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[PROJEKT] UMOWA NR PGKiM/ZP/01/01/2019

Załącznik Nr 5 do SIWZ

zawarta w Hrubieszowie w dniu ………….....……… r. pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie,
ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS: 0000155601, NIP: 919-12-57-274, wysokość kapitału zakładowego
19 023 900,00 zł,
reprezentowanym przez:
..................................................
zwanym dalej “Zamawiającym”
a
........................................................
reprezentowaną przez:
...........................................
zwaną dalej „Wykonawcą”.
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie ,,Stronami’’ o następującej treści:
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej obowiązujących progów dla zamówienia sektorowego – art. 132
ust. 1 pkt 4 i art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wdrożenia Systemu
informacji przestrzennej GIS sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modelu hydraulicznego
i hydrodynamicznego sieci wodociągowej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu
i oprogramowania o funkcjonalności określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy –
Opisie Przedmiotu Zamówienia, jak również udzielenia Zamawiającemu licencji na
Oprogramowanie, a także do wykonania pozostałych świadczeń i obowiązków określonych
w Umowie i Opisie Przedmiotu Zamówienia [dalej: Przedmiot Umowy].
3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykona wszystkie świadczenia i obowiązki objęte
Przedmiotem Umowy, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu samodzielnie, a powierzenie
wykonywania niniejszej Umowy osobie trzeciej wymaga uzyskania zgody Zamawiającego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z poniższym
harmonogramem, zakładającym III podstawowe etapy prac:
ETAP I, obejmujący prace przygotowawcze, zakup materiałów wejściowych do realizacji
projektu, dostawa sprzętu komputerowego, uzgodnienie struktury bazy GIS, opracowanie
projektu funkcjonalnego systemu – w terminie do 4 miesięcy od podpisania umowy;
b)
ETAP II, obejmujący dostawę i wdrożenie platformy GIS wraz z modułami
informatycznymi, uzupełnienie bazy danych GIS w zakresie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, opracowanie modelu numerycznego systemu dystrybucji wody i jego
kalibrację, opracowanie procedur oraz przeprowadzenie działań mających na celu
integrację systemów informatycznych, dostawę oprogramowania do modelowania sieci
wodociągowej, przeprowadzenie działań mających na celu weryfikację modelu
matematycznego – w terminie do 13 miesięcy od podpisania umowy;
c)
ETAP III, obejmujący testy funkcjonowania wszystkich elementów systemu, w tym
zagadnienia związane z wymianą danych pomiędzy systemem GIS i modelem, modelem
i billingiem oraz systemem SCADA, modelem i systemem GIS; ponadto, w zakres ETAPU III
wchodzić będzie również:
- opracowanie i przekazanie kompletu dokumentacji powykonawczych, instrukcji obsługi,
użytkowania systemu GIS i modelu matematycznego,
- przeprowadzenie cyklu szkoleń Zamawiającego z obsługi wdrożonych systemów,
- wykonanie odbiorów końcowych.
a)
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§2
Termin wykonania Przedmiotu Umowy
Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca rozpocznie wykonywanie świadczeń objętych
Przedmiotem Umowy od dnia podpisania Umowy i wykona wszystkie świadczenia określone
w Umowie w terminie do dnia …………… r. [termin wykonania Przedmiotu Umowy], przy
czym Wykonawca wykonywać będzie świadczenia objęte Przedmiotem Umowy zgodnie
z harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej
Umowy, który zawiera podział świadczeń objętych Przedmiotem Umowy na poszczególne
Etapy [o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy] tworzące funkcjonalną całość, nadające się do
dokonania ich odbioru oraz określenie wartości poszczególnych Etapów świadczeń.
Strony zgodnie ustalają, że przez termin wykonania Przedmiotu Umowy rozumieją datę
podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy – bez zastrzeżeń, co oznacza,
że Wykonawca ma świadomość, iż zgłoszenie gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu
Umowy, musi dokonać na co najmniej 5 dni przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy.
Strony zgodnie ustalają, że przez termin wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie
poszczególnych Etapów świadczeń, określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym,
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, rozumieją datę podpisania Protokołu Odbioru
Częściowego Przedmiotu Umowy, co oznacza, że Wykonawca ma świadomość, iż zgłoszenia
gotowości do Odbioru Częściowego Przedmiotu Umowy, musi dokonać, na co najmniej 3 dni
roboczych przed terminem wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie poszczególnego Etapu
świadczeń.
Strony zgodnie ustalają, że sprzęt komputerowy, dokumenty licencyjne i wszelkie inne
dokumenty i rzeczy objęte Umową, zostaną dostarczona przez Wykonawcę do siedziby
Zamawiającego [miejsce dostawy], przy czym koszty zakupu, transportu, rozładunku i ryzyko
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dostawy do miejsca dostawy obciążają w całości Wykonawcę. Ponadto Wykonawca ponosi
ryzyko utraty bądź uszkodzenia sprzętu w trakcie jego transportu i rozładunku.
5. Wykonawca, wraz ze sprzętem komputerowym i innymi rzeczami objętymi umową,
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty powiązane z tym
sprzętem i rzeczami, w szczególności karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi. Brak
któregokolwiek z dokumentów wymienionych powyżej stanowić będzie dla Zamawiającego
podstawę do odmowy podpisania Protokołu Dostawy, o którym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu.
6. Strony zgodnie ustalają, że wydanie przez Wykonawcę oraz odbiór przez Zamawiającego
sprzętu komputerowego i innych rzeczy objętych umową nastąpi bezpośrednio po ich
rozładunku w miejscu dostawy, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego w formie
Protokołu Dostawy, w którym Zamawiający wskaże zastrzeżenia co do ilości dostarczonego
sprzętu i rzeczy oraz ewentualne uwagi do stanu opakowań lub widocznych uszkodzeń.
Z chwilą dostarczenia sprzętu komputerowego i innych rzeczy objętych umową do miejsca
dostawy na Zamawiającego przechodzi prawo własności infrastruktury sprzętowej.
7. W przypadku stwierdzonych w Protokole Dostawy, o którym mowa w ust. 6 powyżej, braków
ilościowych oraz widocznych uszkodzeń sprzętu komputerowego i innych rzeczy objętych
umową, a ponadto stwierdzonych przez Zamawiającego wad sprzętu komputerowego
i innych rzeczy objętych umową, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia
Zamawiającemu brakującej liczby infrastruktury sprzętowej oraz infrastruktury sprzętowej
wolnej od wad, w terminie 10 dni roboczych. Dostarczenie Zamawiającemu infrastruktury
sprzętowej, zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, wymaga potwierdzenia w formie
Protokołu Dostawy, na zasadach wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu. Zamawiający nie
ma obowiązku badania dostarczonej infrastruktury sprzętowej, a podpisanie Protokołu
Dostawy nie pozbawia Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń, ani ich nie ogranicza.
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§3
Odbiór częściowy i końcowy Przedmiotu Umowy
Przedmiotem odbioru częściowego są poszczególne Etapy świadczeń, określone
w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. Celem
odbioru częściowego jest kontrola wykonania Etapów świadczeń, zgodnie z w/w
harmonogramem (kontrola terminowości) oraz kontrola poprawności wykonania świadczeń
(tj. kontrola jakości).
Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie przez Wykonawcę świadczeń objętych
Przedmiotem Umowy, w szczególności przeprowadzenie testu sprawdzającego
zakończonego pozytywnym uruchomieniem Systemu informacji przestrzennej GIS, o którym
mowa w Umowie.
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu za pośrednictwem faksu na numer:
84 696 24 57 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
pgkim.hrub.og@list.pl gotowość do odbioru odpowiednio częściowego lub końcowego.
Dokonanie odbioru zarówno częściowego jak i końcowego wymagać będzie każdorazowo
potwierdzenia w formie pisemnego protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, odpowiednio
częściowego lub końcowego, podlegającego podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.
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5. Jeżeli w toku odbioru Przedmiotu Umowy odpowiednio częściowego lub końcowego
stwierdzone zostaną wady to Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, przysługują następujące uprawnienia:
1) stwierdzenia, że Przedmiot Umowy został wykonany bez wad – Strony podpiszą
Protokół Odbioru Końcowego/ Częściowego Przedmiotu Umowy,
2) stwierdzenia, że Przedmiot Umowy posiada wady, które nadają się do usunięcia –
Zamawiający
ma
prawo
odmówić
podpisania
Protokołu
Odbioru
Końcowego/Częściowego Przedmiotu Umowy i wyznaczyć Wykonawcy rozsądny termin
na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru,
3) stwierdzenia, że Przedmiot Umowy posiadają wady nienadające się do usunięcia –
Zamawiający ma prawo:
a) odmówić podpisania Protokół Odbioru Końcowego/Częściowego oraz odstąpić
od Umowy i do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 8 ust.
1 pkt. 3) Umowy
lub
b) podpisać Protokół Odbioru Końcowego/Częściowego, a ponadto Zamawiający
zachowuje prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia
Wykonawcy o wartość prac posiadających wady.
6. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów za pracę, materiały,
urządzenia użyte do usunięcia wad Przedmiotu Umowy.
7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wad, jeżeli odbiór odpowiednio Częściowy lub
Końcowy Przedmiotu Umowy nie został dokonany, postanowienia ust. 1 - 5 niniejszego
paragrafu stosuje się odpowiednio.
8. Protokół Odbioru Przedmiotu Umowy odpowiednio Częściowy lub Końcowy – bez zastrzeżeń
stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, odpowiednio
częściowej lub końcowej.
9. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże
Zamawiającemu w szczególności:
a) Wypełnioną bazę danych;
b) System do obsługi bazy danych z modułami;
c) Licencję do oprogramowania;
d) Pliki z modelem;
e) Program symulacyjny (do obsługi plików z modułami);
f) Hardware;
g) Instrukcję utrzymania modelu;
h) Pomosty informatyczne integrujące systemy;
i) Instrukcje obsługi sprzętu,
j) Specyfikację przekazanego sprzętu i oprogramowania wraz z podaniem ilości
i jednostkowych wartości;
k) Karty gwarancyjne;
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§4
Wynagrodzenie
Za należyte wykonanie przez Wykonawcę całości świadczeń i obowiązków określonych
w Umowie, Wykonawcy przysługuje całkowite łączne ryczałtowe wynagrodzenie
(w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego) w wysokości …………. zł netto [słownie: ………]
powiększone o podatek VAT, ....... zł brutto [słownie: ………] według stawki zgodnej
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Kwota wynagrodzenia, wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest kwotą stałą nie
podlegającą zmianom w czasie obowiązywania Umowy i w całości wyczerpuje ona roszczenia
Wykonawcy z tytułu wykonania całości świadczeń i obowiązków określonych w Umowie,
w tym z tytułu udzielenia Zamawiającemu licencji na korzystanie z Systemu informacji
przestrzennej GIS i Oprogramowania, a także z tytułu przeprowadzenia szkolenia
użytkowników i administratorów Systemu, asysty powdrożeniowej oraz udzielenia
Zamawiającemu nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z wszelkich utworów, które
powstały w związku z realizacją niniejszej Umowy, w zakresie wskazanym w § 10 ust. 8
Umowy, a także z tytułu asysty powdrożeniowej oraz obsługi serwisowej w ramach serwisu
gwarancyjnego, jak również z tytułu wykonywania przez Wykonawcę w okresie pierwszych
12 miesięcy od daty podpisania przez Strony Końcowego Protokołu Odbioru Przedmiotu
Umowy – bez wad istotnych - świadczeń asysty powdrożeniowej.
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,
nastąpi w częściach, odpowiednio na podstawie faktury częściowej VAT i faktury końcowej
VAT. Wykonawca uprawniony będzie wystawiać częściowe faktury VAT obejmujące
wynagrodzenie w wysokości określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy za wykonane i odebrane Etapy świadczeń, określone w tym
harmonogramie.
Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie wykonanie poszczególnego Etapu
świadczeń określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o którym mowa w § 2 ust.
1 Umowy oraz Protokół Odbioru Częściowego – bez wad istotnych, podpisany przez
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następować w terminie 30 dni od daty
doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, odpowiednio
częściowej lub końcowej – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści
faktury VAT.
Za datę zapłaty wynagrodzenia, uważa się datę obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku
bankowego Zamawiającego.

§5
Obowiązki Stron
1. Niezależnie od innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do:
1) wykonania świadczeń objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z Umową i powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w sposób należyty i terminowy.
2) powierzenia wykonywania świadczeń objętych Przedmiotem Umowy swoim pracownikom,
którzy dysponują wiedzą i doświadczeniem do należytego wykonania Umowy.
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3) wykonywania wszystkich świadczeń objętych Przedmiotem Umowy w sposób nie kolidujący
w żadnej mierze z bieżącą działalnością Zamawiającego. W przypadku, gdy powstanie
konieczność wykonania prac kolizyjnych (tj. takich prac, które mogą utrudniać lub zatrzymać
bieżącą działalność Zamawiającego) Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym
Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem (3 dni robocze) oraz do ustalenia z nim
zakresu i czasu realizacji pracy kolizyjnej.
4) świadczenia usług asysty powdrożeniowej w terminie 12 miesięcy od dnia odbioru
końcowego Przedmiotu umowy.
5) Wypełniania obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio będą pozyskiwane
w celu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
2. Niezależnie od innych obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy, Zamawiający
zobowiązuje się do współdziałania przy realizacji umowy z Wykonawcą, a w szczególności
do:
a) wyznaczenia swojego pracownika odpowiedzialnego za koordynację wykonania
Przedmiotu Umowy,
b) oddelegowania użytkowników i administratorów Systemu do udziału w szkoleniach
określonych w harmonogramie, w terminach wskazanych w tym harmonogramie, na
czas niezbędny do przeprowadzenia tych szkoleń przez Wykonawcę,
c) zapewnienia Wykonawcy na czas przeprowadzania szkolenia sali szkoleniowej,
d) udostępnienia Wykonawcy posiadanych instrukcji i informacji dotyczących systemów
informatycznych i programów komputerowych funkcjonujących u Zamawiającego,
których funkcje nie zostaną zastąpione przez System, w celu prawidłowej ich
konfiguracji z Systemu.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za
wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywania przez Wykonawcę lub pod jego
kierownictwem świadczeń objętych Przedmiotem Umowy, niezależnie od tego czy szkody te
powstały w wyniku działań lub zaniechań wynikających z obowiązków wskazanych
w niniejszej Umowie, czy też poza nimi. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności
powstałej z wyłącznej winy Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
pracowniczą, cywilną i wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą względem
zatrudnionych pracowników i innych osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu
Umowy, z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i/lub chorób zawodowych.
4. W przypadku zmiany formy organizacyjnej lub zmiany danych dotyczących Zamawiającego,
w okresie świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dokonywania zmian w szczególności
aktualizowania danych w Systemie.
§6
Rękojmia za wady i gwarancja jakości
1. Wykonawca zapewnia, że dostarczone Oprogramowanie, sprzęt komputerowy oraz rzeczy
objęte Umową, spełniają wymagania wynikające z treści niniejszej Umowy oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, są wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca udziela na Przedmiot Umowy, w tym na Oprogramowanie, wykonane prace
związane z wdrożeniem Oprogramowania, gwarancji jakości na okres, który rozpoczyna się
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od dnia dostarczenia Przedmiotu Umowy, a kończy z upływem ….. miesięcy od daty
podpisania przez Strony Końcowego Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy – bez wad
istotnych. Gwarancja jakości obejmuje wszelkie wady Przedmiotu Umowy, w tym wady,
awarie i/lub usterki Oprogramowania oraz niezgodności wdrożonego Oprogramowania
w zakresie funkcjonalności określonej w Załączniku Nr 1 do Umowy.
Strony zgodnie ustalają, że rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za
wady Przedmiotu Umowy na okres równy okresowi gwarancji jakości. Uprawnienia z tytułu
rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji
jakości. Wykonawca w okresie rękojmi ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody
w mieniu Zamawiającego i utracone przez niego korzyści będące następstwem ujawnionych
wad Przedmiotu Umowy.
W ramach obowiązków wynikających z gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, Wykonawca
zobowiązany jest przystępować do usuwania wad, awarii i /lub usterek Przedmiotu Umowy
na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy.
Wszelkie uzasadnione koszty usuwania wad, zaistniałych w okresie obowiązywania
gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz koszty obsługi serwisowej, w całości obciążają
Wykonawcę.
Na wymienione przez Wykonawcę części zamienne i podzespoły, okres gwarancji jakości
biegnie od nowa od dnia ich wymiany.

§7
Odstąpienie od umowy
1. Strony zgodnie oświadczają, że poza innymi przypadkami przewidzianymi w Umowie oraz
w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, bez wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu, między innymi w następujących przypadkach:
a) gdy Wykonawca opóźni się z przyczyn leżących po jego stronie z rozpoczęciem
wykonywania Przedmiotu Umowy o co najmniej 10 dni w stosunku do terminu
rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy,
b) gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, opóźni się z wykonaniem
poszczególnych Etapów świadczeń określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, o co najmniej 15 dni w stosunku do terminów ich
wykonania określonych w tym harmonogramie,
c) gdy Wykonawca wykonywać będzie świadczenia objęte Przedmiotem Umowy w sposób
wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami Umowy, wówczas Zamawiający ma prawo
wezwać go do zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy wyznaczając mu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający może odstąpić
od Umowy i powierzyć dalsze wykonywanie Umowy innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być przesłane za pośrednictwem faksu.
Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia określone w niniejszym paragrafie, a także
w innych postanowieniach Umowy lub obowiązujących przepisach prawa, w okresie
3 miesięcy od wystąpienia zdarzeń, powodujących powstanie prawa do odstąpienia od
Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a w przypadku kilku takich zdarzeń – od
wystąpienia ostatniego z nich. W każdym takim przypadku Zamawiający będzie miał prawo
żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 3 Umowy.
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§8
Kary umowne
1. Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karami umownymi
w następujących przypadkach:
1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia
ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu
Umowy, także w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,2%
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień
opóźnienia w stosunku do terminów usunięcia tych wad, wyznaczonych na podstawie
Umowy lub przez Zamawiającego,
3) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 4
ust. 1 Umowy,
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
3. Strony zgodnie oświadczają, że dla potrzeb wyliczenia kar umownych przyjmują wysokość
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, przy zastosowaniu
stawki podatku VAT wynoszącej 23%.
4. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej
kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający ma prawo dochodzenia kar jednocześnie na kilku
podstawach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Przedmiotu Umowy,
Wykonawca będzie upoważniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę
w wysokości ustawowej.
§9
Szkolenia
1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie użytkowników końcowych i administratorów systemu
na warunkach określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy.
2. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego na koszt i staraniem
Wykonawcy.
3. Szczegóły szkolenia zostaną ustalone pomiędzy Stronami w formie roboczych kontaktów.
§10
Licencja
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Systemu
informacji przestrzennej GIS oraz wszelkie prawa własności, własności intelektualnej (prawa
autorskie, patenty, prawa ochronne do znaku towarowego) do w/w Systemu oraz jego
dokumentacji, a także do wszelkich ulepszeń, poprawek, uaktualnień, rozszerzeń i innych
modyfikacji tego Systemu.
Strona 8 z 12

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie łączących go umów z właścicielami oprogramowania
i innych oprogramowań niezbędnych do prawidłowego działania Systemu, o których mowa
w § 1 ust. 2 lit. b) Umowy i jest uprawniony do udzielania w imieniu w/w podmiotów
licencji/sublicencji na użytkowanie oprogramowania, o którym mowa powyżej. Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć dokumenty licencji udzielonych przez w/w podmioty o ile będzie
to konieczne w celu należytego wykonania Umowy.
3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia
zawartego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia
szkody poniesionej w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie, na zasadach
określonych przepisami prawa.
4. Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na
rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku określonym w ust. 3 niniejszego
paragrafu, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych
z zakresu własności przemysłowej i własności intelektualnej na rzecz osób uprawnionych
z tych praw.
5. Wykonawca, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, udziela Zamawiającemu
wszelkich licencji na korzystanie z Oprogramowania, w tym niewyłącznej licencji na
korzystanie z Systemu informacji przestrzennej GIS, na stanowiskach komputerowych
w liczbie określonej w Załączniku nr 1 do Umowy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego
i zgodnego z przeznaczeniem korzystania z wymienionego powyżej oprogramowania, to jest
obejmującym następujące pola eksploatacji: korzystanie, kopiowanie, wprowadzanie do
systemów komputerowych, wykonywanie praw zależnych.
6. Licencję uważa się za udzieloną z chwilą zawarcia przez Strony niniejszej Umowy. Pozostaje
ona w mocy przez czas nieokreślony.
7. Wykonawca nie wyraża zgody na udzielanie przez Zamawiającego dalszych licencji /
sublicencji na korzystanie z Oprogramowania.
8. Z chwilą przekazania Zamawiającemu wszelkich utworów, które powstały w związku
z realizacją niniejszej Umowy, mocą niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu
nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z tych utworów jako całości, jak
i z poszczególnych ich części, w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego
z przeznaczeniem korzystania z tych utworów, to jest obejmującym następujące pola
eksploatacji: korzystanie, kopiowanie, wprowadzanie do systemów komputerowych,
wykonywanie praw zależnych, w tym wprowadzenia zmian.
§ 11
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto,
określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Zabezpieczenie to służy do pokrycia wszelkich roszczeń
Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych.
2. Zabezpieczenie może być wniesione według wybory Wykonawcy w jednej lub kilku
z następujących form:
a) w pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
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c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia i doręczenia dowodu jego
ustanowienia Zamawiającemu w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia Umowy.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego.
4. Jeżeli Wykonawca nie ustanowi w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w jednej z form określonych w ust. 2
niniejszego paragrafu, spełniającego wymagania określone w treści niniejszego paragrafu,
w takim przypadku Zamawiający uprawniony będzie do zatrzymania tytułem powyższego
zabezpieczenia kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego
w § 4 ust. 1 Umowy (kaucja gwarancyjna) – z wynagrodzenia objętego fakturami częściowymi
VAT, wystawionymi przez Wykonawcę począwszy od pierwszej wystawionej przez
Wykonawcę faktury VAT. Od kwoty kaucji gwarancyjnej ustanowionej w powyższy sposób
nie przysługuje Wykonawcy oprocentowanie.
5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowić zabezpieczenie w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, tego rodzaju gwarancja musi spełniać następujące
wymagania: musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie. Ponadto
przed ustanowieniem zabezpieczenia w postaci tego rodzaju gwarancji, treść tej gwarancji
musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.
6. Zabezpieczenie opisane w ust. 1 powyżej, wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone
Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron
Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie
30% wysokości zabezpieczenia, a zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15. dniu
po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 12
Osoby wyznaczone
Strony wyznaczają swoich przedstawicieli w realizacji Przedmiotu Umowy:
- Zamawiający:
1) …………,
2) ………….
- Wykonawca :
1) …………..,
2) ……………
§ 13
Klauzula informacyjna dot. RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, informujemy, że:
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1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów, e-mail:
iod@pgkimhrubieszow.pl;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy:
PGKiM/ZP/01/01/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego;
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018);
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników;
b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, jednakże prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego;
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) prawo w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
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§ 14
Zmiany Umowy
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyłonionego do realizacji przedmiotu zamówienia, aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
2.1. zmiany wysokości wynagrodzenia brutto, jeżeli wynikać to będzie ze zmiany
obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT
wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku
odpowiednim do zmiany wysokości stawki podatku VAT.
2.2. zmiany terminu zakończenia wykonania zamówienia, spowodowanego wstrzymaniem
realizacji usługi ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie
zawierania umowy.
2.3. zmiany terminu wykonania zamówienia maksymalnie do 31 października 2020 roku.
2.4. zmiany terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej;
2.5. zmiany terminów związanych z zapewnieniem finansowania zamówienia.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

§ 15
Postanowienia końcowe
Postanowienia niniejszej Umowy nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień
Zamawiającego i obowiązków Wykonawcy, wynikających z obowiązujących przepisów.
Strony ustalają, że dokonanie przez Wykonawcę przelewu (cesji) wierzytelności
przysługujących mu z tytułu wykonania niniejszej Umowy wymaga uzyskania przez
Wykonawcę uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej zastrzeżonej
pod rygorem nieważności.
Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności.
W przypadku gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia niniejszej umowy są
nieważne albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych, nie będzie to naruszało ani
ważności, ani skuteczności pozostałych postanowień umownych. W takich przypadkach
Strony zobowiązują się do zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób najbardziej
zbliżony wyrażą ekonomiczny i prawny sens postanowień zastąpionych.
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego miejscowo i rzeczowo sądu powszechnego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Umowa niniejsza została zawarta w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

Załączniki:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 11 do SIWZ),
2) Harmonogramem rzeczowo – finansowy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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