UMOWA WARUNKOWA
na udostępnienie usług serwerowych i obliczeniowych
Zawarta w Gdyni w dniu ….2018 r. pomiędzy:
………... z siedzibą w ………. przy ul. ………….., działającej na podstawie wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …….., Regon ………., NIP: ……….., reprezentowaną
przez:
………….– Prezesa Zarządu oraz
…………– Wiceprezesa Zarządu,
zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”,
a
………... z siedzibą w ………. przy ul. ………….., działającej na podstawie wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …….., Regon ………., NIP: ……….., reprezentowaną
przez:
………….– Prezesa Zarządu oraz
…………– Wiceprezesa Zarządu,
zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”.
. łącznie zwane są dalej „Stronami", a każdy z osobna „Stroną”.
Niniejsza umowa (dalej „Umowa”) jest Umową warunkową i jej postanowienia wchodzą w
życie, jeżeli do dnia 31 maja 2018 r. zostaną spełnione łącznie poniższe warunki tj.:
1. uzyskanie i potwierdzenie otrzymania dofinansowania przez Zamawiającego na realizację
projektu „……………… (dalej „Projekt”) w ramach Działania ……………………..
2. podpisanie przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu oraz uzyskanie
stosownej zgody instytucji pośredniczącej (……………..) na uznanie kosztu udzielenia
zamówienia Wykonawcy, jako kosztu kwalifikowalnego w Projekcie.
Uwaga: O niespełnieniu ww. warunków Zamawiający zobowiązany jest poinformować
Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia
następnego po dniu w którym ww. warunki miały zostać spełnione.
Strony Umowy niniejszym postanawiają, co następuje:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie usługa polegająca na udostępnieniu

przestrzeni na przechowywanie danych, systemu obliczeniowego dla modelu
uczenia maszynowego w fazie treningowej i systemu obliczeniowego dla
algorytmu uczenia maszynowego działającego w czasie rzeczywistym w zakresie
zdefiniowanym w Zapytaniu ofertowym SI/POIR SS 5/1.1.1/2017/2 (dalej „Usługi”).

§2
Ogólne warunki realizacji Umowy
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje infrastrukturą niezbędnym do wykonania Usług.
§3
Termin Realizacji Umowy
1. Zamawiający oświadcza, że skorzystanie z Usług planuje w terminie od ……….
do ………. roku.
2. Zamawiający zleci udostępnienie Usług w terminie do 30 dni kalendarzowych od wejścia
Umowy w życie.
§4
Płatności
1. Łączną wysokość płatności należną Usługodawcy za oferowane Usługi Strony ustalają
na……… PLN netto powiększona o należny VAT (23%), łącznie ………… PLN brutto
(słownie: ………. złotych brutto). Poszczególne składniki wynagrodzenia zostały
przedstawione z podziałem na zadania w załączniku nr 1 do Umowy.
2. Podstawę do zapłaty stanowi faktura VAT sporządzana co miesiąc trwania projektu.
3. Zapłata płatności należnej za Usługi nastąpi przelewem w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty wysłania faktury VAT do Zamawiającego.
§5
Odpowiedzialność Usługodawcy
1. Usługodawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby udostępnić wszystkie formy
usługi opisane w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Usługodawca musi spełnić wszystkie warunki Usługi opisane w Załączniku nr 1 do
umowy, nie jest możliwe ich częściowe spełnienie.
§6
Informacje poufne
1. W czasie trwania Umowy a także po jej ustaniu, Strony zobowiązują się do zachowania w

tajemnicy informacji określonych bądź oznaczonych jako Informacje Poufne (dalej
„Informacje Poufne”), w tym informacji technicznych, technologicznych, produkcyjnych,
organizacyjnych, know-how, prawnych, finansowych, handlowych lub innych informacji
posiadających wartość gospodarczą, z którymi zapoznają się bądź które uzyskają
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjątkiem informacji ujawnionych do
wiadomości publicznej i powszechnie znanych.
2. Strony zobowiązują się do nieujawniania Informacji Poufnych, z wyjątkiem:
a) wykonania żądania odpowiednich władz zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi

przepisami (np. na wezwanie sądowe lub organu administracji publicznej);
b) celem poinformowania doradców Stron oraz ich audytorów, o ile usprawiedliwione to
będzie przez bieżącą działalność Strony, zapewniając w każdym przypadku
zachowanie przez nich poufności otrzymanych informacji, dotyczy to również osób

wymienionych w ust. 5
c) ich ujawnienie jest konieczne ze względu na działania mające na celu ochronę

istotnych interesów i praw wyłącznych którejkolwiek ze Stron lub w celu zapobieżeniu
wystąpienia szkody majątkowej którejkolwiek ze Stron Umowy, w tym w celu ochrony
praw i roszczeń nabytych mocą Umowy przez Wykonawcę.
3. Poufnością objęte są w szczególności:
a) informacje, materiały i dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.);
b) informacje, materiały i dane stanowiące dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze
zm.);
c) informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze
zm.);
d) Informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.);
4. Strony zgodnie ustalają, że wykorzystywanie, rozpowszechnienie, lub ujawnienie
Informacji poufnych nie obejmuje informacji:
a) które są powszechnie znane;
b) które zostały podane do wiadomości publicznej przez Stronę, której dotyczą;
c) ujawnionych przez Stronę za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;
5. Strony zobowiązują się poinformować o obowiązkach wynikających z Umowy wszystkie
osoby, w tym w szczególności pracowników, audytorów, doradców, podwykonawców,
ekspertów, które z uwagi na udział w realizacji Umowy między Wykonawcą a
Zamawiającym, będą miały styczność z Informacjami Poufnymi i zobowiązać te osoby na
piśmie do przestrzegania zasad zachowania poufności informacji co najmniej w takim
samym zakresie, jak określony w Umowie.
6. Ujawnienie, przez którąkolwiek ze Stron jakiejkolwiek Informacji Poufnej osobie trzeciej,

za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w ust. 2 , wymagać będzie każdorazowo
pisemnej zgody drugiej Strony.
7. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych wynikających z Umowy trwa
również po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu Umowy przez okres 5 (pięciu) lat.
8. Strony zobowiązują się do odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych sobie
nawzajem informacji, w tym ochrony przed kradzieżą lub utratą w inny sposób oraz przed
dostępem osób nieuprawnionych.
§7
Osoby kontaktowe
Do kontaktów z Usługodawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Zamawiający wyznacza następującą osobę:
……………… E-mail:……….. Tel:.....................
2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania
Usługodawca wyznacza następującą osobę:
……………… E-mail:……….. Tel:.....................
1.

§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
własności przemysłowej oraz innych właściwych aktów prawnych.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze Stron.

3. Integralną część Umowy stanowi Załącznik nr 1.
4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Ewentualne spory mogące powstać na tle Umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.

Za i w imieniu Wykonawcy

Za i w imieniu Zamawiającego

___________________________

______________________________

Załączniki:
1/Oferta Usługodawcy złożona w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr SI/POIR SS
5/1.1.1/2017/2

