Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UMOWA NR ……………… (PROJEKT)
zawarta w dniu ................................... w Polkowicach pomiędzy Gminą Polkowice z siedzibą w Polkowicach, ul. Rynek 1,
reprezentowaną przez Urząd Gminy Polkowice, w imieniu którego działa:
Mariola Szymczyk – Dyrektor Gabinetu Burmistrza
przy kontrasygnacie Krystyny Kozłowskiej – Skarbnika Gminy
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a ..........................................................
w imieniu którego działa :
...............................................
zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”.
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§ 1.
Przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania komputerowego wyspecyfikowanego szczegółowo w załączniku do
umowy zgodnym z ofertą z dnia ……………. złożoną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zadania:
Zakup oprogramowania zabezpieczającego (program antywirusowy) oraz filtr rodzicielski (kontrola treści) dla 80
użytkowników końcowych - uczestników projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice”
(trwałość projektu).
Umowa jest realizowana ze środków własnych Zamawiającego w okresie trwałości projektu pn: „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki”.
Umowę zawarto w wyniku postępowania o udzielnie zamówienie publicznego przeprowadzonego na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t. ze zmianami).
W ramach wykonania umowy Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia oprogramowania komputerowego, do siedziby
Zamawiającego, tj. do Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 2 pokój 5, na własny koszt i ryzyko.
Wraz z oprogramowaniem stanowiącym przedmiot umowy wydane zostaną zamawiającemu m.in.:
a. licencje zakupionego oprogramowania,
b. nośnik z oprogramowaniem (CD lub pendrive USB).
Dostawca oświadcza, że:
a. sprzedawane oprogramowanie nie posiada wad fizycznych i prawnych,
b. sprzedawane oprogramowanie objęte jest licencją producenta oprogramowania.
Dostawa nastąpi jednorazowo, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez jednego
z przedstawicieli Zamawiającego tj. pana Pawła Rudkowskiego lub pana Mariusza Lisika oraz przedstawiciela Dostawcy.
Dostawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie o rzeczywistym terminie dostawy.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone oprogramowanie jest niezgodne z zamówieniem lub nie jest kompletne
Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru.
Równocześnie Zamawiający wyznaczy termin dostarczenia oprogramowania, wolnego od wad producenta,
a następnie czynność odbioru zostanie powtórzona.
§ 2.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za dostawę towaru wymienionego w § 1 cenę brutto: ................zł.
słownie: ............................................. złotych.
Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie protokół zdawczo – odbiorczy.
Zapłata nastąpi przelewem na konto Dostawcy w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury za dostarczony towar.
Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia, jeżeli w terminie płatności wniesie zastrzeżenia
do wykonania przedmiotu umowy.
§ 3.
Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę 0,2 % wartości zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
w spełnieniu świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 7
W przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 7 , trwającym dłużej niż 5 dni kara za
każdy następny dzień opóźnienia wynosi 0,5 % wartości zamówienia, określonej w § 2 ust. 1.
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Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, które ponosi dostawca w wysokości 50% wartości
zamówienia, określonej w § 2 ust. 1.
4. Zastosowane kary umowne mają charakter zaliczalny, co oznacza, że w wypadku, gdy ich wysokość nie pokrywa całości
wyrządzonej Stronom szkody, Strony mogą dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych w pełnej jej wysokości.
§ 4.
Ewentualne mogące wyniknąć na tle stosowania umowy spory strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu
na siedzibę Zamawiającego Sądu.
§ 5.
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu.
§ 6.
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod
rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych
postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.
3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
a. oczywistej omyłki;
b. zmiany asortymentu, tj. oprogramowania zabezpieczającego i filtra rodzicielskiego pod warunkiem, że:
i. Oprogramowanie zabezpieczające (program antywirusowy) i/lub filtr rodzicielski (kontrola treści)
zaproponowane w ofercie i wskazane w załączniku do umowy jest niedostępne, a Dostawca
udowodni ten fakt Zamawiającemu, oraz oprogramowanie zaoferowane w zamian spełnia wymogi
Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i jest o parametrach nie gorszych niż
oprogramowanie zaproponowane przez Dostawcę w ofercie, lub
ii. Wersja oprogramowania zabezpieczającego (programu antywirusowego) i/lub filtra rodzicielskiego
(kontrola treści) zaproponowanych w ofercie i wskazanych w załączniku do umowy stała się
nieaktualna, a Dostawca zapewni nowszą wersję tego oprogramowania, z zastrzeżeniem, że spełnia
ona wszystkie wymagane w zapytaniu ofertowym funkcjonalności.
4. Dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron.
§ 7.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Dostawcy.
ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik do umowy Nr …………..
..........................................................
z dnia …............................................

Wykaz ilościowo-wartościowy
Oprogramowanie zabezpieczającego (program antywirusowy) oraz filtr rodzicielski
(kontrola treści)

Lp.

Nazwa programu

Ilość
licencji

Cena
jednostkowa
brutto
w zł

Razem
wartość
brutto
w zł
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