Zał. B.1 do SIWZ
Wzór umowy

U M O W A N R ZP.272…..2018
zawarta w dniu ……………... pomiędzy Gminą Rozdrażew, NIP 621-169-34-34, REGON:
250855185, z siedzibą: Urząd Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew
reprezentowanym przez :
1/. ...................................
..........................
przy kontrasygnacie :
2/. ...................................
..........................
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………...
wpisanym w ………………………………...pod numerem ……………, NIP ………………….,
REGON …………………………..,
reprezentowanym przez:
...........................................
- ........................................
zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:
§1
DEFINICJE

Terminom użytym w umowie nadaje się następujące znaczenie:
1. Dokumentacja – wszelka dokumentacja dotycząca Oprogramowania lub jakichkolwiek innych
prac Wykonawcy, która jest dostarczana lub powstanie w ramach realizacji umowy.
2. Oprogramowanie – całość lub dowolny element oprogramowania dostarczanego lub
wykonywanego w ramach realizacji umowy, obejmujące w szczególności oprogramowanie
licencjonowane, w tym także oprogramowanie przystosowane do świadczenia usług zgodnie z
zakładanymi wymaganiami dla poszczególnych obszarów tematycznych Projektu oraz
eksploatowane przez Zamawiającego. Oprogramowanie musi być zgodne z wymaganiami
wskazanymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym częścią Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
3. System – Oprogramowanie wraz z niezbędną do jego poprawnego działania infrastrukturą
techniczną wytworzone lub dostarczone w ramach umowy, wraz z nośnikami, dokumentacją
techniczną, dokumentacją użytkowników i administratora tego oprogramowania oraz jego
aktualizacje.
4. Wdrożenie – opisane umową świadczenia Wykonawcy mające na celu uruchomienie
Systemu.
5. Siła Wyższa – zdarzenia, którym Strony nie mogą zapobiec ani których nie mogą uniknąć,
pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności takie jak katastrofy naturalne,
działania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne podobne zdarzenia, które
traktowane są na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajów handlowych jako Siła
Wyższa, na które Strony nie mają wpływu.
6. Umowa – niniejsza umowa zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą wraz ze wszystkimi
załącznikami do niej.
„Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem
sprzętu dla Gminy Rozdrażew
- cz. I zad.”
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§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z
dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.),
zwanej dalej ustawą PZP - Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
zadania pn.:
„Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu
i szkoleniami dla Miasta i Gminy Krotoszyn”
cz. I zad. „E-usługi dla mieszkańców Gminy Rozdrażew”
polegającego na przygotowaniu i wdrożeniu e-usług (wykorzystujących EBOI+) zgodnie z
wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Integralną część umowy stanowią :
1. oferta Wykonawcy
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Kompleksowa realizacja przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:
1. opracowanie, dostawę, instalację i konfigurację Systemu;
2. testowanie i uruchomienie Systemu;
3. przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych lub udzielenie
Zamawiającemu niewyłącznej i bezterminowej licencji na korzystanie z utworów
opisanych umową;
4. udzielenie gwarancji na System;
5. zapewnienie usług aktualizacji, wsparcia i serwisowania;
6. migrację danych do Systemu z istniejących i wykorzystywanych przez Zamawiającego baz
danych, jeśli będzie konieczna.
4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że:
1. z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych przez przepisy prawa i umowę – przedmiot umowy
zostanie zrealizowany zgodnie z treścią SIWZ oraz Ofertą Wykonawcy i wszelkich zmian
oraz wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania Wykonawców, które miały miejsce
w toku postępowania poprzedzającego zawarcie umowy;
2. Wykonawca nie odpowiada za działanie i utrzymanie infrastruktury Zamawiającego, chyba
że nieprawidłowe działanie Systemu jest następstwem działania Wykonawcy
powodującego nieprawidłowe działanie infrastruktury Zamawiającego, w szczególności
wadliwej konfiguracji.
5. Umowa zostaje zawarta w ramach projektu : „Wdrożenie wysokiej jakości e-usług
administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny,
Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim”.
6. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 - Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1
„Rozwój elektronicznych usług publicznych”.
§3
REALIZACJA UMOWY

„Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem
sprzętu dla Gminy Rozdrażew
- cz. I zad.”
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1.

Strony deklarują współpracę w celu realizacji umowy. W szczególności Strony zobowiązane
są do wzajemnego powiadamiania o ważnych okolicznościach mających lub mogących mieć
wpływ na wykonanie umowy, w tym na ewentualne opóźnienia.
2. Językiem umowy i językiem stosowanym podczas jej realizacji jest język polski. Dotyczy to
także całej komunikacji między Stronami. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w języku
polskim.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania umowy z usług osób
trzecich celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac
objętych umową, jak również do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie.
4. Prowadzenie prac na systemach Zamawiającego w oparciu o zdalny dostęp - wymaga zgody
Zamawiającego, a także zachowania najwyższej staranności w celu ochrony Infrastruktury
Zamawiającego przed możliwym naruszeniem jej bezpieczeństwa.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej
profesjonalnej staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji
związanych z umową, w szczególności informacji dotyczących postępów prac, przyczyn
opóźnień lub przyczyn nienależytego wykonywania umowy. Informacje będą przekazywane
w formie pisemnej Kierownikowi Projektu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności Oprogramowania z przepisami prawa
obowiązującymi w Polsce oraz wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w umowie i jej
załącznikach. Zgodność będzie oceniana na moment złożenia Oferty Wykonawcy/odbioru.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w sposób niepowodujący zaprzestania lub
zakłócenia pracy Infrastruktury Zamawiającego. Powyższe nie dotyczy elementów
Infrastruktury Zamawiającego, których wyłączenie z eksploatacji lub ograniczenie
eksploatacji Strony uzgodniły.
9. O ile nic innego nie wynika wprost z umowy, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić
wszelkie narzędzia, w tym oprogramowanie i inne zasoby potrzebne mu do realizacji umowy.
W szczególności – o ile umowa nie stanowi inaczej – wszelkie prace związane z konfiguracją
lub opracowaniem i testowaniem Oprogramowania będą odbywać się na środowisku
testowym skonfigurowanym na infrastrukturze technicznej dostarczonej przez Wykonawcę w
ramach umowy.
10. Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji umowy, a także podczas korzystania z Systemu
w zakresie i na zasadach opisanych umową, Zamawiający nie będzie zobowiązany do
nabywania żadnych usług ani uprawnień innych niż wyraźnie zdefiniowane umową. W
szczególności zobowiązanie Wykonawcy oznacza, że nie jest konieczne nabycie przez
Zamawiającego żadnych dodatkowych licencji ani uprawnień poza opisanymi umową i
objętymi Wynagrodzeniem, a korzystanie z Systemu nie spowoduje konieczności nabycia
takich licencji lub uprawnień. Wszelkie ryzyka związane z szacowaniem ilości potrzebnych
licencji, poza zdefiniowanymi przez Zamawiającego, lub innych uprawnień koniecznych do
korzystania z Systemu zgodnie z umową obciążają Wykonawcę.
§4
HARMONOGRAM PRAC

1. Termin wykonania umowy Strony ustalają na 75 dni od dnia podpisania umowy.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Strony uzgadniają, że realizacja umowy nastąpi w terminach
zgodnych ze Szczegółowym harmonogramem realizacji zamówienia, który Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji po podpisaniu umowy, zwany dalej
harmonogramem. Strony zgodnie uznają, że terminowa realizacja umowy, w tym
„Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem
sprzętu dla Gminy Rozdrażew
- cz. I zad.”
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dotrzymanie opisanych w harmonogramie terminów zakończenia realizacji poszczególnych
etapów realizacji zamówienia, ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego.
Harmonogram będzie stanowił formalną podstawę do określenia czasu realizacji prac, jak
również prawa naliczania przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 15 umowy
oraz prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 16 umowy.
W razie potrzeby harmonogram może ulec zmianie tylko za zgodą Zamawiającego. Zmiana
w harmonogramie nie wymaga aneksu do umowy, jeżeli nie wpływa na termin zakończenia
realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo bez uzasadnienia odmówić zgody na
zmianę harmonogramu.
Jeżeli w toku realizacji umowy, mimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności,
Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności dających podstawę do oceny, że Przedmiot
umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym w harmonogramie, niezwłocznie
zawiadomi na piśmie Zamawiającego o zagrożeniu, czasie, przyczynach wystąpienia
opóźnienia oraz przedstawi, wraz z przewidywalnym terminem zakończenia prac, planowane
czynności zaradcze.
Jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
będzie zobowiązany do wykonywania ewentualnych dodatkowych prac wynikających z
opóźnienia, jakie się okażą niezbędne do realizacji umowy.
§5
OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w granicach określonych
prawem oraz umową.
2. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego
działania niezbędnego do prawidłowej realizacji umowy jako obowiązku Zamawiającego,
Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane
odpowiednimi przepisami prawa, niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, w sposób
zgodny z:
1. Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia;
2. Ofertą Wykonawcy;
3. obowiązującymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej - zasadami współczesnej
wiedzy technicznej.
5. Wykonawca ma obowiązek bieżącej konsultacji w zakresie ewentualnych wątpliwości, uwag i
zastrzeżeń, co do sposobu wykonania przedmiotu umowy z Zamawiającym.
6. Wykonawca oświadcza, że zakres nabywanych przez Zamawiającego licencji na
Oprogramowanie Wspomagające i Standardowe Oprogramowanie Systemowe są
wystarczające do wykonania i korzystania z Systemu, bez dodatkowych kosztów po stronie
Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji umowy osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę do wykonania czynności instalacyjnych i wdrożeniowych.
8. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji umowy - w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, przedłożyć oświadczenie zawierające imienne wskazanie pracowników
realizujących czynności, o których mowa w ust. 7 wraz z kopiami umów o pracę zawartych z
tymi pracownikami. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o którym mowa
powyżej musi być spełniony przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku
zmiany osób w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować
„Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem
sprzętu dla Gminy Rozdrażew
- cz. I zad.”
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oświadczenie zawierające imienne wskazanie osób wyznaczonych do zrealizowania w/w
czynności.
9. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi
zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922
ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004
roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024).
11. W przypadku powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych Strony zawrą
odrębną nieodpłatną umowę.
12. Zamawiający ma prawo w każdym czasie kontrolować przetwarzanie przez Wykonawcę
powierzonych mu danych osobowych z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa oraz z
postanowieniami umowy i umowy o przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli taka umowa
zostanie zawarta w trakcie realizacji umowy.
§6
ZARZĄDZANIE PERSONELEM

1.

2.

3.

4.

Wykonawca oświadcza, że w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadającymi
niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do właściwego wykonania umowy, a w
szczególności, że dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji
zawodowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Zamawiającego na potrzeby wykonania umowy i osobą nadzorującą
realizację przedmiotu umowy – Kierownikiem Projektu - jest ……………….., tel.
……………………… e-mail: ………………….
Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy oraz do
współpracy w sprawach związanych z jego wykonaniem – Kierownikiem Projektu - jest
……………….., tel. ……………………… e-mail: …………………..
Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie wymaga aneksu.
§7
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowy z podwykonawcami.
2. Umowy zawarte z podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Dotyczy to również ewentualnych ich zmian.
3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
4. Umowy z podwykonawcami winny zawierać NIP lub oświadczenie, że podwykonawca
jest czynnym podatnikiem VAT.
5. Zawarcie umowy z podwykonawcą nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
6. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do
podwykonania części prac.
7. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części prac podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom warunkiem przyjęcia faktury przez Zamawiającego jest
„Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem
sprzętu dla Gminy Rozdrażew
- cz. I zad.”
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przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych prac wraz z oświadczeniem
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wymaganych zobowiązań.
8. Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, winno potwierdzać że
otrzymał on od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonany dotychczas przez
niego zakres prac, który Wykonawca zamierza rozliczyć.
§8
ZMIANY UMOWY

1.
2.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
Zgodnie z art. 144 ustawy PZP - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień
zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku:

a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski
żywiołowe, strajki), o ilość dni w których te okoliczności wystąpią;
b) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
c) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy (spełniającego wymagania zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym);
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT,
e) wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany
(udoskonalony),
f) zmian terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności
uniemożliwiających lub w znacznym stopniu opóźniających realizację umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, a leżących po stronie Zamawiającego (np. przedłużający
się termin nadsyłania materiałów wyjściowych), przy czym przedłużenie terminu
realizacji Umowy może nastąpić o ilość dni odpowiadających wystąpieniu powyższych
okoliczności,
g) w razie gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy ze względów
technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, a brak zmiany
sposobu wykonania umowy skutkowałby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy, pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje rozwiązania techniczne,
technologiczne lub organizacyjne o równoważnych lub lepszych parametrach.
a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy PZP,
3. Każda zmiana musi być poprzedzona sporządzeniem protokołu konieczności, a
w uzasadnionych przypadkach protokołu z negocjacji. Sporządzenie w/w protokołów nie
dotyczy przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b).
§9
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji wykonania przedmiotu umowy lub
poszczególnych jego części przez podmiot zewnętrzny. Zamawiający ma prawo do weryfikacji
należytego wykonania umowy dowolną metodą, w tym także z wykorzystaniem opinii
zewnętrznego audytora. W szczególności uzgodnienie określonych scenariuszy testowych nie
wyklucza prawa do weryfikacji prac innymi testami.
„Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem
sprzętu dla Gminy Rozdrażew
- cz. I zad.”
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2. Brak odbioru poszczególnych etapów nie wstrzymuje biegu terminu do wykonania dalszych
elementów przedmiotu umowy zgodnie z Harmonogramem i pozostałych obowiązków
Wykonawcy określonych w umowie.
3. Odbiór prac wykonanych w trakcie realizacji umowy polega na weryfikacji, czy przedmiot
Odbioru spełnia wymagania określone w umowie i OPZ.
4. Odbiory etapów wskazanych w Harmonogramie dokonywane są w imieniu Zamawiającego
przez Kierownika Projektu lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.
5. Odbiór końcowy całego przedmiotu umowy dotyczy stwierdzenia prawidłowości działania
Systemu, wykonanego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w umowie, OPZ,
Ofercie Wykonawcy oraz celem jakiemu ma służyć.
6. Dokonanie Odbioru nie wpływa na możliwość skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień
przysługujących mu na mocy przepisów prawa lub umowy w przypadku nienależytego
wykonania umowy, a w szczególności na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia
odszkodowań oraz odstąpienia od umowy.
7. Za datę Odbioru uważa się datę podpisania przez Zamawiającego odpowiedniego Protokołu
Odbioru bez zastrzeżeń, chyba że inna data została wskazana w Protokole Odbioru. Protokół
Odbioru sporządzony zostanie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w dwóch
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający nie dopuszcza jednostronnych
Protokołów Odbioru wystawionych przez Wykonawcę.
§ 10
GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na Systemy na
zasadach opisanych poniżej.
2. Gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia, a Wykonawcy nie jest należne
jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonania świadczeń gwarancyjnych.
3. Gwarancja na dostarczony sprzęt jest udzielona zgodnie ze specyfikacją sprzętu, a jej bieg
rozpoczyna się od Odbioru końcowego.
4. Gwarancja i rękojmia udzielona jest począwszy od Odbioru końcowego na okres 60 miesięcy
na całość dostarczonego oprogramowania w ramach oferty.
5. Świadczenia gwarancyjne mają na celu zapewnienie ciągłości sprawnego działania Systemu
poprzez realizację działań naprawczych wynikających z analizy ujawnionych problemów,
wykrytych błędów i wad systemów, niewłaściwego działania systemu, spadku wydajności.
W szczególności:
a) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wolnych od wad i zgodnych z aktualnie
obowiązującym prawem kolejnych wersji Systemu.
b) Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji dokumentacji Użytkowników lub
Administratorów.
c) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia konsultacji dla Administratorów w zakresie
niezbędnych zmian w konfiguracji systemu.
d) Wsparcie użytkowników obejmuje świadczenie usługi wsparcia technicznego,
merytorycznego oraz konsultacji w celu utrzymania poprawnej pracy systemu zgodnego z
wymaganiami zamówienia. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do
udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników i Administratorów związane z bieżącą
eksploatacją Systemu.
6. Wykonawca zapewni w godzinach 7:00 – 15:00 w dni robocze dostępność specjalistów
mających niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu eksploatacji Systemu (okno
dostępności).
„Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem
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7. Wykonawca zapewni wystarczającą ilość konsultantów do zapewnienia ciągłości usługi
gwarancji.
8. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego :
a. usuwania Błędów, Awarii, Wad związanych z realizacją usługi wdrożenia Systemu;
b. usuwania Błędów lub Awarii spowodowanych aktualizacjami Systemu;
c. naprawy dostarczonego sprzętu w zakresie objętym gwarancją na sprzęt.
9. Wykonawca musi informować Zamawiającego o dostępnych aktualizacjach i poprawkach
Systemów.
10. Zgłaszający, w przypadku wystąpienia błędu, awarii, wady przesyła do Wykonawcy przy
pomocy środków komunikacji formularz zgłoszenia wystąpienia błędu/awarii/wady.
W Zgłoszeniu powinien być opis sytuacji prowadzącej do wystąpienia błędu/awarii/wady
powinien umożliwiać jej odtworzenie przez zespół serwisowy Wykonawcy. Jeżeli
odtworzenie błędu nie będzie możliwe w systemu Wykonawcy, wówczas zdiagnozuje on
błąd/awarię/wadę w systemie Zamawiającego, ale terminy świadczenia usług
gwarancyjnych ulegają wydłużeniu o czas oczekiwania na dostęp do systemu
Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia w ciągu 8 godzin roboczych w czasie okna
dostępności przyjęcia Zgłoszenia reklamacyjnego oraz jego klasyfikację. Potwierdzenie
zostanie wysłane przez Wykonawcę do zgłaszającego.
12. Wykonawca zapewnia dostosowanie systemu do obowiązujących przepisów nie później niż
w dniu ich wejścia w życie, chyba że, zmiany prawne nie zostały ogłoszone z minimum
30-dniowym terminem poprzedzającym ich wprowadzenie w życie. W przypadku jeżeli
zmiany nie zostały ogłoszone z minimum 30-dniowym terminem poprzedzającym ich
wprowadzenie w życie Wykonawca zobligowany jest do ich wprowadzenia w ciągu 30 dni
roboczych od dnia wprowadzenia przepisu w życie.
13. Zgłoszenia będą klasyfikowane na Awarie, Błędy i Wady:
a. Awaria - Oznacza stwierdzenie wad lub błędów w systemie uniemożliwiających jego
użytkowanie w zakresie funkcji niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności.
b. Błąd - Niezgodne z dokumentacją użytkową lub wymaganiami Zamawiającego
określonymi w SIWZ, instrukcjami lub innych dokumentach wytworzonych
w czasie wdrożenia działanie Systemu.
c. Wada - Zakłócenie działania oprogramowania, sprzętu polegające na nienależytym
działaniu części Systemu, nie ograniczające działania całego Systemu; nie mające
istotnego wpływu na zastosowanie Systemu i nie będące Awarią lub Błędem.
14. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Awarii, Błędów i Wad w następujących terminach:
a. Awaria w terminie 1 dnia roboczego od potwierdzenia zgłoszenia.
b. Błędy w terminie 5 dni roboczych od potwierdzenia zgłoszenia.
c. Pozostałe Wady w terminie 14 dni roboczych od potwierdzenia zgłoszenia.
15. Wykonawca oprócz systemu zgłoszeń zobowiązuje się do utrzymywania pomocy technicznej
dostępnej telefonicznie, również z wykorzystaniem technologii współdzielonego ekranu
komputera.
§ 11
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wykonawca oświadcza, że na podstawie umowy – odpowiednio – przeniesie na
Zamawiającego majątkowe prawa autorskie lub zapewni udzielenie/udzieli mu licencji
opisanych umową, lub w inny sposób opisany umową upoważni go do korzystania ze
„Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem
sprzętu dla Gminy Rozdrażew
- cz. I zad.”
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

wszystkich dóbr własności intelektualnej wykonanych lub dostarczonych w ramach umowy.
Celem jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z Systemu w sposób i w celu
opisanym w umowie. Wszystkie oświadczenia Wykonawcy i zapisy umowy należy
interpretować zgodnie z powyższym celem umowy.
Wykonawca oświadcza, że przekazane w ramach umowy dobra własności intelektualnej nie
będą posiadały żadnych wad prawnych ani nie będą ograniczać Zamawiającego w korzystaniu z
tych dóbr w inny sposób niż wyraźnie opisany umową. Wykonawca pokryje wszelkie opłaty,
koszty, odszkodowania lub zadośćuczynienia, które będzie musiał zapłacić Zamawiający, jeżeli
powyższe zapewnienia nie okażą się prawdziwe.
W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku, w którym
możliwa jest modyfikacja sposobu działania Oprogramowania za pomocą wbudowanych lub
dostarczonych narzędzi, w tym parametryzacja i konfiguracja Oprogramowania, tworzenie
raportów itp. Zamawiający uprawniony jest do dokonania takich czynności bez konieczności
zawierania odrębnych umów lub ponoszenia dodatkowych opłat, chyba że obowiązek zawarcia
dodatkowej umowy lub dodatkowych opłat wyraźnie wynika z treści umowy.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania są zgodne z
wymaganiami opisanymi w umowie, w tym co do okresu korzystania, ograniczeń ilościowych
(lub ich braku), takich jak liczba stanowisk komputerowych, użytkowników lub serwerów.
Jeżeli z umowy nie wynika wyraźnie co innego, ilekroć umowa przewiduje udzielenie licencji
lub zapewnienie licencji na Oprogramowanie, licencja taka udzielana jest na czas nieoznaczony
i nie jest terytorialnie ograniczona, w szczególności uprawnia do korzystania z
Oprogramowania na terytorium Polski, a Zamawiający jest uprawniony do korzystania z
Oprogramowania bez ograniczeń ilościowych, w tym bez ograniczeń co do liczby
użytkowników oraz urządzeń komputerowych, na których instalowane lub uruchamiane będzie
Oprogramowanie.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że warunki korzystania z Oprogramowania nie wymagają
ponoszenia dodatkowych opłat na rzecz Wykonawcy lub producentów takiego
Oprogramowania. Wynagrodzenie obejmuje całość wynagrodzenia za korzystanie z
Oprogramowania.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jeżeli w ramach opłat należnych producentowi
Oprogramowania mieści się opłata za jakiekolwiek dodatkowe świadczenia, w szczególności
dostarczanie aktualizacji lub poprawek błędów lub inne usługi serwisowe, nieprzedłużenie
korzystania z tych świadczeń przez Zamawiającego nie może powodować ustania licencji na
korzystanie z Oprogramowania lub uprawniać do wypowiedzenia umowy licencyjnej.
Wykonawca dostarczy Oprogramowanie na informatycznych nośnikach danych lub w innej
postaci umożliwiającej prawidłową instalację tego Oprogramowania oraz certyfikaty
autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i zabezpieczenia najpóźniej w dacie
Odbioru tego Oprogramowania, chyba że z umowy wynika inna data przekazania.
Informatyczne nośniki danych, kopie, certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne
dokumenty i zabezpieczenia, o których mowa w poprzednim ustępie, powinny być zgodne z
wymaganiami określonymi przez producenta Oprogramowania. Zamawiający jest uprawniony
do weryfikacji, czy certyfikaty autentyczności, klucze instalacyjne oraz inne dokumenty i
zabezpieczenia są wystarczające i zgodne z wymogami określonymi przez producenta. W tym
celu Zamawiający może zwracać się do osób trzecich, w tym producenta Oprogramowania.
Wykonawca zapewnia, że korzystanie z Oprogramowania podczas realizacji i na cele umowy,
w szczególności w okresie testów, nie będzie naruszać praw osób trzecich i nie będzie
wymagało żadnych opłat na rzecz takich osób. Gdyby okazało się to konieczne, Wykonawca w
ramach wynagrodzenia udzieli lub zapewni udzielenie stosownej licencji na czas realizacji
„Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem
sprzętu dla Gminy Rozdrażew
- cz. I zad.”
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umowy obejmującej prawo korzystania z Oprogramowania na potrzeby realizacji umowy do
czasu uzyskania – odpowiednio – praw majątkowych lub docelowych licencji opisanych
umową. Prawo do korzystania obejmuje w szczególności trwałe lub czasowe zwielokrotnianie
Oprogramowania w całości lub w części, a także tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany
układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian do Oprogramowania.
10. Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że osoby uprawnione z tytułu autorskich praw
osobistych do utworów objętych postanowieniami umowy nie będą wykonywać tych praw w
stosunku do Zamawiającego lub osób trzecich działających na zlecenie Zamawiającego.
11. Jakiekolwiek postanowienie umowy, nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z
obowiązujących przepisów prawa, w tym z art. 75 ust. 1 do 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 12
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe albo
udzielić licencji do Oprogramowania na następujących polach eksploatacji:
1. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Oprogramowania w całości lub w części
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym zwielokrotnianie
Oprogramowania dokonywane podczas wprowadzania, wyświetlania, stosowania,
przekazywania lub przechowywania Oprogramowania, w tym także utrwalanie
i zwielokrotnianie Oprogramowania dowolną techniką, w tym techniką zapisu
magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray,
urządzeniu z pamięcią flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci;
2. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych
zmian w Oprogramowaniu.
2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego w przypadku przekazania
autorskich praw majątkowych, prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich
do wszelkich opracowań Oprogramowania Dedykowanego (lub jego poszczególnych
elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na
polach eksploatacji wskazanych powyżej;
3. Przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, nastąpi z
chwilą Odbioru Oprogramowania..
4. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność nośników, na których zostało utrwalone
Oprogramowanie (lub jego poszczególne elementy), z chwilą wydania tych nośników
Zamawiającemu.
§ 13
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, obliczone przedstawioną ofertą Wykonawcy
ustala się w kwocie: .......................... zł /bez VAT-u /.
Podatek VAT wynosi ..... %, co stanowi kwotę : ............................. zł.
Ogółem wartość umowy wynosi: ............................................. zł / z podatkiem VAT/
słownie : .........................................................................................................................…
2. Wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych
lub udzielenie licencji oraz udzielenie Zamawiającemu innych uprawnień wskazanych
w paragrafach regulujących prawa własności intelektualnej.
3. Wynagrodzenie stanowi całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją umowy.
Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w
szczególności zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowania członków Personelu Wykonawcy
„Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem
sprzętu dla Gminy Rozdrażew
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4.
5.
6.
7.
8.

czy też zwrot jakichkolwiek innych, dodatkowych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę
związanych z wykonywaniem umowy.
Za datę zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie ..... dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru.
Faktury należy wystawiać na :
Gmina Rozdrażew, płatnik: Urząd Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3. 63-708 Rozdrażew,
NIP: 621-169-34-34.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jedną fakturą po wykonaniu całości
przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Podpisanie protokołu
odbioru przez strony umowy będzie podstawą do wystawienia faktury.
§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy
na poniższych zasadach:
- 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30
dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego,
- 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres niezbędny
dla prawidłowego zakończenia zadania.
§ 15
KARY UMOWNE

1. Naliczenie zastrzeżonych umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez
Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary.
2. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej wysokości nawet w
przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest więcej niż jedna kara.
3. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu Zamawiającego.
Powyższe nie wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar, jak również zaspokojenia
roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku zwłoki w Odbiorze każdego z Etapów
opisanych Harmonogramem, w wysokości 0,1 % ceny, o której mowa w § 13 ust. 1 umowy za
każdy dzień zwłoki.
5. Dla uniknięcia wątpliwości, kara jest naliczana za każdy Etap niezależnie i okoliczność zapłaty
kary za zwłokę w jednym Etapie nie wyklucza możliwości naliczenia kary za kolejne Etapy.
6. Zamawiający naliczy kary umowne w przypadku zwłoki w Odbiorze Końcowym w wysokości
0,2% ceny, o której mowa w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
0,1 % ceny, o której mowa w § 13 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień ponad terminy określone
w § 10 ust. 14 umowy.
8. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 50 000,00 zł w przypadku odstąpienia od
umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Dla uniknięcia wątpliwości
„Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem
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kara jest należna zarówno w przypadku odstąpienia umownego, jak i na podstawie przepisów
ustawy, zarówno odstąpienia ze skutkiem do całej umowy, jak i odstąpienia w części.
9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :
a) za każdorazowe nie przedłożenie w trakcie realizacji umowy oświadczenia zawierającego
imienne wskazanie pracowników realizujących czynności o których mowa w § 5 ust. 7
umowy oraz kopii umów zawartych z tymi pracownikami w wysokości 1.000,00 zł.
b) za oddelegowanie do wykonywania czynności wskazanych w § 5 ust. 7 umowy osób nie
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony
przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby jeżeli Zamawiający
podczas kontroli stwierdzi , że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę).
§ 16
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli :
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania umowy o okres dłuższy o niż 14 dni
lub nie kontynuuje prac, mimo wezwania złożonego w formie pisemnej przez
Zamawiającego,
b) Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami
Zamawiającego albo przerywa prace ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni,
c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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. Odstąpienie od umowy w tym przypadkach może nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub
obowiązków wynikających z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej ustalonej przez obie Strony.
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez właściwy
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sąd.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiającego.
Zamawiający :

„Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem
sprzętu dla Gminy Rozdrażew
- cz. I zad.”

Wykonawca :
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