UMOWA CRU/562/2020/DIT
zawarta w Szczecinie w dniu …………………….. pomiędzy:
Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie z siedzibą przy ulicy Rybackiej 1, 74204 Szczecin, NIP 8520006757, REGON: 000288886 reprezentowanym przez:
……………………………………..…………………………………..,
zwanym dalej Zamawiającym,

a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez
………………….………………………………………………………,
zwanym dalej Wykonawcą,
łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami.
Umowę zawarto z Wykonawcą wybranym w trybie określonym w § 9 ust. 3 pkt. b Regulaminu
udzielania zamówień publicznych w PUM, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 32/2019
Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Pomorskiego w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2019 r. w
sprawie wprowadzenia “Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Pomorskim
Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie”.

§1
1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie i wdrożenie modułu API EXPERTUS, zwanego
dalej API EXPERTUS, zapewniającego integrację systemu OMEGA-PSIR,
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wdrażanego przez Zamawiającego w ramach projektu „Polska Platforma Medyczna:
Portal Zarządzania Wiedzą i Potencjałem Badawczym”, zwanego dalej Projektem z
systemem bibliograficznym
EXPERTUS firmy Splendor, z którego korzysta
Zamawiający,
API EXPERTUS musi być kompatybilne z zasadami integracji określonymi w
załączniku nr 1 do umowy („EXPERTUS - opis integracji systemu Omega-PSIR z
systemem bibliograficznym EXPERTUS”).
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do systemu EXPERTUS i
do modułu API EXPERTUS oraz uprawniony jest do wykonywania zależnego prawa
autorskiego do tych produktów w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy.
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na
korzystanie z API EXPERTUS na warunkach licencji odpłatnej, niezbywalnej,
niewyłącznej i bezterminowej.
Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp ssh do serwera, na którym ma zostać
zainstalowane API EXPERTUS.
Wykonawca skonfiguruje samoczynny start API EXPERTUS podczas włączania
serwera lub też przekaże pełną instrukcję samoczynnego startu API EXPERTUS do
implementacji przez Zamawiającego.
Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest Rektorat PUM w Szczecinie (ul. Rybacka
1, 70-204 Szczecin).

§2
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 w terminie do 10
dni roboczych od dnia podpisania umowy. W przypadku braku zapewnienia przez
Zamawiającego dostępu, o którym mowa w § 1 ust. 5 termin ten może ulec wydłużeniu o okres,
w który dostęp taki nie został Wykonawcy zapewniony.
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§3
Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
będzie zgodne z ofertą z dnia …………….. i wynosić będzie …………… zł brutto
(słownie złotych: ……………………………………………………).
Wynagrodzenie określone w ust. 1, zwane dalej wynagrodzeniem, zawiera wszystkie
koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie prace, których
rozmiarów lub kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawierania umowy.
Wynagrodzenie obejmuje opłatę za udzielenie licencji do API EXPERTUS.
Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 w terminie
30 dni od daty zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz
dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przy czym
podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół
odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 bez zastrzeżeń, zgodnie z § 4.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | ppm@pum.edu.pl | tel. 91 4414500 | al. Powstańców Wlkp. 20, 70-110 Szczecin

Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
POPC.02.03.01-00-0008/17-00

5. Zapłata odbywa się przelewem bankowym, na konto wskazane przez Wykonawcę.
6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Zamawiający dokona zapłaty na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na
fakturze z tym zastrzeżeniem, że rachunek ten musi być zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
W przypadku braku takiej zgodności Użytkownik może dokonać płatności na rachunek
ujawniony w tym wykazie, a w razie braku takiego rachunku wstrzymać się z płatnością
do czasu ujawnienia rachunku Wykonawcy wykazie lub dokonania przez Strony innych
ustaleń w tym zakresie. Opóźnienie w płatności wynikające w powyższych okoliczności
nie może stanowić podstawy do wstrzymania realizacji Umowy przez Wykonawcę ani
do jej rozwiązania przez Wykonawcę
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§4
Strony oświadczają, że dokumentem potwierdzającym dostarczenie i wdrożenie API
EXPERTUS przez Wykonawcę oraz jego kompletności będzie protokół odbioru
przedmiotu umowy bez zastrzeżeń podpisany przez Zamawiającego.
Odbiór zostanie poprzedzony badaniem funkcjonalności API EXPERTUS.
Protokół odbioru powinien zostać sporządzony w przeciągu 14 dni od przekazania
przedmiotu umowy Zamawiającemu.
W przypadku gdy podczas odbioru zostaną stwierdzone wady, usterki lub inne
nieprawidłowości, Zamawiający w protokole odbioru wyznaczy termin na ich
usunięcie.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych w protokole odbioru wad,
usterek lub innych nieprawidłowości w terminie określonym zgodnie z ust. 4.
Odbioru dokona uprawniony przedstawiciel Zamawiającego.
§5
W przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał niniejszą umowę w sposób
nienależyty Zamawiający wezwie go, w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres
wskazany w § 10 do należytego wykonania umowy oraz usunięcia skutków
nienależytego wykonania umowy, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin.
W przypadku gdy Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań, pomimo wezwania,
Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną zgodnie z § 7,
do rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej w całości lub w części niezrealizowanej
przez Wykonawcę zgodnie z § 8.

§6
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w
przedmiocie niniejszej umowy przez okres trwałości Projektu. Na dzień zawarcia
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niniejszej umowy okres trwałości Projektu upływa 31 października 2025 r., jednakże może
on ulec przedłużeniu, o czym Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
Wykonawca wyraża zgodę na takie wydłużenie okresu rękojmi i nie będzie zgłaszał w
następstwie takiego wydłużenia względem Zamawiającego żadnych roszczeń, w
szczególności o zwiększenie wynagrodzenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi bez
względu na wysokość związanych z tym kosztów.
3. Strony oświadczając, że w przypadku wystąpienia wad w okresie rękojmi Wykonawca
dokona ich usunięcia w terminie do 7 dni kalendarzowych od momentu ich zgłoszenia
przez Zamawiającego.
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§7
Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w następujących przypadkach
i w następujących wysokościach:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonycm w § 2 –
0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usuwaniu wad, usterek lub innych nieprawidłowości w stosunku
do wyznaczonych terminów zgodnie z postanowieniami § 4 - § 6 – 0,2%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną za odstąpienie od umowy lub
rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 20 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Nie dotyczy to sytuacji, o której
mowa w § 8 ust. 2.
Strony zgodnie oświadczają, że kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być
sumowane.
W przypadku gdy zastrzeżona kara umowna nie pokryje w całości powstałej szkody,
Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody na
zasadach ogólnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§8
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Zamawiający upoważniony jest do jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku rażącego naruszania przez Wykonawcę postanowień
niniejszej umowy, a w szczególności gdy Wykonawca:
1) opóźnia się w wykonaniu przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 30 dni,
2) odmawia usunięcia wad, usterek lub innych nieprawidłowości zgodnie z
postanowieniami § 4 - § 6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu. Prawo to Zamawiający może zrealizować w terminie 30
dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może wówczas
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od niej pod rygorem nieważności wymaga formy
pisemnej lub elektronicznej oraz uzasadnienia.
W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej w części niezrealizowanej,
Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną część umowy.

§9
W związku z realizacją niniejszej umowy Strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych, której wzór stanowi załącznik do niniejszej umowy.
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§10
W celu kontaktu związanego z realizacją niniejszej Umowy, Strony postanawiają
używać następujących adresów:
1) do korespondencji pisemnej:
a) po stronie Zamawiającego Dział Informatyki PUM, ul. Rybacka 1, 70-204
Szczecin
b) po stronie Wykonawcy ………………………………………….
2) do korespondencji e-mail:
a) po stronie Zamawiającego informatyka@pum.edu.pl
b) po stronie Wykonawcy ………………………………………….
Do nadzoru realizacji umowy, a także do odbioru przedmiotu umowy Zamawiający
wyznacza Pana Marka Garczyńskiego.

§11
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
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2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
3. Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji umowy Strony poddają rozstrzygnięciu
sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla
Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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