UMOWA NR ……./2020
zawarta dnia ………….2020 r. w Skwierzynie pomiędzy:
Gminą Skwierzyna z siedzibą w Skwierzynie ul. Rynek 1 (66-440) NIP 596-00-07-647
reprezentowaną przez:
Burmistrza Skwierzyny – Lesława Hołownię
przy udziale Skarbnika Gminy – Agnieszki Laszczak, która udziela kontrasygnaty,
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………
zwaną/nym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie rozeznania rynku, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie następujących
usług:
a) serwis oprogramowania RADIX (REJ+, ALK+, EGW+, GOK+, NDZ+, POST+, WYB+,
ELUD+, FKB+, WIP+),
b) aktualizacja systemów komputerowych RADIX,
c) konsultacje dotyczące oprogramowania RADIX,
zgodnie z rozeznaniem rynku z dnia 17.12.2019 r. i ofertą Wykonawcy z dnia ………… r.
§2
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do urządzeń takich jak serwery
i stacje robocze, umożliwiających prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie prac
objętych niniejszą umową.
2. Niedokonywania czynności w zakresie zleconym Wykonawcy
przez osobę
nieuprawnioną.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30
bezpłatnych konsultacji telefonicznych dotyczących oprogramowania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia naprawy usterek w czasie nie dłuższym
niż:


4 godziny przy unieruchomieniu całości sieci komputerowej



24 godzin w przypadku pozostałych awarii zgłoszonych w dni robocze

3. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia dyżuru w siedzibie Zamawiającego do
sześciu razy w miesiącu w wymiarze łącznym do 32 godzin miesięcznie.
Dni konsultacyjne wyznacza Zamawiający. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego
do kontaktów i ustalania terminów konsultacji z Wykonawcą jest Pan Kamil
Stańczykowski , nr tel. 095 7216540, e-mail: informatyk@skwierzyna.pl
§4
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych prawnie
chronionych, w tym danych osobowych z którymi zapoznał się przy wykonywaniu umowy
pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej, a także oświadcza, że zapoznał się z:
- Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz środków ich ochrony
w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie,
- Instrukcją zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie.
§5
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za 1 godzinę należycie wykonanej usługi zgodnie z ofertą
Wykonawcy wynosi ………………. zł brutto. Wartość faktury ustalana będzie na
podstawie faktycznej ilości godzin świadczenia usług, o których mowa w §1 umowy,
potwierdzonej pisemnie przez Zamawiającego.
2. Zapłata za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w terminie
do 14 dni od doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo sporządzonej faktury VAT
wystawianej raz w miesiącu.
3. Zapłata wynagrodzenia, nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności
(art.108a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – tj. Dz. U. z 2018
r. poz. 2174) tj. w ten sposób, że:
1) zapłata kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku VAT wynikającej
z otrzymanej od Wykonawcy faktury jest dokonywana na jego rachunek VAT,
2) zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej
z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
polegających na powtórzeniu wykonania tego samego rodzaju usługi określonej w § 1
z zachowaniem stawki godzinowej brutto o której mowa w ust.1. Łączna suma
wynagrodzenia wypłaconego „Wykonawcy” w trakcie trwania umowy nie przekroczy
równowartości kwoty 30.000 euro.
§6
Niniejsza umowa została zawarta do dnia 31.12.2020 r.
§7
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony zobowiązują się
zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca lub za odstąpienie Wykonawcy od wykonania postanowień
niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego - w wysokości 5.000 zł brutto.
b) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 15,00 zł (brutto) licząc za każdą rozpoczętą godzinę
zwłoki w rozpoczęciu naprawy usterek w stosunku do terminu określonego w § 3
ust. 2.
2. Strony niniejszej umowy ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych
z płatności faktury.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa powstałej szkody, Strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach określonych w Kodeksie
Cywilnym.
4. Strony niniejszej umowy ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego
dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§8
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 stronom przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w następujących sytuacjach:
2.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z niżej wymienionych sytuacji:
a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia składnika/składników majątku Wykonawcy;
c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową;
3. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy,
Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez okresu
wypowiedzenia.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd właściwy w Gorzowie Wlkp.
§ 11
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
2. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

