PROJEKT

Załącznik Nr 5 do SIWZ
UMOWA NR GK - O 342/../……..

zawarta w dniu ............................... w Lesznie pomiędzy:
- Miastem Leszno reprezentowanym przez:
1. Tomasza Malepszego – Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza
Karasia 15, NIP: 697-22-59-898 REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiającym, a
- ...............................................................................................................,
reprezentowanym przez:
1. ....................................... - ................................
zwanym dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie
przekracza równowartości kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm.), o
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na opracowaniu projektu pn.: „Baza
danych dotycząca niskiej emisji na terenie miasta Leszna”, zgodnie ze złoŜoną ofertą
Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o sygnaturze GK - O 341/01/2010. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale 3 SIWZ.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, o którym mowa w pkt.
1, zgodnie z warunkami zawartymi w:
a) niniejszej umowie,
b) ofercie wykonawcy,
c) specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności rozdział 3.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 stanowią integralną część umowy.
4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007
– 2013.
5. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 zwany jest w dalszej części umowy takŜe „Bazą
danych”.
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§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania określonego w §1 ust. 1 – 3 zgodnie z
harmonogramem o którym mowa w rozdziale 3 pkt 5 ppkt 1 SIWZ od dnia podpisania
umowy jednak nie później jak do 15.12.2010 roku.
Wykonanie zadania zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie
strony.
W razie stwierdzenia w trakcie odbioru przedmiotu umowy wad nadających się do usunięcia,
Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięci w terminie wyznaczonym przez
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Zamawiającego. W przypadku bezskutecznego upływu terminu Zamawiający moŜe odstąpić
od umowy albo moŜe Ŝądać obniŜenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi Bazy Danych w formie papierowej
i elektronicznej zawierającą szczegółowy opis.
5. Wykonawca oświadcza, Ŝe stworzona przez niego Baza Danych jest bez wad prawnych i nie
narusza praw osób trzecich.
6. Wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych Bazy Danych ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca udziela rękojmi i 5 letniej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy
licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.
8. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn niezaleŜnych od
zamawiającego będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 3 dni od zawiadomienia
dokonanego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy usunięcie wady lub usterki wymaga
przyjazdu do siedziby Zamawiającego, koszt tego przyjazdu ponosi Wykonawca.
9. Wszelkie wady i usterki związane z funkcjonowaniem dostarczonego oprogramowania Bazy
Danych zgłaszane będą Wykonawcy telefonicznie, faksem lub e-mailem w dni robocze w
godz. 7.30 – 15.30.
10. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy dostępu, w siedzibie
Zamawiającego, do systemów informatycznych oraz współpracy z Wykonawcą w zakresie
niezbędnym do zrealizowania umowy.
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§3
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w następującej
postaci:
a) Zapis Programu w formie elektronicznej (2 kopii na nośnikach CD), w tym:
- opisy oraz zestawienia tabelaryczne w formacie MS Word, Excel oraz PDF.
- poszczególne rozdziały powinny być zapisane jako osobne pliki do edycji i jako plik PDF.
b) Program oraz informację, o których mowa w pkt. a, w formie papierowej, w ilości 2
kompletów.
Wykonawca zainstaluje na wskazanych przez Zmawiającego stanowiskach komputerowych
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Środowiska i
Rolnictwa Urzędu Miasta Leszna (aktualny adres Leszno ul. Wałowej 5) nie mniej niŜ dwóch,
formę elektroniczną, ostatecznej wersji Programu oraz oprogramowanie do obsługi bazy
emisji dla pyłu zawieszonego PM 10.
Z programu Baza danych korzystać będą równieŜ słuŜby (pracownicy) Urzędu prowadzące
procesy inwestycyjne jak równieŜ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
– Delegatura w Lesznie. Dane będą mogły być udostępniane równieŜ innym jednostkom
zewnętrznym, w tym na cele projektowe.
§4
Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot umowy stanowi rezultat jego twórczości i nie jest
obciąŜony prawami osób trzecich oraz, Ŝe praw takich nie narusza.
Wykonawca przenosi na własność Zamawiającego pełnię przysługujących mu autorskich
praw majątkowych do „Bazy danych”, oraz udziela licencji, na czas nieokreślony, na
uŜytkowanie oprogramowania do obsługi Bazy danych co uprawnia Zamawiającego do
wyłącznego korzystania i rozporządzania Bazą danych bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności do:
a) dokonywania wszelkich modyfikacji „Bazy danych”, w tym zmian jej układu, treści, szaty
graficznej oraz jej rozwiązań technologicznych;
b) utrwalania, kopiowania i powielania dowolną techniką, w tym techniką cyfrową,
rozpowszechniania i emitowania, w szczególności w sieci Internet i w sieciach
intranetowych;
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c) do eksponowania w całości lub w części we wszystkich uznanych przez siebie za właściwe
formach, wprowadzania do pamięci komputera;
d) publicznej prezentacji, w tym w telewizji.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zaleŜnego.
Zamawiający korzystając z oprogramowania Bazy Danych nie ma obowiązku informowania,
kto był jego twórcą.
Przeniesienie praw autorskich i licencji do Bazy Danych, następuje w dniu podpisania przez
strony protokołu odbioru, zgodnie z § 2 pkt 2 niniejszej umowy, bez potrzeby podpisywania
dodatkowych dokumentów. Po podpisaniu protokołu przedmiot zamówienia staje się
własnością Zamawiającego.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu
naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej
umowy.
§5
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za całkowite wykonanie przedmiotu
umowy, o którym mowa w §1 oraz za przeniesienie praw autorskich i udzielenie licencji, o
których mowa w §4 w wysokości ………………………..……..… zł netto (słownie
złotych:………………..…………). Kwota podatku VAT wynosi …………………….………….. (słownie
złotych:……………..………………). Łączne wynagrodzenie brutto wynosi ………….……………zł (słownie
złotych:……………………………………).
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1
etapami według harmonogramu prac wymienionych w rozdziale 3 pkt 5 ppkt 1 SIWZ.
Płatność będzie następować po terminie wykonania poszczególnego zadania zgodnie z ust. 3
niniejszego paragrafu.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie etapami, przelewem na wskazany przez
Wykonawcę rachunek bankowy tj.:
Bank:...................................................................................................................................................................................................................
Nr: ........................................................................................................................................................................................................................
w terminie do 30 dni od dnia otrzymania właściwej faktury VAT przez Zamawiającego.
Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru przedmiotu umowy, lub jego części.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do naleŜytego
wykonania umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu przeniesienia, na Zamawiającego
majątkowych praw autorskich i udzielenia licencji.
Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§6
W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienie.

§7
1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i
wysokościach:
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości umowy za
kaŜdy dzień opóźnienia,
2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji i rękojmi, w wysokości 1 % wartości umowy za kaŜdy dzień zwłoki, liczony
od upływu terminu usunięcia wad,
3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub części, z przyczyn, za które
odpowiada Wykonawca, w szczególności w związku z nienaleŜytym wykonywaniem
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przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w wysokości 10 % wartości umowy lub
odpowiednio 10 % wartości części umowy od której odstąpiono,
4) odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części, z przyczyn za
które Zamawiający nie odpowiada, w wysokości 10 % wartości umowy lub odpowiednio
10 % wartości części umowy od której odstąpiono.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i
wysokościach:
1) odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części, z przyczyn za
które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wartości umowy lub odpowiednio
10% wartości części umowy, od której odstąpiono, z zastrzeŜeniem §8 ust. 2.
Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeŜonej
kary umownej. W szczególności Zamawiającym jest uprawniony do dochodzenia
odszkodowania do wysokości utraconej kwoty dotacji, określonej w umowie o
dofinansowanie projektu pn.: „Baza danych dotycząca niskiej emisji na terenie miasta
Leszna” umowa nr UDA-RPWP.03.06.01-30-001/09-00 z dnia 27 kwietnia 2010r. zawartą
pomiędzy Zamawiającym a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kary umownej z faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
Za wartość umowy, o której mowa w ust. 2 i 3 uwaŜa się wartość określoną w §5 ust. 1.

§8
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. MoŜliwość i warunki dokonania zmiany
określa rozdział 17 pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaŜności.
§9
1. W przypadku, gdy wystąpią okoliczności opisane w §8 ust. 2 Zamawiający nie będzie
zobowiązany do zapłaty kar umownych oraz pokrycia szkód. W takim przypadku,
wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części
umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli Zamawiający odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy, którego wad nie ujawniono.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Kodeksu Cywilnego.
§11
Pozostałe postanowienia umowy - .............................................................................................................................................
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§12
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§13
Umowa obowiązuje od momentu podpisania przez obie strony.
§14
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy oraz trzy dla Zmawiającego.

Zamawiający

Wykonawca
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