Zał. B.3 do SIWZ
Istotne warunki umowy
„Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego wraz z zakupem sprzętu
dla Gminy Rozdrażew”
cz. III zad. Digitalizacja zasobów przestrzennych i umieszczenie w GIS.
Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania projektu umowy z
uwzględnieniem zapisów Istotnych Warunków Umowy, przekazanych przez Zamawiającego,
SIWZ (zwłaszcza OPZ), przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych, przepisów
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
I. Nazwa umowy, informacja o projekcie i dofinansowaniu.
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 Gminy Rozdrażew”
cz. II zad. Digitalizacja zasobów przestrzennych i umieszczenie w GIS
2. 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”.
3. 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”.
II. Przedmiot umowy.
1. Realizacja przedmiotu umowy polega na wdrożeniu :
- elektronicznego System Informacji Przestrzennej,
- digitalizacji map zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Integralną część umowy stanowią :
a) oferta Wykonawcy
b) Opis przedmiotu zamówienia.
III. Termin wykonania.
Termin wykonania umowy Strony ustalają na : 75 dni od dnia podpisania umowy.
IV. Wynagrodzenie, sposób zapłaty, termin płatności.
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. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do ........ dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru.
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4. Faktury należy wystawiać na :
Gmina Rozdrażew, płatnik: Urząd Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3, 63-708
Rozdrażew, NIP: 621-169-34-34.
5. 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.
V. Postanowienia dot. odbioru przedmiotu umowy.
Odbiór wykonania usługi zostanie dokonany w terminie ustalonym przez strony.
Potwierdzeniem dokonania odbioru przedmiotu umowy będzie Protokół odbioru
końcowego podpisany przez strony bez zastrzeżeń. Warunkiem dokonania odbioru
końcowego jest sprawdzenie poprawności pracy systemów. W przypadku konieczności
dokonania uzupełnień lub usunięcia stwierdzonych wad, podczas odbioru końcowego,
Wykonawca dokona żądanych zmian w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie
później niż w terminie 3 dni od ich stwierdzenia. Koszty usunięcia wad ponosi
Wykonawca.
VI. Postanowienia dot. gwarancji, rękojmi, wsparcia technicznego oraz usuwania awarii.
1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na poprawne, zgodne z prawem i wydajne
działanie systemu przez kolejne 5 lat.
Wykonawca udzieli gwarancji na sprzęt na warunkach gwarancji producenta, nie mniej
niż na okres ............ miesięcy.
2.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii nie pozwalającej na prawidłowe
użytkowanie systemu do następnego dnia roboczego. Początek biegu tego terminu
rozpoczyna się w momencie powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego
telefonicznie lub e-mailem.
VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami SIWZ.
VIII. Kary umowne.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązywać
będą następujące warunki :
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
brutto określonego w § .... w przypadku niedotrzymania terminu wykonania umowy za
każdy dzień zwłoki,
b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % Wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § .... Umowy - w przypadku, jeżeli Umowa zostanie
rozwiązana z winy Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego,
jak i ustawowego prawa odstąpienia).
c) za każdorazowe nie przedłożenie w trakcie realizacji umowy oświadczenia
zawierającego imienne wskazanie pracowników realizujących czynności o których
mowa w pkt.III.2.2.1 SIWZ umowy oraz kopii umów zawartych z tymi pracownikami
w wysokości 1.000,00 zł.
d) za oddelegowanie do wykonywania czynności wskazanych w pkt. III.2.2.1 SIWZ
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
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samej osoby jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi , że nie jest ona zatrudniona
na podstawie umowy o pracę).
e) 500,00 zł za każdy dzień przekroczenia terminu usunięcia awarii.
2. Naliczone kary umowne zostaną potrącone z płatności należnej lub przyszłej jaka będzie
się należeć Wykonawcy, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku ukończenia przedmiotu
umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z innych
środków ochrony prawnej.
3. W przypadku przekroczenia terminów płatności ze strony Zamawiającego, Wykonawca ma
prawo naliczać odsetki w wysokości ustawowej.
4. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
IX. Podwykonawstwo.
Wykonawca ma prawo podpisać umowy z podwykonawcami.
Umowy zawarte z podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. Dotyczy to również ewentualnych ich zmian.
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Umowy z podwykonawcami winny zawierać NIP lub oświadczenie, że podwykonawca jest
czynnym podatnikiem VAT.
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.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do
podwykonania części prac.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części prac podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom warunkiem przyjęcia faktury przez Zamawiającego jest
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.
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.
X. Odstąpienie od umowy.
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.
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XI. Zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami SIWZ.

XII. Cesja.
Strony postanawiają, że Wykonawca nie może – bez zgody Zamawiającego - przenieść
na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
XIII. Spory.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez
właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sąd.
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