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Projekt pod nazwą „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy
jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Działania 1.2 „Rozwój
społeczeństwa informacyjnego” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 .

PROJEKT UMOWY
BPM.ZZP.272.593.2011/IV
Zawarta w dniu … … … … … … 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy:
Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1
NIP: 734-001-67-07, REGON: 491893167,
reprezentowanym przez:
……………………………-………………………
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
… .… … … … … … … … … … … … … …
z siedzibą: … … … … … … … … … … … …
NIP: … … … - … … … - … … - … …, REGON: … … … … … … … … … ,
reprezentowanym przez:
……………………………-………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
Strony zawierają umowę o następującej treści:

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia serwera internetowego, sprzedaży, instalacji i
wdrożenia programu komputerowego do zarządzania profesjonalnymi repozytoriami
cyfrowych zbiorów Sądeckiej Biblioteki Publicznej, opisane w §2 – zwanych dalej
„przedmiotem umowy” – dla Miasta Nowego Sącza na potrzeby realizacji projektu pn.
„Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju
ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz”
realizowanego w ramach Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego przez Unię Europejską.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
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Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy dostawy w ramach przedmiotu umowy są
fabrycznie nowe, nie noszą śladów uszkodzeń i użytkowania. W przypadku stwierdzenia, że
dostarczone elementy wyposażenia nie spełniają tego wymogu, Zamawiający odmówi
odbioru.
Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu
i przenieść na Zamawiającego własność serwer internetowy -bazodanowy oraz licencję dla
Miasta Nowego Sącza na korzystanie z programu komputerowego wraz z wdrożeniem,
przeszkoleniem użytkowników i zapewnieniem pomocy technicznej w tym aktualizacją o nowe
podwersje programu przez okres co najmniej 12 miesięcy, co szczegółowo opisano w
załącznikach do Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się odebrać realizację przedmiotu umowy od Wykonawcy etapowo
na zasadach opisanych w §5, a następnie – po podpisaniu protokołów częściowych odbiorów i
przedstawieniu faktur – zapłacić Wykonawcy cenę za realizację przedmiotu umowy.
W ramach niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług
towarzyszących realizacji przedmiotu umowy, takich jak transport i ubezpieczenie oraz
wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy,
takich jak instalacja, uruchomienie, pomoc techniczna oraz serwis gwarancyjny.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy za świadczenie usług, o których mowa w ust. 5 wchodzi
w skład ceny realizacji przedmiotu umowy.
Symbol Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
48825000-7 – Serwery www,
48160000-7 – Pakiety oprogramowania bibliotecznego,
80533100-0 – Usługi szkolenia komputerowego,
72253200-5 – Usługi w zakresie wsparcia systemu.
§2

PRZEDMIOT UMOWY
1. Na wskazany w § 1 przedmiot umowy składają się:
a) dostawa serwera internetowego -bazodanowego wraz z montażem w siedzibie
Zamawiającego – Załącznik nr 1 do Umowy,
b) dostawa, instalacja i konfiguracja programu komputerowego – wraz z udzieloną licencją dla
Zamawiającego – do zarządzania profesjonalnymi repozytoriami cyfrowych zbiorów
Sądeckiej Biblioteki Publicznej,
c) przeszkolenie administratorów i redaktorów cyfrowej biblioteki w siedzibie
Zamawiającego,
d) zapewnienie rocznej pomocy technicznej programu – (p. pkt. b-d) szczegółowo określone w
Załączniku Nr 2 do Umowy oraz w §8 Umowy.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
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2. Przedmiot umowy musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy, zwanej dalej SIWZ,
oraz z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 4 do Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone towary i usługi nie posiadają wad fizycznych i prawnych
oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy
Nowego Podejścia, co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodności (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087) oraz rozporządzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu
elektrycznego (Dz.U. 2007 Nr 155, poz. 1089).
4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony serwer internetowy -bazodanowy współpracuje
z 64 bitowymi systemami operacyjnymi: Linux GNU/Debian 6.0, Microsoft Windows 2008 Server.
§3
OPAKOWANIE TOWARU
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy w przypadku dostawy serwera internetowego
Wykonawca zapewni takie opakowanie produktu, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego
uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
2. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku
braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu
serwera do miejsca dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w miejscu dostawy.
§4
WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
- rozpoczęcia: 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
- zakończenia: do 16 grudnia 2011 roku.
Miejscem realizacji przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta Nowego
Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.
2. Ze względu na charakter przedmiotu umowy prace związane z jego realizacją będą wykonywane
w etapach określonych w harmonogramie, który zostanie przygotowany przez Wykonawcę i
zaakceptowany przez Zamawiającego w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu, np. poprzez zwiększenie ilości
etapów lub daty ich realizacji, co zostanie obustronnie uzgodnione w formie.
4. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie w ust. 1 uważa
się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
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umowy określony w §2 niniejszej Umowy, a prawidłowość jego wykonania została
potwierdzona protokołami częściowymi i protokołem końcowym odbioru, z których będzie
wynikać, że Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.
5. Terminy wykonania Zamówienia w zakresie poszczególnych etapów prac, o których mowa
w ust. 2 uważa się za dotrzymane, jeżeli przed jej upływem Wykonawca przekazał
Zamawiającemu przedmiot Zamówienia w zakresie poszczególnych etapów, a prawidłowość ich
wykonania została stwierdzona protokołami częściowymi odbioru, z których będzie wynikać, że
Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.
§5
REALIZACJA I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1.

Zrealizowany przedmiot umowy będzie przekazywany komisyjnie Zamawiającemu częściami,
zgodnie z etapami określonymi w harmonogramie realizacji zamówienia na podstawie
protokołów częściowego odbioru.
2. Protokół częściowego odbioru musi zawierać: miejsce i datę sporządzenia, wykaz
przeprowadzonych prac, ewentualne uwagi oraz podpisy osób upoważnionych do odbioru prac.
3. Protokolarnemu odbiorowi częściowemu podlegają wszystkie etapy, o których mowa w §4
Umowy.
4. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru etapu najpóźniej na 7 dni przed deklarowanym
terminem odbioru.
5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze częściowym jakichkolwiek wad w przekazanym
przedmiocie umowy, o którym mowa w § 2, Zamawiający zgłosi Wykonawcy reklamację.
Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w ciągu 24 godzin. Brak odpowiedzi
w określonym terminie oznacza przyjęcie reklamacji. Zgłoszenie oraz odpowiedź na reklamację
będzie składana w formie elektronicznej (e-mail) lub faksu.
6. Przyjęcie reklamacji oznacza pisemną akceptację wszystkich wyszczególnionych w niej uwag
wniesionych przez Zamawiającego i w oparciu o nie usunięcie wad przedmiotu umowy.
7. Nieuzasadnione nieprzyjęcie reklamacji jest podstawą do odstąpienia Zamawiającego
od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wskazanych przez Zamawiającego wad w terminie
do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, bez ponoszenia przez Zamawiającego z tego
tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
9. Przekroczenie wymaganego terminu usunięcia wad, o których mowa w ust. 8 stwierdzonych
przy odbiorze częściowym traktowane będzie jako niedotrzymanie terminów umownych.
10. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do prac związanych z odbiorem (tj. przeprowadzenie
testów programu, ustalenie obecności pracowników w dniach szkolenia i inne) w terminie
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
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2 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru lub ustalić w formie pisemnej
z Wykonawcą nowy termin częściowego odbioru danego etapu.
Dokonanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
Strony ustalają, że w celu sprawnego prowadzenia projektu, oraz w pełni kontrolowanego
postępu prac wdrożeniowych, po każdym odbiorze etapu odbywać się będą konsultacje
w formie spotkań bezpośrednich lub konferencyjnych rozmów telefonicznych.
Mając na uwadze wzajemne zależności pomiędzy etapami, o których mowa w §4 Umowy,
po odbiorze ostatniego etapu nastąpi odbiór końcowy uwzględniający współdziałanie
wszystkich elementów wchodzących w skład przedmiotu umowy.
Potwierdzeniem dokonania odbioru przedmiotu umowy będą podpisane protokoły częściowe
odbioru oraz protokół odbioru końcowego.
Wykonawca wyznacza następujące osoby i upoważnia je do kontaktów z Zamawiającym:
- ……………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………….
Zamawiający wyznacza następujące osoby i upoważnia je do kontaktów z Wykonawcą.
- ……………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………….
Osoby wymienione w ust. 15 i 16 mają w szczególności prawo do dokonywania uzgodnień
oraz do podpisywania protokołów odbioru.
§6

ZOBOWIĄZANIA STRON
1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego, a w szczególności:
a) oświadcza, że posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności,
b) oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i potencjał niezbędny do realizacji
przedmiotu umowy,
c) zobowiązuje się zapewnić, że osoby wykonujące prace objęte przedmiotem umowy będą
posiadały wykształcenie, wiedzę fachową i doświadczenie umożliwiające prawidłową i
terminową realizację umowy, w szczególności będą wykonywały swoje obowiązki przy
zachowaniu należytej staranności zawodowej przyjętej dla realizacji umów tego rodzaju,
d) zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby wykonujące prace w siedzibie
Zamawiającego obowiązujących przepisów BHP,
e) zobowiązuje się terminowo realizować obowiązki wynikające z Umowy oraz zobowiązania
wynikające z uzgodnień dokonanych przez przedstawicieli stron w ramach realizacji
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
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projektu,
f) zobowiązuje się zapewnić niezwłoczne podejmowanie decyzji związanych z realizacją
Umowy,
g) niezwłocznie realizować zgłoszenia przekazane przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego do serwisu gwarancyjnego.
Dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z wykonaniem
Umowy, niebędące danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy (Dz. U. 2001r.
Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), są poufne i nie mogą być przez Wykonawcę upublicznione lub
udostępnione osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca będzie realizował Umowę z udziałem osób wskazanych w ofercie, jako osoby
pozostające w dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy i posiadające kwalifikacje wskazane
w ofercie przetargowej Wykonawcy.
Zmiana osoby wskazanej w ofercie przetargowej Wykonawcy, jako osoby pozostającej
w dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy jest możliwa tylko wówczas, gdy Wykonawca
wykaże zasadność i konieczność dokonania takiej zmiany i zaproponuje osobę posiadającą nie
mniejsze kwalifikacje, a Zamawiający wyrazi na zmianę pisemną zgodę.
Zamawiający może żądać zmiany osób wskazanych w ust. 3 i 4 jeżeli uzna, że nie wykonują
bądź nienależycie wykonują one swoje obowiązki określone w niniejszej Umowie. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do zmiany osoby wykonującej zobowiązania umowne
w terminie do 14 dni od daty żądania na osobę posiadającą nie mniejsze kwalifikacje. Zmiana
osoby jest skuteczna, po pisemnej zgodzie Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy dokonanie czynności w celu realizacji
przedmiotu umowy, a w szczególności:
a) udostępnić w terminie ustalonym przez strony pomieszczenie wraz ze sprzętem
komputerowym w celu przeprowadzenia przez Wykonawcę szkoleń administratorów
i redaktorów biblioteki cyfrowej,
b) wyznaczyć pracowników do współpracy z Wykonawcą z zakresie niezbędnym do realizacji
Umowy,
c) terminowo realizować zobowiązania wynikające z Umowy oraz uzgodnień dokonanych
przez przedstawicieli Stron w ramach realizacji przedmiotu umowy,
d) niezwłocznie dostarczać Wykonawcy informacje lub dokumenty konieczne do realizacji
Umowy,
e) zapewnić niezwłoczne podejmowanie decyzji związanych z realizacją Umowy,
f) zapewnić, aby wdrożony program używany był wyłącznie zgodnie z dokumentacją
i instrukcjami Wykonawcy,
g) zapewnić, aby zgłoszeń do serwisu gwarancyjnego, pomocy technicznej dokonywały osoby
upoważnione,
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
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h) zapewnić szybkie łącze internetowe synchroniczne pozwalające na dwukierunkową pracę z
siecią rozległą Internet w wymaganych protokołach i standardach, wymienionych
w Załączniku nr 2 do Umowy.
Wykonawca oraz Zamawiający zobowiązani są do współpracy zgodnie z zasadami zapisanymi
w Umowie, do niezwłocznego przekazania sobie wszelkich informacji mogących mieć wpływ
na należytą i terminową realizację przedmiotu umowy, zwłaszcza informowania o wszelkich
istniejących lub przewidywanych problemach powstałych w związku z realizacją Umowy.
§7

RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE
1.
2.
3.

4.

5.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne sprzętu
i programu komputerowego dostarczonego w ramach realizowanego przedmiotu umowy.
Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu lub
programu z opisem przedmiotu umowy zawartych w Załącznikach do Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich,
patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i
przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem wszystkich elementów przedmiotu
umowy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony
do wprowadzenia do obrotu oprogramowania, którego wdrożenia będzie dokonywał oraz
za to, że Zamawiający wskutek zawarcia Umowy będzie upoważniony do korzystania w ramach
zwykłego użytku ze wszelkiego oprogramowania dostarczonego w przedmiocie umowy.
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku,
licząc od dnia podpisania protokołu odbioru etapu, w ramach którego etapu ta wada
zaistniała, natomiast uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne przedmiotu umowy
wygasają z upływem roku od chwili, kiedy Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady.
§8

LICENCJA, SZKOLENIA, OPIEKA TECHNICZNA
1.

2.

Wykonawca oświadcza, że jest posiadaczem lub reprezentuje posiadacza autorskich praw
majątkowych i pokrewnych do programu komputerowego do zarządzania repozytoriami
biblioteki cyfrowej.
Wykonawca z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy przekazuje program
na oryginalnym nośniku producenta i udziela Zamawiającemu nieograniczonej czasowo
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
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licencji na korzystanie z wdrożonego programu – repozytorium biblioteki cyfrowej –
w działalności statutowej Zamawiającego, zgodnie z przeznaczeniem tego programu.
Wykonawcy nie przysługują inne prawa do programu wchodzącego w skład przedmiotu
umowy poza wyraźnie przewidzianymi w Umowie, z zastrzeżeniem bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.
Dostarczony przez Wykonawcę program zostanie objęty niewyłączną licencją na korzystanie
z niego pracownikom Zamawiającego bez żadnych dodatkowych ograniczeń – Zamawiający
otrzyma pisemną umowę przyznania licencji.
Wykonawca oświadcza, że program został stworzony przy pomocy programów i narzędzi,
z których korzystanie nie wymaga nabywania dodatkowych licencji albo takich, do których
twórca programu nabył stosowne prawa. Korzystanie z programu nie narusza praw autorskich
ani innych dóbr prawnie chronionych osób trzecich.
Zamawiający – jako Licencjobiorca – ma prawo do sporządzenia przynajmniej jednej kopii
zapasowej nośników z programem tylko dla celów archiwalnych i odtworzeniowych.
Zamawiający pozostanie właścicielem danych wprowadzanych do programu i generowanych
przez program, i jest uprawniony do wykonywania kopii tych danych.
Wykonawca zobowiązuje się, że w związku z realizacją Umowy nie zostaną naruszone prawa
osób trzecich, w szczególności przewidziane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo
autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z póz. zm.).
W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego
wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku
korzystania przez Zamawiającego, zgodnie z Umową, z programu do zarządzania biblioteką
cyfrową, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków faktycznych
i prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami, pod
warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o zgłoszonych roszczeniach,
przekaże mu wszelkie posiadane przez niego informacje i dokumenty związane z takim
roszczeniem, umożliwi Wykonawcy ewentualne wstąpienie w miejsce Zamawiającego
w postępowaniu sądowym, nie uzna takich roszczeń bez pisemnej zgody Wykonawcy, będzie
współdziałał z Wykonawcą w trakcie prowadzenia sporu oraz nie podejmie prób ugodowego
zakończenia sporu bez pisemnej zgody Wykonawcy.
W celu instalacji programu na serwerze dostarczonym przez Wykonawcę, Zamawiający
zainstaluje i przygotuje system operacyjny Linux, wraz z relacyjną bazą danych spełniającą
warunki wymienione w Załączniku Nr 2 do Umowy oraz oprogramowaniem darmowym
niezbędnym do wykonania instalacji programu lokalnej lub zdalnej przez Wykonawcę.
W jednym z etapów wdrożenia programu w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
wykona usługę szkolenia pracowników – redaktorów i administratorów – delegowanych przez
Zamawiającego w Nowym Sączu, w pomieszczeniach i na sprzęcie przygotowanym przez
Zamawiającego.
Maksymalna liczba uczestników szkolenia dla redaktorów biblioteki cyfrowej – 15 osób.
Maksymalna liczba uczestników szkolenia dla administratorów biblioteki cyfrowej – 4 osoby.
Wykonawca zagwarantuje opiekę techniczną wdrożonego programu poprzez kontakt
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
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telefoniczny lub e-mailowy z dostępem w trybie ośmiogodzinnym w dni robocze każdego
tygodnia przez okres 12 miesięcy od chwili podpisania protokołu odbioru etapu przedmiotu
umowy, w którym zawarta była instalacja programu.
15. W trakcie trwania okresu opieki technicznej Zamawiający będzie posiadał prawo pobierania
nowszych, udostępnionych wersji programu, wraz z pomocą w wykonaniu aktualizacji
oprogramowania.
16. Zamawiający deklaruje, że osobami do zgłaszania problemów technicznych w użytkowaniu
programu będą administratorzy cyfrowej biblioteki.
§9
ZMIANA STRON UMOWY I KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawca może zlecić wykonanie niniejszej Umowy osobie trzeciej prawa i obowiązki, tylko
w części dotyczącej sprzedaży licencji programu, usługi instalacji programu, szkoleń
administratorów i redaktorów biblioteki i opieki technicznej programu, i tylko w przypadku, gdy
osoba ta jest to producentem programu, zwana dalej Podwykonawcą.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich
Podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego
Wykonawcy.
3. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej
Umowy.
4. W celu realizacji gwarancji w na dostarczony – w ramach realizacji przedmiotu umowy – serwer
internetowy -bazodanowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne
dokumenty.
§ 10
GWARANCJA JAKOŚCI
1.

2.

3.

Wykonawca gwarantuje działanie wdrożonego programu na zainstalowanym systemie
operacyjnym oraz dostarczonego serwera bazodanowo -internetowego zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w opisie przedmiotu umowy wraz z załącznikami,
ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz dostarczoną
dokumentacją użytkownika.
Szczegółowy zakres gwarancji oraz czas naprawy i czas reakcji w przypadku awarii serwera
zostały określone w Załączniku Nr 1 do Umowy. W uzasadnionych przypadkach – po
wyrażeniu zgody przez Zamawiającego – termin naprawy może być wydłużony.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
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tkwiących w produkcie stanowiącym przedmiot umowy w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiającego, jak i wszelkie inne jego wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które
Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią
się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
Wykonawca zobowiązuje się w ramach opieki technicznej przez okres przynajmniej 12
miesięcy zapewnić opiekę techniczną programu polegającą na przyjmowaniu zgłoszeń
telefonicznych i e-mail, i pomocą wykfalifikowanego specjalisty w przypadku nieprawidłowej
pracy programu, ewentualnych błędów programu.
Wykonawca w ramach gwarancji zapewni przez okres 12 miesięcy dostępność aktualizacji
programu, które mają na celu eliminację ewentualnych błędów i posiadających nowe funkcjonalności.
Wykonawca zobowiązuje się odbierać zgłoszenia w ramach gwarancji:
a) pod numerem telefonu (dotyczy tylko programu – w ramach opieki technicznej ):
… … … … … … … … … od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-16:00.
b) pod numerem fax: … … … … … … … … … .
c) pod adresem poczty elektronicznej (email) … … … … … … … … … … … … .
d) listownie, pod adresem: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Wykonawca zobowiązuje się odbierać uszkodzony sprzęt w siedzibie Zamawiającego oraz do:
a) uznawania za zgłoszenie wystąpienia awarii lub wady przesłania informacji faksem,
elektronicznie (e-mail) lub dostarczenie pisma do siedziby Wykonawcy,
b) realizacji czynności wchodzących w zakres gwarancji w sposób określony w Załączniku nr 1
do Umowy.
Jeśli Wykonawca lub inny gwarant, albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich
do odbioru uszkodzonego sprzętu lub usunięcia awarii lub wady elementu przedmiotu umowy
nie dopełni obowiązku wymiany sprzętu od wad lub usunięcia awarii lub wad sprzętu
w drodze naprawy w terminie określonym w ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia
wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia
przysługujące mu na podstawie niniejszej Umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu
rękojmi za wady fizyczne i naliczenie kar umownych.
Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonać
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.
§ 11

ZAPŁATA CENY
1.

Wynagrodzenie całkowite w wysokości brutto … … … … … , … … PLN (słownie złotych: … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … ) w tym VAT ……..% tj. … … … … … , … … PLN, obejmuje
wszystkie działania w ramach przygotowania się Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
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oraz działania przewidziane po stronie Wykonawcy w ramach Umowy.
2.

Zapłata wynagrodzenia następować będzie częściami na podstawie faktur wystawionych po
wykonaniu poszczególnych etapów, o których mowa w §4 Umowy – które to etapy zawierają
technologicznie skończony element przedmiotu umowy – potwierdzonych podpisanym
obustronnie protokołem odbioru.

3.

Kwota całego wynagrodzenia podana w §11 ust. 1 uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie
obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. Oznacza to, że
sumarycznie ceny za usługi i dostawy z poszczególnych etapów prac realizowanych zgodnie z
harmonogramem, zawierają wszystkie koszty związane z realizacją dostaw i świadczeniem
przez Wykonawcę usług objętych Umową wynikające wprost, jak również nie ujęte, a
niezbędne do wykonania Umowy, tj. podatek VAT, ubezpieczenie, wszelkie prace
przygotowawcze, koszty: transportu, dostarczenia, instalacji, pomocy technicznej, napraw,
serwisowania, opłaty związane z długością gwarancji (pakiety gwarancyjne serwisowe) itd.

4.

Faktury będą realizowane w terminie 28 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury cząstkowej VAT oraz potwierdzenia dokonania odbioru etapu, przez
przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5.

Za dzień płatności uznaje się dzień, w którym Zamawiający złoży w banku prowadzącym jego
rachunek bankowy polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy.

6.

Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

7.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i terminowość rozliczenia
wszelkich podatków i innych należności publicznoprawnych podlegających doliczeniu do ceny.

8.

Zamawiający oświadcza, że posiada nr NIP 734-001-67-07 i upoważnia Wykonawcę
do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy dla:
Miasto Nowy Sącz – Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
§ 12

OPÓŹNIENIE WYKONAWCY I KARY UMOWNE
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które Zamawiający może naliczyć
w następujących sytuacjach:
a) za zwłokę w zakończeniu realizacji poszczególnych etapów Umowy opisanych w §4 –
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w §11 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
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b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych na etapie realizacji Umowy – w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, określonego w §11 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonego od
upłynięcia terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za niedotrzymanie terminu – określonego w Załączniku nr 1 – naprawy serwera
w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto Umowy, za każdą godzinę zwłoki;
d) za niedotrzymanie czasu reakcji – określonego w Załączniku nr 1 – na zgłoszoną awarię
serwera w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto Umowy, za każdą godzinę zwłoki,
2.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §11 ust.
1 z zastrzeżeniem §13 niniejszej Umowy.

3.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §11 ust. 1 z
zastrzeżeniem §13 ust. 3 niniejszej Umowy.

4.

Kara umowna zostanie potrącona Wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy lub z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.

Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, gdy:
a) Wykonawca nie przystąpił do wykonania Umowy bez uzasadnionych przyczyn,
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i zwłoka w wykonaniu danego etapu trwa dłużej niż 21 dni,
c) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierza wykonanie Umowy innej osobie lub
podmiotowi, z zastrzeżeniem §9 ust. 1.
d) Wykonawca realizuje Umowę w sposób sprzeczny z jej treścią lub dopuszcza się rażących
zaniedbań w sposobie wykonania przedmiotu umowy,
e) Powstanie po stronie Wykonawcy stan niewypłacalności uzasadniający wszczęcie
postępowania naprawczego wobec Wykonawcy,
f) Wszczęto postępowanie likwidacyjne Wykonawcy,
g) Nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia
właściwego organu,
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h) wystąpi istotna zmiany okoliczności powodująca, 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. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
2.

Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.

3.

Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy za wypowiedzeniem, jeśli
Zamawiający jest w zwłoce z wypłaceniem należnego wynagrodzenia na podstawie
prawidłowo wystawionych faktur w okresie dłuższym niż 40 dni kalendarzowych.

4.

Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w ust. 3 musi nastąpić w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Termin
wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu pisma o wypowiedzeniu.

5.

Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umową
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczyć mu w
tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający
może od umowy odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6.

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 14

ROZSTRZYGANIE SPORÓW, PRAWO WŁAŚCIWE
1.

Strony dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory rozstrzygać polubownie.

2.

Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej Umowy strony poddają
rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.
Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
§ 15

ZMIANY UMOWY, JĘZYK, EGZEMPLARZE, ZAŁĄCZNIKI
1.

Umowa podlegać będzie interpretacji zgodnie z prawem polskim.
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

Strona 13 z 14

Zamawiający: Miasto
Nowy Sącz, Rynek 1,
33-300 Nowy Sącz.

BPM.ZZP.271.593.2011

Nr sprawy:

Dostawa sprzętu komputerowego, osprzętu sieciowego, oprogramowania oraz serwera internetowego – bazodanowego
na potrzeby urzędu Miasta Nowego Sącza w ramach realizacji projektu pn.: „Wykorzystanie technologii informacyjnych i
komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz.
Załącznik nr 18 do specyfikacji BPM.ZZP.271.593.2011

Wersja:

1.

Strona:

14 z
14

2.

Wszystkie dokumenty związane z realizacją Umowy muszą będą sporządzone w języku
polskim.

3.

Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności i mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Zmiany i uzupełnienia Umowy mogą zostać wprowadzone jedynie w
formie aneksu do Umowy.

4.

Umowa może ulec zmianie w zakresie:
a) wysokości wynagrodzenia, na podstawie korekty wykonanego zakresu zamówienia,
b) terminu wykonania Umowy w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych,
c)

terminu wykonania Umowy w wyniku konieczności wykonania robót dodatkowych
niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego.

5.

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może zmienić Umowę w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy zajdzie konieczność
wprowadzenia takich zmian, która wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili Umowy.

6.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

7.

Wykaz załączników do Umowy:
a) Załącznik Nr 1 do Umowy – Szczegółowe określenie
b) Załącznik Nr 2 do Umowy – Szczegółowe określenie
c) Załącznik Nr 3 do Umowy – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
d) Załącznik Nr 4 do Umowy – Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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