Załącznik nr 2

UMOWA NR ………

Zawarta w dniu ……………………. roku pomiędzy:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
z siedzibą w: ul. Nad Groblą 2 86–200 Chełmno, NIP: 875-10-03-428
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Dyrektora – ………………………………………..
a firmą:
…………………………………………………………………………
z siedzibą w:
…………………………………………………. NIP:
którego reprezentują:
…………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej
treści:
PRZEDMIOT UMOWY

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
a) dostawę systemu informatycznego GIS,
b) wdrożenie systemu informatycznego GIS w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w
Chełmnie,
c) przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu eksploatacji oraz użytkowania
systemu informatycznego GIS w ilości osób określonej w Specyfikacji Zamówienia,
d) świadczenie usług serwisu gwarancyjnego na rzecz Zamawiającego, szczegółowy
zakres dostaw i usług wymieniony jest w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu pogwarancyjnego przedmiotu
umowy, opieki autorskiej oraz dostaw elementów podnoszących jakość programu na
podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane wejściowe potrzebne do wykonania przedmiotu
umowy.
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TERMIN DOSTAWY

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do:
............................ (zgodnie z Specyfikacją Zamówienia)
2. Terminy ustalone w ust. 1 są wiążące dla Wykonawcy pod warunkiem wykonania przez
Zamawiającego w terminie zobowiązania zawartego w §1 ust.3.
3. W przypadku nie spełnienia warunku określonego w § 1 ust.3., Wykonawca może
przedłużyć termin podany w ust. 1, o okres nie przekraczający okresu opóźnienia
przekazania danych wejściowych.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§3
1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.
2. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony będzie protokółem zdawczo – odbiorczym
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron, w uzgodnionym terminie,
jednak nie później niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości
przedmiotu zamówienia do odbioru. Elementem protokółu będzie pisemne oświadczenie
Wykonawcy, że zakres prac jest wykonany zgodnie z umową, jest kompletny z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć. Protokół zdawczo – odbiorczy nie zawierający uwag
jest podstawą do wystawienia faktury.
3. Po zakończeniu całości prac Wykonawca zgłosi pisemnie gotowość do przekazania
przedmiotu umowy, a Zamawiający powoła Komisję odbioru, w której uczestniczyć
będzie Wykonawca na pełnych prawach. Za dzień wykonania umowy przyjmuje się dzień
podpisania przez Strony protokołu odbioru całości zamówienia nie zawierającego uwag.
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PRAWA WŁASNOŚCI, POUFNOŚĆ

§4
1. Wykonawca

udziela

Zamawiającemu

niezbywalnej

licencji

na

użytkowanie

dostarczonego oprogramowania. Licencja ta jest ograniczona do wewnętrznego użytku
przez

Zamawiającego.

Wykonawca

zachowuje

wszelkie

tytuły

i

własność

oprogramowania, obejmujące bez ograniczeń prawo autorskie do tego oprogramowania.
Zamawiający może sporządzić dowolną liczbę kopii zapasowych dla własnych celów pod
warunkiem, że nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
2. Wykonawca zachowuje prawo swobodnego dysponowania wykonanym systemem
informatycznym GIS.
3. Jeżeli przeciwko Zamawiającemu wniesione zostanie powództwo o naruszenie
jakiegokolwiek patentu lub praw autorskich w stosunku do dowolnego elementu,
oprogramowania lub aplikacji dostarczonych przez Wykonawcę, zarzuty przeciwko temu
powództwu wniesie Wykonawca, a w przypadku zasądzenia od Zamawiającego
odszkodowań i kosztów z tym związanych pokryje je Wykonawca.
4. Jeżeli

użytkowanie

dostarczonego

przez

Wykonawcę

dowolnego

elementu,

oprogramowania lub aplikacji zostanie sądownie zakazane, Wykonawca na własny koszt
uzyska dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania lub zastąpi je odpowiednim
elementem, oprogramowaniem lub aplikacją nie naruszającym żadnego patentu lub praw
autorskich.
5. Dane wejściowe oraz inne materiały i informacje przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego w związku z niniejszą umową, a także warunki niniejszej umowy należy
traktować jako poufne i nie mogą być udostępniane stronie trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
6. Bez uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy, Zamawiający nie będzie przekazywał ani
bezpośrednio, ani pośrednio żadnych informacji uzyskanych od Wykonawcy w związku z
niniejszą umową.
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DOKUMENTACJA

§5
1. Wykonawca dostarczy nieodpłatnie Zamawiającemu sporządzoną w języku polskim
dokumentację użytkową dostarczanych elementów.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zostanie dostarczona Zamawiającemu nie później
niż w dniu podpisania protokołu odbioru całości zamówienia.
WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

§6
1. Strony ustalają, że ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie pełnego
zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi:
w kwocie netto: ................................... złotych,
słownie złotych ( .................................................................................../100)
w kwocie brutto z należnym podatkiem VAT : …………………….. złotych,
słownie ……………………………………………………………… złotych.
2. Wynagrodzenie określone w § 6 ust. 1 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego
w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie –
związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
3. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentach przetargowych oraz niniejszej
umowie, a niezbędne - zdaniem Wykonawcy - dla właściwego i kompletnego wykonania
przedmiotu zamówienia traktowane są jako wdrożenie i zostały uwzględnione
w wynagrodzeniu określonym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem bankowym z rachunku
Zamawiającego w …………………………………, nr rachunku ………………………….
na podstawie faktury.
5. Terminy sporządzania i dostarczenia faktury do Zamawiającego ustala się na 7 dni od daty
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca zobowiązany jest właściwie
opisać przedkładane dokumenty.
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6. Faktura Wykonawcy zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w terminie 21 dni od
daty jej dostarczenia do Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w

……………………………….

nr

rachunku

……………………………………,

przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i jego nazwa brzmi:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Nr NIP: 875-10-03-428
8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i jego nazwa brzmi:
…………………………………………………………….
Nr NIP: ……………………………………….
9. Zamawiający oświadcza, że upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za
wykonanie

przedmiotu

umowy

bez

podpisu

przedstawiciela

Zamawiającego

upoważnionego do otrzymywania faktur VAT.
10. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT
Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§7

1.

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 %
wynagrodzenia umownego (ceny ofertowej), tj. w kwocie: ……………………….
Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach
bankowych,

gwarancjach

ubezpieczeniowych,

poręczeniach

udzielanych

przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy określonego w §7
ust.1. nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (tj. od dnia podpisania
protokołu zdawczo - odbiorczego) i uznania przez zamawiającego za należycie
wykonane.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo pokrycia wszystkich swoich roszczeń z
zatrzymanych kwot należytego zabezpieczenia wykonania umowy.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI
§8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na pełen zakres dostaw i usług, na okres
………….. miesięcy.
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru całości
przedmiotu umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisywania protokołu odbioru
przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszelkie błędy,
niezgodności, braki w zakresie dostaw i usług zmniejszające wartość lub użyteczność
przedmiotu umowy.
4. Usługa serwisu gwarancyjnego obejmuje bezpłatne usuwanie błędów, niezgodności,
braków a także wymianę wadliwych elementów przedmiotu umowy na wolne od wad.
Czynności usługi gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest podjąć w ciągu 24 godzin
od zgłoszenia wady przez Zamawiającego, a zakończyć w terminie ustalanym przez
strony każdorazowo w dniu rozpoczęcia czynności, jednak nie dłuższym niż 10 dni
roboczych od dnia podjęcia czynności gwarancyjnej.
5. Zgłoszenie ujawnionej przez Zamawiającego wady powinno nastąpić pisemnie, poprzez
przesłanie do Wykonawcy zgłoszenia faxem na numer .........................
Do

wzajemnych

kontaktów

od

strony

serwisowej

Zamawiający

upoważnia:

..................................................., zaś Wykonawca ........................................
6. Wady nieusunięte przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 4 i których
Wykonawca nie usunie, pomimo ostrzeżenia, w ciągu następnego wyznaczonego przez
Zamawiającego okresu – ich usunięcie może być zlecone przez Zamawiającego innemu
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie
kody źródłowe systemu informatycznego GIS oraz pokryje koszty wykonania
zastępczego.
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KARY UMOWNE

§9
1. Za nieterminowe oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, za nie usunięcie wad
w terminie określonym w § 8 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 6 ust. 1
umowy za każdy dzień zwłoki.
2. Za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 %
wynagrodzenia netto za przedmiot umowy.
3. Za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 %
wynagrodzenia netto za przedmiot umowy.
4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego
prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
5. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego należności.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 10

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub jej części, jeżeli Wykonawca będzie
uporczywie zaniedbywać realizacji zobowiązań umownych. Odstąpienie może nastąpić po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do właściwego
wykonania obowiązków umownych. Zawiadomienie o odstąpieniu musi mieć formę
pisemną i zawierać datę odstąpienia od umowy. Odstąpienia od umowy lub jej części przez
Zamawiającego w tym trybie spowoduje, że Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić
odszkodowanie za szkodę Zamawiającego.
2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, jeśli wymagana płatność na
rzecz Wykonawcy nie została dokonana w ciągu 30 dni od terminów określonych w § 6.
Zawiadomienie o odstąpieniu musi mieć formę pisemną i określać datę rozwiązania
umowy. Odstąpienie może nastąpić po uprzednim dwukrotnym wezwaniu skutecznie
doręczonym Zamawiającemu przez Wykonawcę.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy
prawa polskiego.
2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony będą dążyły do
polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu
poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:
Załącznik nr 1 do umowy – Specyfikacja Zamówienia
Załącznik nr 2 do umowy – Oferta złożona przez Wykonawcę

Zamawiający:

Wykonawca:
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