„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”

UMOWA NR .......

Zawarta w dniu …………………
pomiędzy:
„KEN SOLUTIONS” Sp. z o.o.
Pl. Strzelecki 20
50-224 Wrocław
wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000282686,
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Prezesa – Dariusza Szumiło

a
……………………………………
reprezentowaną przez:
……………………………………
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………… pod nr ………….. /
wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego ................ pod numerem KRS …………, zwaną dalej
Wykonawcą, w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w
zapytaniu ofertowym w ramach inwestycji pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego
urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”, współfinansowanej z
Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych
technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w
innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w pkt. 2
niniejszego paragrafu.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest następujące zadanie:
Zadanie 1

Badanie i opracowanie nowych zastosowań i funkcjonalności dla urządzenia
potrzebnych do dalszych prac rozwojowych projektu realizowanych w ramach
działu R&D (1 szt.)
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Zadanie 2

Opracowanie komunikacji z użytkownikiem urządzenia (pilota) w zakresie zadania
e-Test (1 szt.)

Zadanie 3

Opracowanie komunikacji z użytkownikiem urządzenia (pilota) w zakresie zadania
e-Głosowanie (1 szt.)

Zadanie 4

Opracowanie komunikacji z użytkownikiem urządzenia (pilota) w zakresie zadania
e-Konferencja (1 szt.)

Zadanie 5

Konsulting w zakresie opracowania projektu aplikacji do zadania e-Głosowanie (1
szt.)

Zadanie 6

Opracowanie projektu aplikacji do zadania e-Konferencja (1 szt.)

Zadanie 7

Zlecenie testowania oprogramowania systemu operacyjnego oraz
oprogramowania użytkowego (nadzorowane przez menagera testowania) (1 szt.)

zgodnie ze specyfikacją określoną w zapytaniu ofertowym, zaakceptowaną przez Zamawiającego i
stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i będącą jej integralną częścią.
§2
1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów i informacji,
niezbędnych do należytego wykonania niniejszej umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się ponadto do zlecenia wykonania niezbędnych prac i czynności,
zmierzających do realizacji niniejszej umowy.
§3
Strony ustalają nieprzekraczalny termin realizacji umowy do 27 sierpnia 2010 r.
§4
1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ……………………….. złotych brutto.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 7 dni, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
§5
1. W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w § 3 umowy,
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy oraz żądania od Wykonawcy kary umownej
w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia.
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2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających
z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, innych niż wskazane w punkcie 1;
b) w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, gdy
przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w § 3 a Zamawiający nie
skorzysta z uprawnienia określonego w pkt. 1.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości
przedmiotu umowy, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności
powstałych z udowodnionej winy Zamawiającego, uniemożliwiających realizację umowy przez
Wykonawcę.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
1. Wykonawca zapewni dostęp do informacji dla Zamawiającego lub parterów wskazanych przez
Zamawiającego w okresie i w zakresie realizowanych zadań.
2. Wykonawca umożliwi wsparcie dla wskazanych przez Zamawiającego partnerów związanych z
realizacją innych powiązanych zadań.
§8
Powstałe w wyniku realizacji prace przechodzą na własność Wykonawcy wraz z majątkowymi
prawami autorskimi. Wykonawca jest zobligowany do zachowania poufności danych oraz przekazania
oryginałów opracowanej dokumentacji powstałej w ramach zlecenia łącznie z zakazem ich
archiwizacji lub dystrybucji pod groźbą kary finansowej w wysokości 3 krotnej wartości przedmiotu
zamówienia.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykonawca

Zamawiający

…….........................................

........................................
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