UMOWA Nr ____________
na wdrożenie i stałą obsługę systemu wspomagającego
obmiarowe i ryczałtowe rozliczanie robót
zawarta w dniu _________ roku w Ścinawie pomiędzy:
Gminą Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa, Regon: 390647564, NIP: 692-22-61-396, reprezentowaną
przez Burmistrza Ścinawy- Krystiana Kosztyłę, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy ŚcinawaMarzeny Dawedowskiej, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………..z siedzibą
w …………………………………………………………
ul. …………………………………………………………………………….,
reprezentowaną przez:……………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na udostępnieniu
systemu informatycznego wspomagającego procedury rozliczania kontraktów na budowę realizowanych
w ramach różnych projektów przez Zamawiającego, zwanego w dalszej części umowy Systemem.
W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać następujące usługi:
a) uruchomienie systemu w modelu SaaS (Software as a Service) i przekazanie dostępu
Zamawiającemu,
b) zapewnienie ciągłości działania systemu w okresie obowiązywania umowy, w tym utrzymanie
serwera aplikacji wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
c) przeszkolenie personelu
wykorzystania systemu,

Zamawiającego

oraz

Wykonawców

w

zakresie

możliwości

d) zapewnienie wirtualnej przestrzeni dyskowej 25GB na dane związane z używaniem systemu
2. System zostanie zainstalowany na serwerze administrowanym przez Wykonawcę. W celu zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa danych połączenie serwerem będzie odbywało się połączeniem
szyfrowanym poprzez protokół HTTPS.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze zleceniem Zamawiającego,
zasadami współczesnej wiedzy technicznej i ekonomicznej, o zarządzaniu projektami oraz
obowiązującymi przepisami prawa w omawianej tematyce.
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§ 2. Terminy wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy
w następujących terminach:
Lp.

Zadanie

Termin

1

Uruchomienie systemu i przekazanie dostępu
Zamawiającemu

Do 10 dni po podpisaniu
umowy

2

Przeszkolenie personelu w zakresie możliwości
wykorzystania systemu

W terminach uzgodnionych
z Zamawiającym.

3

Okres dostępu do systemu oraz wparcie techniczne

40 miesięcy

§ 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia
1.

Uruchomienie systemu i przekazanie do niego dostępu - poprzez przekazanie użytkownikom
Zamawiającego loginów i haseł dostępu do systemu oraz adresu strony logowania - zostanie potwierdzone
podpisanym przez obie strony protokołem odbioru.

2.

Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone listą uczestników szkolenia.

3.

Realizacja zadania z pkt. 2 ostanie poprzedzona przekazaniem przez Zamawiającego zlecenia realizacji
w formie wiadomości e-mail na adres…………………………..
§ 4. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają szacunkową wartość wynagrodzenia
w wysokości ……………… zł netto (słownie: ______________ 00/100 złotych) powiększone o należny VAT,
tj. ……………zł brutto (słownie ………………… złotych).
2. Na wartość zamówienia określonego w ust. 1 składają się elementy zawarte w tabeli poniżej.
Element zamówienia

L.p.

Cena netto
PLN

1

Opłata za system

2

Miesięczna opłata eksploatacyjna

………..

……………………..

3. Podstawą do wystawienia faktury za elementy z ust. 2 pkt. 1 tabeli będzie podpisany przez Zamawiającego
odpowiedni protokół odbioru stwierdzający przekazanie dostarczonego elementu umowy, zgodnie z zapisami
§ 3.
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4. Opłata eksploatacyjna za użytkowanie systemu (element zamówienia z ust. 2 pkt. 2 z tabeli) będzie wnoszona
z góry w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia danego miesiąca, na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury. Pierwsza płatność liczona będzie od dnia przekazania systemu do użytkowania dla
Zamawiającego.
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający będzie regulował zgodnie z powyższymi
postanowieniami, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy nie mogą bez
pisemnej zgody Zamawiającego być przeniesione przez wierzyciela na osoby trzecie (art. 509 § 1 kc).
8. Za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
§ 5. Wypowiedzenie umowy
1. Zamawiający może wypowiedzieć niemniejszą umowę w każdy czasie, z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia. W przypadku gdy koniec okresu wypowiedzenia nie przypada na ostatni dzień miesiąca,
Miesięczna opłata eksploatacyjna za ostatni miesiąc obowiązywania umowy zostanie naliczana proporcjonalnie
do ilości dni tego miesiąca, przez które umowa obowiązywała.
2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy dokonać archiwizacji danych
zawartych w systemie i przekazać protokolarnie Zamawiającemu na płycie DVD.

§ 6. Kary umowne
1. W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną:
a) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień
zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią umowy oraz wynikającymi z niej
terminami;
b) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 1 za każdy dzień
zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru przedmiotu umowy bądź w czasie korzystania
z systemu przez Zamawiającego, w stosunku do terminów ustalonych przez strony na ich usunięcie, tj.
2 dni od pisemnego zgłoszenia wady;
2. Zamawiający może żądać odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych w ust. 1 kar od zobowiązań
niepieniężnych (art. 484 kc).
§ 7. Warunki korzystania z systemu
1. System zostanie zainstalowany na serwerze administrowanym przez Wykonawcę i udostępniony w modelu
Saas.
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2. Zamawiający ma prawo korzystać z systemu bez ograniczeń dotyczących liczby użytkowników do końca
trwania niniejszej umowy.
3. Zamawiający może rozliczać dowolną liczbę kontraktów w ramach każdego z projektów wprowadzonych
do systemu.
4. Właścicielem informacji przechowywanych w bazie danych oraz dokumentów generowanych przez
system jest Zamawiający.
5. Właścicielem kodu źródłowego jest Wykonawca, żaden kod źródłowy nie będzie przekazany
Zamawiającemu.
6. Wykonawca nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgodny Zamawiającego wykorzystywać danych
gromadzonych przez system.
7. Wykonawca gwarantuje 15 GB przestrzeni dyskowej na dane gromadzone przez Użytkowników Systemu.
8. Wykonawca zapewnia możliwość zwiększenia dostępnej powierzchni dyskowej w ramach odrębnego
zlecenia.

§ 8. Prawa autorskie
1. Wykonawca zachowuje wszelkie prawa autorskie do Systemu.
2. Wgranie do systemu przez użytkowników jakichkolwiek dokumentów pozostaje bez wpływu dla praw
autorskich do tych dokumentów.
3. Zakazuje się wgrywania do systemu dokumentów i utworów, jeśli miałoby to skutkować naruszeniem
prawo autorskich do tych plików. Wykonawca nie monitoruje, ani nie ponosi odpowiedzialności za
bezprawne działania użytkowników.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego
w §4, autorskie prawa majątkowe do dokumentów wygenerowanych przez system (w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania
niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji, w zakresie:
a) używania,
b) utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 4 - publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. Wykonawca zachowuje prawa autorskie do kodów źródłowych skryptów VBA stanowiących integralną
część dokumentów generowanych przez System. W odniesieniu do ww. kodów źródłowych skryptów VBA
Zamawiający nie ma prawa do:
a) używania niezgodnie z przeznaczeniem,
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b) rozpowszechniania kodu źródłowego w celach innych niż przetwarzanie plików wygenerowanych
z Systemu w szczególności jako odrębne utwory,
c)

analizowania,

d) wprowadzania zmian.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej
kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia powstałe spory rozstrzygać będzie sąd
gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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