
  
 

 

 

 

 

               Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

          (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 

         POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO NR 1/ZP/2016 
            „Utworzenie platformy e – usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Chełm Śląski” 

 

           Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 

 

 

                                        Umowa nr …..........  (Wzór-Projekt) 
 

 

Zawarta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/ZP/2016 w trybie 
przetargu nieograniczonego w dniu ….. 2016 roku  pomiędzy: 
Gminną Spółką Komunalną sp. z o.o.  z siedzibą w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 
25, KRS Katowice Wydział VIII Gospodarczy nr: 0000248986, NIP: 646-270-52-87, 
REGON: 240234901, kapitał zakładowy w wysokości 9.933.000,- zł. opłacony w całości 
zwanym w treści Umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: 

 

Piotra Szpitalny - Prezesa Zarządu 

a                                                                                                                                                         
……………………………………………….. z siedzibą w………………………………….. 
wpisaną do KRS……………., posiadający NIP ………………, REGON ………………….., 
zwany dalej Wykonawcą, 
 

o następującej treści:          
         

 

§ 1. Przedmiot zamówienia. 
 

• Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:  
”Utworzenie platformy e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. Chełm 
Śląski”.  

• Przedmiotem umowy jest: 

• Dostawa bezterminowych licencji oprogramowania specjalistycznego 
Internetowego Biura  Obsługi Klienta wraz z aktualizacjami oprogramowania, 
tworzących 
z posiadanym przez spółkę oprogramowaniem księgowo-fakturującym zintegrowaną 



platformę e-usług dla klientów Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie 
Śląskim. 
• Opracowanie strony www w celu wykorzystania e-usług. 
• Dostawa serwera i oprogramowania serwerowego platformy e-usług 
(Internetowego Biura Obsługi Klienta). 

• Dostawa modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu – budowa 
infrastruktury technicznej do przesyłu informacji. 

• Dostawa i montaż urządzeń rejestrujących przepływy wody (wodomierzy) – 
stworzenie infrastruktury technicznej do przesyłu informacji. 
• Szkolenia z zakresu obsługi internetowej platformy e-usług. 
• Opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania. 

• Szczegółowy przedmiot umowy jest określony w  Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

• Przedmiot i realizacja przedmiotu umowy przebiegać ma zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy  stanowiącej 
Załącznik nr 1 do umowy. 

• Uwarunkowania realizacyjne dla Wykonawcy: prace powinny być tak skorygowane 
i prowadzone, aby umożliwi ć normalne funkcjonowanie Spółki. 

• Zaproponowane oprogramowanie musi być kompatybilne z posiadanym przez 
Zamawiającego oprogramowaniem księgowo – fakturującym. Wprowadzenie nowego 
oprogramowania platformy e-usług nie może skutkować koniecznością ponoszenia przez 
Zamawiającego jakichkolwiek kosztów związanych z koniecznością dostosowywania. 

 

§ 2. Wartość przedmiotu umowy. 
 

Wartość przedmiotu umowy wynosi ogółem ……………… zł netto 
(słownie.............................. złotych ….... groszy), plus należny podatek VAT  …................ co 
daje razem brutto ………………… zł (słownie...................... złotych....... groszy). 

 

§ 3. Termin realizacji. 
 

• Strony ustalają nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji umowy do 31 grudnia 
2017. 

• Zakończenie realizacji umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 
• Termin realizacji punktu 2a § 1 umowy do 31 stycznia 2017 roku. 
• Termin realizacji punktu 2b  § 1 umowy do 30 marca 2017. 
• Termin realizacji punktu 2c § 1 umowy do 23 grudnia 2016 roku. 
• Termin realizacji punktu 2d § 1 umowy od 10 października 2016 do 20 listopada 

2017 roku zgodnie z harmonogramem Tabela 4 załącznika nr 1 do SIWZ. 

• Termin realizacji punktu 2e § 1 umowy od 10 października 2016 do 20 listopada 
2017 roku zgodnie z harmonogramem Tabela 4 załącznika nr 1 do SIWZ. 

• Termin realizacji punktu 2f § 1 umowy systematycznie w całym okresie wdrożenia 
do 15 grudnia 2017 roku. 

• Termin realizacji punktu 2g § 1 umowy systematycznie zgodnie z okresem 
gwarancji przedstawionym w ofercie. 

 

§ 4. Zmiany postanowień umowy. 
 

• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu 



umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na: 
• siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których 
Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub 
przewidzieć, 
• siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Zamawiającego, w tym takie 
których Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć 
lub 
przewidzieć. 

• Zmiana postanowień umowy może nastąpić gdy: 
• Zamawiający lub Wykonawca przedłoży pisemne propozycje zmian 
spełniających 
okoliczność wymienioną w ust. a i b, pkt 1, 

• każda ze stron wraz z propozycją zmian przedłoży ich opis, harmonogram 
i konsekwencje ich realizacji dla terminu końcowego  Wykonawcy. 

• Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy nie powodują zwiększenia wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

• Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, 
zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

§ 5. Wynagrodzenie i warunki płatności. 
 

• Wynagrodzenie wymienione w § 2 za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje 
całkowite koszty realizacji zamówienia. 

• Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi transzami zgodnie z etapami 
robót wyszczególnionymi w harmonogramie rzeczowo finansowym stanowiącym zał. nr 2 do 
umowy. Zakończenie realizacji danego etapu zamówienia potwierdzone będzie protokołem 
odbioru częściowego, który zostanie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę, 
a następnie zaakceptowany przez Zamawiającego. Zatwierdzony protokół odbioru stanowi 
podstawę do złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. 

• Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT NIP: 646-270-52-87. 

Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT   NIP: …................... . 
• Wystawione przez Wykonawcę faktury posiadać będą należny podatek VAT wg stawki 

obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 
• Zmiana stawki VAT nie powoduje zmiany wynagrodzenia netto umowy. 
 

§ 6. Warunki gwarancji platformy e-usług. 
 

• ........................................................................................................................................ 

(Opis warunków gwarancji zgodnie z ofertą przedstawioną w postępowaniu przetargowym) 

• Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie zgłaszać zauważone wady. 
• W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady poprzez 

podjęcie czynności nie później niż w ciągu  24 godzin w celu ustalenia przyczyny i podania 
sposobu jej usunięcia oraz bezpłatnego usunięcia tej wady w ciągu 5 dni roboczych od 
zgłoszenia. 

• Bezpłatne usunięcie wad obejmuje wszelkie związane z tym koszty. 

• W przypadku poważnych wad termin ich usunięcia może na wniosek Wykonawcy 
zostać przedłużony w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

§ 7. Kary umowne. 
 



• Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

• za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2 za każdy dzień opóźnienia 
licząc od terminu określonego w § 3 ust 1, 3-9. 

• za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy każdym z odbiorów 
wymienionych 
w § 4 ust 2 lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 2  niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 
• za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 2  niniejszej umowy. 

• Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty 
wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie opóźnienia w zapłacie 
kary Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy, lub 
zaspokoić się z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami kodeksu 
cywilnego. 

 

§ 8. Rękojmia  

• Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i 
prawne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu 
Cywilnego. 

• Okres rękojmi wynosi ….... miesięcy (zgodnie z ofertą). 
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt 

Wykonawcy 
w przypadku niewykonania przez niego zobowiązań umownych w tym zakresie, po 
bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

• Koszty usunięcia wad, o których mowa w ust. 1 w przypadku, o którym mowa w ust. 3 
Zamawiający będzie pokrywał z zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 16  SIWZ. 

 

§ 9. Osoby odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy. 
                                                                                                                                                                                                    
• Osobami  odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy po stronie 

Wykonawcy są: 

a)   ................................................... telefon …...................... 

b)  .................................................... telefon …...................... 

Osobami  odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy po stronie  Zamawiającego 

są: 

a) …................................................  telefon  …..................... 

b) …................................................  telefon  ......................... 

 

§ 10. Odstąpienie od umowy. 
 

• Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

• Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 



przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni. 
• Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 
leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
• Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 
niezgodny 
z niniejszą umową,  specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego. 

• Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
• Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego 
wezwania 
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie. 

• Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 
protokołu odbioru. 

• Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

• Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych. 

• 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. 

§ 11. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 
 

• Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% 
całkowitego wynagrodzenia brutto w kwocie ............... 

• Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …........... 
• W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek 

odpowiednio przedłużyć okres ważności zabezpieczenia. 

• W przypadku, gdy Zamawiający zrealizuje roszczenie z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego uzupełnienia kwoty 
zabezpieczenia do wartości podanej w ust. 1. 

§ 12. Siła wyższa. 
 

• Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonania umowy, z wyjątkiem zastrzeżeń przyjętych w dalszej treści umowy, jeżeli to 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest skutkiem działania siły wyższej. 

• Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, którego skutków nie da się 
przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działanie sił 
przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak np.: 
wojna, zamieszki, strajk generalny (obejmujący co najmniej 50% zakładów z branży związanej 
z wykonaniem umowy) trwający ponad 2 tygodnie, działania legislacyjne władz powodujące 
niemożność wykonania umowy. 

• Aby działanie siły wyższej zostało uznane za zaistniałe i wywołujące skutki prawne 
musi być potwierdzone pisemnym protokołem podpisanym przez obie strony umowy, 
sporządzonym niezwłocznie po zaistnieniu siły wyższej i zawierającym w załączeniu dokumenty 
instytucji państwowych (Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego 



odpowiadającego terytorialnie położeniu terenu realizacji zamówienia, Instytutu Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej) potwierdzających działanie siły wyższej na terenie obejmującym teren 
realizacji zamówienia. 

§ 13. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Stronami. 
 

• Strony Umowy dążyć będą do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw 
wynikłych na tle realizacji postanowień Umowy, a w przypadku braku porozumienia strony 
uprawnione są do wystąpienia na drogę sądową. 

• Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy powołany jest 
Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 14. Sprawy nieuregulowane. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy Prawo budowlane 
wraz z aktami wykonawczymi. 

§ 15. Klauzula salwatoryjna. 
 

Na wypadek gdyby poszczególne postanowienia niniejszej Umowy były lub okazały się 
nieważne lub nieskuteczne, w całości lub w części, nie uchybia to ważności pozostałych 
postanowień Umowy. 
W miejsce nieważnych lub nieskutecznych postanowień Strony zobowiązują się uzgodnić 
postanowienia zastępcze, które będą jak najbliżej oddawać sens i cel całej Umowy i 
postanowień nieważnych lub nieskutecznych. 

§ 16. Ilość egzemplarzy Umowy. 
 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego                                  
i 1 dla Wykonawcy. 

§ 17. Załączniki. 
 

Integralną częścią Umowy są Załączniki: 
 

1 .Załącznik 1: Oferta przetargowa Wykonawcy. 

2. Załącznik 2: Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu umowy. 
  

  

  

                    

                             ZAMAWIAJĄCY                                                  WYKONAWCA                                      

 

 

                             …...........................                                                 ….........................                                   

 

 



    


