięcia wszelkich Wad i Awarii stwierdzonych w okresie gwarancji,
będących w szczególności następstwem:
8.1 błędów w projektowaniu, zastosowania niewłaściwej Maszyny, urządzeń, sprzętu,
oprogramowania, wadliwych materiałów, złego wykonania,
8.2 niewłaściwego działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy,
8.3 innych przyczyn tkwiących w przedmiocie Umowy.
W przypadku, gdy usuwanie Awarii lub Wad wymaga bezpośredniego dostępu do danych lub
urządzeń zawierających dane Zamawiającego lub jego klientów, to dostęp taki możliwy jest
wyłącznie w miejscu instalacji Platformy Sprzętowej IT. Zamawiający nie dopuszcza
przekazywania danych i urządzeń zawierających dane Zamawiającego lub jego klientów,
Wykonawcy ani też innym podmiotom. Zamawiający zastrzega sobie prawo asysty w czasie
dokonywania naprawy.
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10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

W przypadku, gdy awarii ulegnie dysk twardy zawierający jakiekolwiek dane Zamawiającego lub
jego klientów, to dysk taki nie będzie przekazywany Wykonawcy lub innemu podmiotowi.
Potwierdzenie awarii dysku twardego musi nastąpić w miejscu awarii
Wymagany okres podstawowej dostępności Maszyny wynosi minimum 12 godzin w ciągu doby
przez minimum 5 dni w tygodniu. W tym okresie nie mogą być planowane żadne czynności
serwisowe wymagające zatrzymania procesu opracowywania przesyłek. Maksymalny czas
usunięcia Awarii Maszyny po jej zgłoszeniu w okresie podstawowej dostępności wymagany jest
w ust. 14.
W okresie podstawowej dostępności oczekiwany poziom gotowości Maszyny nie może być
niższy niż 98% liczony okresach miesięcznych.
W okresie innym niż wskazany w ust. 12 oczekiwany poziom gotowości Maszyny nie może być
niższy niż 75% liczony okresach miesięcznych.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania świadczeń gwarancyjnych w następujących
terminach:
14.1 Wada zostanie usunięta w czasie nie dłuższym od 14 dni od daty jej zgłoszenia
14.2 Awaria zgłoszona w okresie podstawowej dostępności zostanie usunięta w czasie nie
dłuższym niż 3 godziny od chwili jej zgłoszenia
14.3 Awaria zgłoszona poza okresem podstawowej dostępności zostanie usunięta w czasie nie
dłuższym niż 6 godzin od chwili jej zgłoszenia z zastrzeżeniem że czas usunięcia Awarii
w czasie podstawowej dostępności nie może przekroczyć 3 godzin.
14.4 Prawa niezwłocznego dostępu do najnowszych wersji oprogramowania sprzętowego,
poprawek do oprogramowania, kodów uaktualnień i rozszerzeń
W przypadku braku możliwości usunięcia Wad Wykonawca niezwłocznie, jednak nie dłużej niż
w terminie 14 dni kalendarzowych, dostarczy elementy Maszyny wolne od wad lub w terminie
6 miesięcy Maszynę wolną od wad.
W przypadku Awarii spowodowanych niestabilnością oprogramowania Maszyny, jeżeli taka sama
Awaria zdarzyła się co najmniej 5 razy w ciągu kolejnych 30 dni, Zamawiający zgłosi Wadę
niestabilności oprogramowania. Wykonawca będzie zobowiązany usunąć Wadę na warunkach
określonych w Umowie. Zgłoszenie usunięcia takiej Wady zostanie potwierdzone przez
Zamawiającego dopiero po kolejnych 30 dniach o ile w tym okresie nie wystąpi kolejna taka
sama jak poprzednie Awaria spowodowana niestabilnością oprogramowania. Jeżeli w trakcie
w/w 30 dni Awaria spowodowania niestabilnością wystąpi ponownie Zamawiający nie potwierdzi
usunięcia Wady i zostaną zastosowane przewidziane Umową procedury.
Niezależnie od uprawnień wynikających z powyższej gwarancji Zamawiający uprawniony jest do
wykonywania swych uprawnień z tytułu rękojmi na zasadach określonych przepisami Kodeksu
Cywilnego, przy czym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi również po przejściu
ryzyka na Zamawiającego.
Strony zgodnie uznają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie podlega żadnym
ograniczeniom lub wyłączeniom.
Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują Zamawiającemu w całym okresie obowiązywania
Umowy począwszy od daty jej zawarcia i wygasają łącznie z uprawnieniami gwarancyjnymi.
Okres rękojmi jest równy okresowi obowiązywania gwarancji.
Niezależnie od powyższego Wykonawca przez cały okres gwarancji zapewnia serwis oraz
wsparcie techniczne dla Zamawiającego w zakresie eksploatacji przedmiotu Umowy. Serwis oraz
wsparcie techniczne ma zapewnić Zamawiającemu bezawaryjne i nieprzerwane działanie
Maszyny.
Wykonawca na swój koszt, w uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany przynajmniej raz
w roku do wykonywania aktualizacji oprogramowania sprzętowego (firmware) zgodnie
z zaleceniami producenta sprzętu i oprogramowania, pod warunkiem, że takie aktualizacje
zostaną dostarczone przez producenta. Termin wykonania aktualizacji będzie ustalony
przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
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22.

23.

24.

25.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie serwisu gwarancyjnego dotyczą wszelkich Wad i
Awarii powstałych w Maszynie oraz w jej częściach i elementach składowych oraz wykonywania
czynności konserwacyjnych w ramach bieżącej eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 23.
Po odbiorze Maszyny Zamawiający przejmie obowiązki z zakresu czynności
konserwacyjnych, określonych procedurami konserwacji Maszyny opisanymi w Projekcie
Technicznym. Przez czynności konserwacyjne Strony rozumieją utrzymywanie Maszyny w stanie
gotowości do realizacji procesu sortowania oraz wymianę części szybko zużywających się oraz
materiałów eksploatacyjnych. Nie dotyczy to działań związanych z usuwaniem Awarii lub Wady.
Przejęcie przez Zamawiającego obowiązków w powyższym zakresie odbędzie się na zasadach
określonych przez Strony w Projekcie Technicznym, przy czym pozostanie ono bez wpływu na
pozostałe obowiązki Wykonawcy wynikające z tytułu gwarancji. W przypadku przejęcia przez
Zamawiającego zadań, o których mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest, na
wezwanie Zamawiającego, do zapewnienia stałego wsparcia technicznego. Wykonawca zapewni
jednocześnie stały dostęp w lokalizacji instalacji Maszyny do niezbędnych części zamiennych
i materiałów eksploatacyjnych określonych w Projekcie Technicznym. W przypadku
każdorazowego braku dostępu do niezbędnych części zamiennych lub materiałów
eksploatacyjnych, obowiązek ich niezwłocznej uzupełnienia i wymiany obciąża Wykonawcę.
Realizowane w ramach gwarancji usługi serwisu oraz wsparcia technicznego, w tym
dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, są realizowane w ramach
wynagrodzenia określonego w § 15 Umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne dodatkowe
roszczenia z tego tytułu.
Szczegółowe zasady świadczenia usług w zakresie serwisu gwarancyjnego Maszyny i jej
oprogramowania określone zostaną w Projekcie Technicznym.
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