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PROJEKT - Załącznik nr 2 
Umowa nr WKSF ... .... „ ... „ „ ........• 

zawarta w Opocznie w dniu ...................................... r. pomiędzy 
Gminą Opoczno z siedzibą w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno NIP 768-171-75-75, REGON 
5906048379, 
reprezentowaną przez Burmistrza Opoczna Pana Rafała Kądzielę, 

zwaną dalej Zamawiającym, 
a 

zwaną dalej Wykonawcą. 

§ 1 
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 przywołanej ustawy. 

§2 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie świadczenia usług doradztwa 

technicznego w ramach projektu „PLA TFORMA OPEN OPOCZNO - SAMOOBSŁUGOWY PORTAL 
MIESZKAŃCA" dofinansowanego ze środków EFRR w ramach Poddziałania Vll.1.2 Technologie informacyjno
komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 
a. Udział w pracy Zespołu projektowego ds. realizacji projektu „PLA TFORMA OPEN OPOCZNO -

SAMOOBSŁUGOWY PORTAL MIESZKAŃCA", powołanego Zarządzeniem nr 197/2016 Burmistrza 
Opoczna z dnia 14 listopada 2016 r., przy czym poprzez uczestnictwo w pracach Zespołu rozumie się 
minimum: 

i. opiniowanie pisemne stanowisk, rozwiązań technicznych i proceduralnych przyjętych przez 
Zespół, o których Wykonawca będzie informowany drogą e-mailową, 

ii. stałe monitorowanie pracy Zespołu poprzez analizę dokumentacji spotkań Zespołu, które 
Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy drogą e-mailową, 

iii. obecność, w razie konieczności, na posiedzeniu Zespołu projektowego w siedzibie 
Zamawiającego bądż miejscu przez niego wyznaczonym, przy czym Zamawiający określa 
maksymalny udział Wykonawcy w tej czynności jako udział w 1 O posiedzeniach Zespołu 
projektowego w ciągu trwania umowy. 

b. Doradztwo i wsparcie techniczne w opracowaniu architektury systemów informatycznych dla 
przewidzianych w projekcie zadań, 

c. Doradztwo i wsparcie techniczne w zakresie integracji systemów informatycznych tworzonych w 
ramach projektu z dziedzinowymi systemami pracującymi w Urzędzie Miejskim w Opocznie 

d. Doradztwo i wsparcie techniczne w zakresie wdrożenia rozwiązań teleinformatycznych 
udoskonalających udostępnianie i przetwarzanie danych gromadzonych w systemach Urzędu 
Miejskiego, 

e. Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa danych użytkowanych systemów informatycznych, 
f. Doradztwo i w razie konieczności wyrażonej przez Zamawiającego, bezpośrednie uczestnictwo w 

negocjacjach z podmiotami dysponującymi licencjami oprogramowania używanego w Urzędzie 
Miejskim w Opocznie, a wymagającego integracji z nowowytworzonymi w ramach projektu systemami, 

g. Udział w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówień publicznych związanych z 
realizacją projektu, w szczególności w zakresie konstrukcji umów oraz opisu przedmiotu zamówienia, 

h. Współpraca przy udzielaniu odpowiedzi na zapytania potencjalnych Oferentów w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego w ramach przedmiotowego projektu, 

i. Ocena dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
j. Opiniowanie złożonych ofert i rekomendowanie ich do akceptacji lub odrzucenia przez Zamawiającego 

wraz z uzasadnieniem w formie dokumentu, 
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k. Nadzór nad zgodnością merytoryczną i technologiczną dokonywanych dostaw i usług z zakresem 
rzeczowym projektu, 

I. Wsparcie Zamawiającego w zakresie kontroli jakości produktów dostarczanych przez Wykonawcę we 
wszystkich fazach i etapach realizacji umowy, w tym przedstawienie rekomendacji w formie 
dokumentu dotyczących akceptacji produktów wraz z uzasadnieniem przyjęcia bądż odrzucenia 
danego produktu, opiniowanie wniosków Wykonawcy o zatwierdzenie odbioru poszczególnych etapów 
umowy, 

m. Doradztwo w zakresie harmonogramu realizacji projektu, 
n. Udział w testach przedmiotów zamówień (w szczególności poszczególnych wersji wdrożeniowych 

realizowanych rozwiązań informatycznych), 
o. Udzielanie porad/opinii na temat bieżących zagadnień technicznych pojawiających się w trakcie 

realizacji projektu. 
3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do 

należytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go ze szczególną starannością z 
uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł, a także zasad etyki zawodowej. 

4. Postanowienia i zasady wykonywania obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy: 
a. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia ok. 880 godzin świadczenia usług 

doradczych w ciągu trwania całej umowy. 
b. Podstawowym sposobem komunikacji Zamawiającego i Wykonawcy będzie droga e-mailowa. 
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania obecności Wykonawcy w siedzibie 

Zamawiającego lub miejscu przez niego wskazanym w celu świadczenia usług doradczych lub 
konsultacyjnych przez Wykonawcę. Zamawiający określa orientacyjną liczbę konieczności przybycia 
Wykonawcy do siedziby Zamawiającego na około 25 spotkań w ciągu trwania umowy, przy czym do 
liczby tej nie wlicza się obecności Wykonawcy na posiedzeniu Zespołu projektowego. 

d. Procedura świadczenia usług doradczych, konsultacyjnych, opiniodawczych itp. odbywać się będzie 
głównie poprzez pisemne (wysłane drogą e-mail) wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego do 
przedstawienia Propozycji opinii, ekspertyzy, odpowiedzi, stanowiska itp. na temat będący 

przedmiotem wezwania. 
e. W przypadku zagadnień o dużym stopniu złożoności , wymagających szerokiej analizy problemu, 

Wykonawca w ciągu trzech dni roboczych ustosunkuje się do przedstawionego przez Zamawiającego 
problemu, zapytania itp., poprzez przedstawienie wstępnej wersji swojego stanowiska w danej 
sprawie. Stanowisko to zostanie w ciągu dwóch dni roboczych ocenione przez Zamawiającego i 
podlegać może odrzuceniu, modyfikacji bądż akceptacji w toku ustaleń . W przypadku modyfikacji lub 
akceptacji Wykonawca w ciągu następnych 5 dni roboczych opracuje ostateczną Propozycję opinii, 
ekspertyzy, odpowiedzi, stanowiska itp. na temat będący przedmiotem wezwania. Po akceptacji przez 
Zamawiającego przedstawionej Propozycji usługę doradczą uznaje się za zrealizowaną. 

f. W przypadku zagadnień o mniejszym stopniu skomplikowania Wykonawca w ciągu pięciu dni 
roboczych przedstawia Zamawiającemu ostateczną Propozycję opinii, ekspertyzy, odpowiedzi, 
stanowiska itp. na temat będący przedmiotem wezwania. Po akceptacji przez Zamawiającego 
przedstawionej Propozycji usługę doradczą uznaje się za zrealizowaną. 

g. W wezwaniu Wykonawcy Zamawiający każdorazowo określi tryb realizacji danej usługi , przy czym w 
toku wspólnych ustaleń obie strony mogą przyjąć inny tryb realizacji usługi doradczej niż opisany, pod 
warunkiem udokumentowania jej skutecznego świadczenia. 

h. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia z należytą starannością, mając na 
względzie interes ekonomiczny Zamawiającego i obowiązujące przepisy oraz zgodnie z powszechnie 
przyjętymi standardami, a także zasadami wiedzy technicznej, inżynierskiej, ekonomicznej i prawniczej 
niezbędnymi do należytej realizacji przedmiotu zamówienia. 

i. We wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie chronił 
interesy Zamawiającego, w szczególności w kontaktach z osobami trzecimi. 

j. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o przebiegu wykonywania usług 
doradczych na każde żądanie Zamawiającego . 
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k. Wykonawca zobowiązuje się, że nie udostępni podmiotowi trzeciemu pod groźbą zapłaty kary 

umownej, jakichkolwiek informacji związanych z przedmiotem usług doradczych. 
I. Wykonawca gwarantuje, że Opracowania powstałe w ramach usług doradczych nie będą obciążone 

jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w szczególności korzystanie z Opracowań przez 
Zamawiającego nie będzie naruszało praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich osób 
trzecich. 

§3 
1. Strony deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 
2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a. udostępnienia niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy dokumentów i informacji, 
b. udzielania Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień, 
c. utrzymywania stałych roboczych kontaktów w formie spotkań, rozmów telefonicznych, e-mail, fax, 
d. uzgadniania z Wykonawcą planowanych spotkań na minimum 5 dni roboczych wcześniej, 
e. prowadzenia rejestru wykonywanych usług doradczych. 

3. Przekazanie Wykonawcy materiałów może nastąpić drogą elektroniczną, pocztową lub podczas wizyty Wykonawcy 
w siedzibie Zamawiającego i wymaga potwierdzenia otrzymania. 

4. Wykonawca oświadcza, że zna cel i sposób wykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy. 

§4 
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 31 października 2018 roku. 
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest p. Sylwia Olędzka, tel. 44/736-31-27, e-mail 

sylwia.oledzka@um.opoczno.pl. oraz p. Dariusz Badura, tel. 44/736-31-03, e-mail: admin@um.opoczno.pl. 
3. Osobą uprawnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest „ „ „„„„„„„„„„ „ „„„ „ „ „ „„., tel. „„„ „ „ „ „ „ „., 

e-mail: „„„„.„„„.„„„ . „„„.„ ... „„„„ „.„ ... 

§5 
1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi: „ .................. „. netto + VAT „ „ „ % (tj . 

. „ .. . „„„ ... „„„ ... „„ ..• ) czyli łącznie brutto „„ .. „„ .. „„ .. „„ zł (słownie: „ „„ . .. „. „„ .. „„ ..... „„ . ... . „„ ... „ .. „„.), 

zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem ofertowym. 
2. Kwota określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym 

mowaw§2. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe 

oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

§6 
1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji płatne będzie miesięcznie w transzach w wysokości proporcjonalnej do całości 

ceny zamówienia określonej w § 5 ust. 1, na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę faktury/rachunku oraz 
sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego wykazu usług doradztwa i 
sporządzonych w ramach wykonywania przedmiotu umowy opinii, ekspertyz, odpowiedzi na pytania Zamawiającego 
itp. w danym miesiącu . 

2. Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia w ciągu 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

3. Data zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

§7 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących 

przypadkach i wysokościach: 
a. w razie odstąpienia w całości lub części przez Wykonawcę lub Zamawiającego od wykonania Umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia łącznego brutto. 
b. w przypadku niezrealizowania Zamówienia w terminie i trybie określonym w§ 2 ust. 4 pkt d. - g. - kara umowna 

w wysokości 0,02 % kwoty wynagrodzenia łącznego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
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c. w przypadku naruszenia zobowiązania określonego w § 3 ust. 4 pkt k. - kara umowna w wysokości 2 % kwoty 
wynagrodzenia łącznego brutto. 

d. za nie przystąpienie do wykonywania Umowy - kara umowna w wysokości 20 % wynagrodzenia łącznego 
brutto. 

2. Jeżeli opóżnienie, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt d. - g. przekroczy dziesięć dni roboczych, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w całości lub części, w terminie 30 dni od wystąpienia opóźnienia wskazanego powyżej 

3. Karę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 
przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary 
umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda 
przekracza kary umowne. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% łącznego 
wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

§8 
1. Wykonawca oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do opracowań 

projektowych wykonanych w ramach niniejszej umowy. 
2. Wykonawca: 

a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w 
szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy; 

b) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z utworów, a także rozporządzanie nimi. 
3. Z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na 

których utwory zostały utrwalone. 

§9 
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa 

w§ 5 ust. 1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 

ust. 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 
ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz 
wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 
usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów 

§ 10 
W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego 
aneksu. 

§ 12 
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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