Wzór umowy

UMOWA
nr ……………………….
zawarta w dniu ……………………… r. w Stalowej Woli, pomiędzy:
Gminą Stalowa Wola z siedzibą ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, NIP 865-239-87-25,
reprezentowaną przez:
Prezydenta Miasta – Lucjusza Nadbereżnego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Bogusławy Gduli
zwaną dalej „Zamawiającym”
a

……………………………………………………………………………………………………….. z
siedzibą w ……………………… przy ul. …………………... wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………., ……………..
Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS………………………., o
numerze NIP: …………………….;
REGON: …………….., o kapitale zakładowym w
wysokości …………….….. PLN, reprezentowaną przez:
1)
2)

……………………………
……………………………

Panem/Panią………………. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ……………, wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
zamieszkałego(a)
w…………………….……..,
przy
ul.
………………….…..…….,
NIP ………………., REGON…………….., PESEL ………………., adres siedziby (biura):
…………………………………………………………………………………………………
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyższych zapisów w przypadku innej formy
prowadzenia działalności gospodarczej)
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.).
§ 1.
Przedmiot Umowy
Zgodnie z:
 z SIWZ z dnia ………………… r. ……..……………
 ofertą Wykonawcy
stanowiącymi integralną część umowy, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania
realizację zadania pod nazwą: „Dostawa Systemu paszportyzacji sieci szerokopasmowej i
raportowania na potrzeby UKE”
§2
1.

Ogólne zobowiązania Stron
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania wraz z licencją
na jego wykorzystywanie: „System paszportyzacji sieci szerokopasmowych i raportowania na
potrzeby UKE” do Urzędu Miejskiego w Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, na
własny koszt i ryzyko w terminie 30 dni od zawarcia umowy.
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2.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do instalacji, konfiguracji i wdrożenia oprogramowania do
paszportyzacji infrastruktury teleinformatycznej oraz koniecznego do jego eksploatacji
środowiska informatycznego: systemu operacyjnego serwera, bazy danych i innych narzędzi
informatycznych koniecznych do eksploatacji oprogramowania do paszportyzacji infrastruktury
teleinformatycznej o funkcjonalności opisanej w SIWZ
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z obsługi dla 2 osób w siedzibie
Zamawiającego.

4.

Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował: …………..….………

5.

Wykonaniem umowy ze strony Wykonawcy będzie kierował: …….…….……………………………

6.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone oprogramowanie pochodzi z autoryzowanego kanału
sprzedaży i może być swobodnie używane bez naruszenia jakichkolwiek osobistych lub
majątkowych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, patentowych, własności
przemysłowej.

7.

Licencja na oprogramowanie, o której mowa w § 2 ust. 1, winna zostać udzielona
Zamawiającemu przez licencjodawcę oprogramowania (podmiot, któremu przysługują autorskie
prawa majątkowe do programów) na czas nieoznaczony, niewyłącznie, nieodpłatnie,
nieodwołalnie i bez ograniczeń terytorialnych na korzystanie przez licencjobiorcę począwszy od
dnia obustronnego podpisania protokołu, o którym mowa w § 3.
Wykonawca zobowiązuje się realizować Umowę z należytą starannością.

8.

§3
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Terminy, okres obowiązywania Umowy, odbiory
Wykonanie przedmiotu Umowy określonego w §1 nastąpi nie później niż w terminie do 30 dni
od dnia zawarcia umowy.
Wykonanie elementów przedmiotu Umowy określonych w §1 zostanie potwierdzone
podpisaniem przez Strony końcowego protokołów odbioru. Protokół końcowy odbioru w imieniu
stron umowy podpisują osoby, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5.
O wykonaniu przedmiotu Umowy, określonych w §1 Wykonawca powiadomi Zamawiającego,
wyznaczając jednocześnie termin odbioru. Termin powiadomienia nie może być krótszy niż 5
dni przed wyznaczoną datą odbioru. Powiadomienie o terminie odbioru może zostać dokonane
drogą pisemną na adres wskazany w Umowie lub w formie elektronicznej na adres e-mail
Zamawiającego: um@stalowawola.pl
Jeżeli przed wyznaczoną datą odbioru lub w terminie odbioru elementów przedmiotów Umowy
określonych w §1 Zamawiający zgłosi Wykonawcy uzasadnione wady wykonanego elementu
przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać koniecznych poprawek i po ich
wykonaniu powiadomić Zamawiającego o nowym terminie dokonania odbioru. Do
powiadomienia Zamawiającego stosuje się odpowiednio ust. 5. Za uzasadnione wady Strony
rozumieją niewykonanie danego elementu przedmiotu Umowy zgodnie z opisem określonym w
Załączniku w SIWZ.
Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn w toku realizacji przedmiotu Umowy, świadczenie stanie się
niemożliwe do wykonania, bądź jedna ze Stron odstąpi od Umowy, bądź też Umowa zostanie
rozwiązana za porozumieniem Stron, Strony zobowiązane są niezwłocznie, nie później jednak
niż do 7 dni roboczych od daty wystąpienia takiej przyczyny lub zdarzenia, sporządzić protokół
stanu zaawansowania wykonania przedmiotu Umowy.
Termin sporządzenia protokołu stanu zaawansowania wykonania przedmiotu Umowy wyznacza
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym.
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7.

W protokole stanu zaawansowania wykonania przedmiotu Umowy, Strony określą zakres usług
i prac dotychczas wykonanych oraz – w razie potrzeby – zasady rozliczenia i wynagrodzenia za
usługi i prace rozpoczęte lub wykonane.
§4

1.

2.

3.

4.

Wynagrodzenie
Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego przedmiotu Umowy wynosi netto:
……………………………… zł, słownie: ………………………………złotych. Do wynagrodzenia
zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług (VAT) 23 % w kwocie
……………………….
zł.,
co
ustala
wartość
Umowy
brutto
na
kwotę:
…………………………………. zł, słownie: …………………………………………………………….
złotych.
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie elementów przedmiotu Umowy określonych w § 1 Umowy
nastąpi w terminie 30 dni od dnia wystawienia Zamawiającemu faktury VAT. Podstawę
wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę stanowić będzie podpisany przez Strony końcowy
protokół odbioru.
Należności wynikające z Umowy płatne będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/ach VAT. Wykonawca oświadcza, że jest
płatnikiem VAT.
Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Gwarancja i rękojmia
Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy opisany w §1 ……. miesięcznej
gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru.
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji świadczyć będzie usługi asysty (technicznej)
w stosunku do stworzonej platformy wspomagającej analizę poziomu bezpieczeństwa jednostek
władzy publicznej, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy
określonego w §1
Na usługi określone w ust.1 składają się następujące świadczenia:
a) pomoc i doradztwo w formie konsultacji telefonicznych: ……………….
b) usuwania błędów w działaniu systemu w §1.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę stanowi o udzieleniu pełnej informacji o
powstałym błędzie, zgłoszonym przez Zamawiającego.
Strony ustalają, termin usunięcia błędu każdorazowo przy zgłoszeniu przez Zamawiającego do
Wykonawcy o powstałym błędzie.
Za Bąd Strony uznają wszelkie nieprawidłowe działanie systemu paszportyzacji sieci
szerokopasmowej i raportowania na potrzeby UKE , które mają wpływ na nieprawidłowe
rejestrowanie i edytowanie danych paszportyzacyjnych, oraz nieprawidłowe odbiegającą od
obowiązujących przepisów prawnych generowanie danych do raportów dla potrzeb UKE.
Wykonawca gwarantuje, że asysta (techniczna) w ramach niniejszej Umowy będzie świadczona
w sposób profesjonalny, zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży informatycznej.
W kresie rękojmi i/lub gwarancji, zgłoszenia Wykonawca ma obowiązek przyjmowania przez
telefon ……………………. (w godzinach pracy Zamawiającego), fax …………………., lub email ……………………….. (przez całą dobę), bądź pisemnie na adres wskazany w §8 Umowy.
W okresie gwarancji wszystkie koszty związane z dojazdem pokrywa Wykonawca.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych od:
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a) zmiany siedziby lub nazwy firmy,
b) zmiany osób reprezentujących firmę,
c) zmiany numeru konta, na które należy wrócić zabezpieczenie należytego wykonania
umowy,
d) zgłoszenia wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego,
e) ogłoszenia likwidacji,
f) zawieszenia działalności.
§6
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
wynikających z Umowy, naliczone zostaną kary umowne zgodnie z ust.2
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w §4 ust 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do
terminu określonego w §3 ust.1.
b) za zwłokę w usunięciu błędów stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym lub w okresie
gwarancji w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §4 ust 1
Umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie błędu;
c) za zwłokę w usunięciu błędów zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust 1, za każdy dzień zwłoki
liczonej od dnia następującego po upływie terminu wyznaczonego do jego usunięcia.
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w §4 ust 1 Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo o potrącenia należności z tytułu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie przysługuje prawo do potrącania wierzytelności z
tytułu wzajemnych zobowiązań lub roszczeń.
6. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu
Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.
§7
Spory
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory
wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.
2. Jeżeli po pływie 14 dni od daty wdania się w spór Zamawiający i Wykonawca nie będą w
stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§8
Komunikacja
1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z
realizacji przedmiotu Umowy, będą przekazywane telefonem, pocztą elektroniczną, faksem
lub w formie pisemnej. Zawiadomienie telefoniczne winno być potwierdzone pisemnie.
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2. Wszelka korespondencja między Stronami Umowy powinna powoływać się na tytuł Umowy
i jej numer.
3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:
Korespondencja kierowana do Zamawiającego:
Urząd Miasta Stalowej Woli
Adres: ul. Wolności 7
Telefon: 156433456
Fax: 156433412
e-mail: um@stalowawola.pl
Korespondencja kierowana do Wykonawcy:
Imię i Nazwisko ……………………………
Adres: ………………………………………
Telefon: …………………………………….
Fax: …………………………………………
e-mail: ………………………………………
4. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
§9
Zmiana umowy
1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają
pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4,
5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej
umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w
następujących okolicznościach:
1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
2) zmiana obowiązującej stawki VAT,
3) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiązku podatkowego itp.,
4) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SiWZ,
4. W przypadku określonym w ust. 3 pkt 2) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia
umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
5. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą
sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany
wysokości wynagrodzenia.
6. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 3 pkt 1), i 4) stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody.
7. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
§ 10
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Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub części majątku Wykonawcy
c) gdy Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca odmówił
usunięcia albo nie usunął wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
d) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie.
3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia przez
Zamawiającego informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieunormowanych niniejszą umową ma zastosowanie prawo polskie, a w
szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne właściwe przepisy regulujące
przedmiot Umowy.
2. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd
powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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