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Załącznik nr 5 do SIWZ
Wzór Umowy
UMOWA NR….
zawarta w dniu ................... w …………………………….
przez następujące podmioty:
Polska Agencja Kosmiczna z siedzibą: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, NIP: 957-107-74-43,
REGON: 360992221,
którą reprezentuje Prezes Michał Szaniawski
zwaną dalej ,,Zamawiającym”,
i
imię, nazwisko, nazwa, firma, adres, siedziba, PESEL, NIP oraz adres właściwego urzędu
skarbowego / w przypadku osób fizycznych
nazwa podmiotu, adres siedziby wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …. Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS .........., NIP ....., REGON ..., posiadającą kapitał zakładowy w wysokości .... zł (pokryty w:
.....................................).
którego/ą reprezentuje: ………………………………………………..….
zwany/-a dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści:
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),zwanej dalej: „ustawą Pzp”, została zawarta umowa
o następującej treści (zwana dalej: „Umową”):
§ 1.
1.

2.

3.

4.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi polegającej na dostarczaniu przetworzonych
danych obserwacyjnych (min. astrometrycznych) na cele realizacji kampanii obserwacyjnej
w ramach grantu 1SST2018-20 oraz eksploatacji narodowego systemu SSA, w wymiarze
1025 zaplanowanych godzin obserwacyjnych („Dane SST”) dla Polskiej Agencji Kosmicznej,
zwanych dalej: „Usługami”.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie zgodnie ze szczegółowym Opisem
Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej: „OPZ”), stanowiącym załącznik Nr 1 do Umowy
oraz ofertą Wykonawcy z dnia …………………..
Dane, o których mowa w ust.1 będą pochodziły z min. 11 sensorów optycznych i jednego
lasera, ulokowanych na różnych kontynentach. Wszystkie sensory muszą być operacyjne
w trakcie trwania umowy.
Wykonawca zapewni dostępność sensora na potrzeby SST, zgodnie z Załącznikiem 2, gdzie
dostępność rozumiana jest jako procent czasu od zmierzchu do świtu nautycznego dla danej
lokalizacji geograficznej.
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Wykonawca jest zobowiązany do przesyłania Zamawiającemu zweryfikowanych Danych
SST bezzwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od zakończenia obserwacji.
6. Wykonawca będzie przesyłał dane w formacie TDM (dane z sensorów optycznych) i CRD
(dane laserowe).
7. Na koniec każdego miesiąca oraz po zakończeniu wykonywania umowy Wykonawca prześle
Zamawiającemu sprawozdanie z wykonanych obserwacji, w formacie określonym przez
Zamawiającego.
8. Wykonawca będzie przesyłał Zamawiającemu Dane SST zgodnie ze standardami
międzynarodowymi wprowadzonymi w ramach np. CCSDS, CEN/CENELEC, zgodnie
z wskazaniami Zamawiającego.
9. Wykonawca, dla realizacji usługi, o której mowa w ust. 1, zapewni odpowiednio
wykwalifikowany personel oraz niezbędny i adekwatny dla realizowanej usługi sprzęt
komputerowy i oprogramowanie.
10. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 i 2 do umowy.
11. Zamawiający może w miarę potrzeby zmieniać formaty i wskazania standardów, o których
mowa w ust. 7 i 8.
5.

§ 2.
1.

2.
3.
4.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje, uprawnienia, zasoby
i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje
się wykonać go z należytą starannością oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu zamówienia pomocą osób trzecich.
Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osoby trzeciej jak za własne.
Zamawiający zobowiązuje się przekazywać Wykonawcy wszelkie materiały, jak również
informacje konieczne do wykonania Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu materiały, o których mowa w ust. 3 po
zakończeniu Umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego.
§3.

1. Wykonawca będzie wykonywać zamówienie w okresie 75 dni od zawarcia umowy, nie dłużej
niż do 30 czerwca 2020 r.
2. Szczegółowe godziny i formy wykonywania zamówienia zostaną uzgodnione przez Strony,
w oparciu o Załącznik numer 1.
§4.
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie
brutto w wysokości ………………… (słownie złotych: ……………………………………..
………………………………….) w tym 23% VAT. Cena za Dane SST pozyskane podczas
jednej godziny obserwacji, przetworzone i dostarczone wynosić będzie …………….., gdzie
75% ceny za jedną godzinę stanowić będzie wartość samej obserwacji, a 25% ceny za jedną
godzinę stanowić będzie wynagrodzenie za przetwarzanie danych pochodzących z tej
obserwacji oraz ich dostarczenie („godzina obserwacyjna”).
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2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, na
wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury do
Biura Organizacyjnego Zamawiającego.
3. Warunkiem wystawienia faktury przez Wykonawcę jest akceptacja przez Zamawiającego
pisemnego sprawozdania z wykonania zlecenia oraz ewidencji godzin obserwacyjnych
w danym miesiącu, przyjmując że za przetworzone dane SST z jednej godziny obserwacyjnej
należne jest 1/1025 wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zd. 1.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania na fakturze numeru niniejszej Umowy.
5. Faktura zostanie przekazana przez Wykonawcę na adres e-mail: ksiegowosc@polsa.gov.pl lub
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/platformaPEF). W przypadku przekazania faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF), Wykonawca zobowiązany jest do
prawidłowego wypełnienia pól oznaczonych „numer umowy” oraz „referencje kupującego”.
6. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. W przypadku nieterminowej płatności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują odsetki
ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
8. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę w związku
z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy, w tym w szczególności zapewnienie odpowiednio
wykwalifikowanego personelu, sprzętu komputerowego i oprogramowania, i wyczerpuje wszelkie
roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu zawarcia i wykonania Umowy.
§5.
1. Dane SST powstałe w wyniku wykonywania Umowy nie będą miały charakteru utworu
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdyż
nie będą stanowić przejawów działalności twórczej o indywidualnym charakterze.
2. W zakresie, w jakim Dane SST będą stanowić bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Zamawiający jest producentem bazy danych w rozumieniu
powołanej ustawy.
3. Od chwili przesłania przez Wykonawcę Danych SST Zamawiającemu, Zamawiający staje się
jedynym dysponentem przesłanych Danych SST. Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać
z takich danych w jakikolwiek inny sposób, chyba że za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego.
§ 6.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zlecenia.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego lub elektronicznego (e-mail)
żądania Zamawiającego, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu sprawozdań
częściowych z wykonania poszczególnych części zlecenia.
3. Wykonawca, w razie konieczności zobowiązuje się poddać wszelkim sprawdzeniom
realizowanym przez instytucje Unii Europejskiej, w tym w szczególności kontrolom
finansowym, audytom, ewaluacjom śródokresowym i końcowym.
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§ 7.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w zakresie sporządzonych
Danych SST, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego następujące kary umowne:
1)
W przypadku opóźnienia w dostarczeniu Danych SST, Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia za opóźnione
pakiety Danych SST za każdy dzień opóźnienia;
2)
W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub jego części Wykonawca
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 30% wartości
wynagrodzenia za nienależycie sporządzone pakiety Danych SST.
2. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość
zastrzeżonej kary umownej, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej
wysokości.
§ 8.
Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego
nie może przenieść ani obciążyć jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej
Umowy, ani jakiejkolwiek jej części, w tym dokonać przelewu przysługujących mu wierzytelności
powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana
przez Wykonawcę bez uzyskania takiej pisemnej zgody od Zamawiającego nie będzie ważna
i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy, a tym samym może stanowić
podstawę do jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 9.
1.

2.

Wykonawca zobowiązuje się:
1) zachować w tajemnicy wszelkie niepodane oficjalnie przez Zamawiającego do publicznej
wiadomości informacje ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące
Zamawiającego oraz podmiotów pozostających ze Zamawiającym w relacjach
faktycznych i prawnych (zwane dalej ,,Informacjami"), do których będzie miał dostęp w
związku z wykonywaniem zadań w ramach niniejszej umowy, niezależnie od formy
uzyskania informacji i ich źródła;
2) zachować w tajemnicy informacje uzyskane przy okazji wykonywania niniejszej umowy;
3) wykorzystywać Informacje jedynie w ramach współpracy z Zamawiającym;
4) nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać informacji
lub ich części.
Niniejsze zobowiązanie nie jest ograniczone w czasie i Wykonawca zobowiązuje się do jego
przestrzegania zarówno w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak też po jej
zakończeniu.
§10.

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub
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dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy. W takim
przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części Umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli
Stron.
2. Odstąpienie od Umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie 30
dni licząc od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
§11.
1. Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w związku z wykonywaniem Umowy:
1) ze strony Zamawiającego: Arkadiusz Chimicz, e-mail:
Arkadiusz.chimicz@polsa.gov.pl
2) ze strony Wykonawcy: …………………………………………,
tel. …………………………………., e-mail:
………………………………………………..
2. Strony dopuszczają następujące formy wzajemnego komunikowania się w związku
z wykonywaniem Umowy: pisemnie, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub
bezpośrednio.
3. O każdej zmianie osób lub danych kontaktowych, wskazanych w ust. 1 Strony będą się
niezwłocznie powiadamiać. Zmiany takie nie stanowią zmiany Umowy.
§12.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 14.
Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15.
1. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 do umowy – Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia.
b) Załącznik nr 2 do umowy – Wykaz sensorów
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem ……………………………….
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………..

………………………….

