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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

WZÓR UMOWY 

UMOWA nr SSM/……./2018 

 

zawarta w dniu ...............................2018 roku w ……………………… pomiędzy: 

Śląską Siecią Metropolitalną Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A , 44-100 Gliwice, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000322774, NIP 631-257-82-61, Regon 241069249, zwanym dalej 

„Zamawiającym” lub „Stroną” reprezentowaną przez: 

 Prezesa Zarządu – Grzegorza Nitkiewicza 

 Wiceprezesa Zarządu – Rafała Fulczyka 

a 

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

z siedzibą w …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………… – ……………………………………………. 

 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać usługę związaną  

z odnowieniem licencji dla systemu monitoringu wizyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ oraz załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z warunkami zawartym 

w niniejszej umowie oraz zgodnie z ofertą WYKONAWCY, stanowiącą Załącznik nr 1 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a także z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej 

i ustalonymi zwyczajami. 

3. W ramach realizacji umowy WYKONAWCA będzie zobowiązany do odnowienia posiadanej przez 

Zamawiającego licencji Milestone Xprotect Corporate Care Plus na okres ……………... – liczonego 

od dnia 14.02.2018r. 

4. Okres wskazany w ust.3 obejmuje również okres świadczenia wsparcia technicznego dla systemu 

monitoringu wizyjnego wykorzystywanego przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

§2 

1. WYKONAWCA gwarantuje ZAMAWIAJĄCEMU, iż przedmiot umowy będzie spełniał warunki 

określone w umowie, będzie wolny od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych oraz będzie 

należytej jakości. 

2. WYKONAWCA zapewnia, że przedmiot umowy jest całkowicie oryginalny i mu do niego prawa 

autorskie w zakresie wystarczającym do udzielenia odpowiednich licencji ZAMAWIAJĄCEMU.  

3. WYKONAWCA zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy, nie naruszy praw majątkowych 

osób trzecich i przekaże ZAMAWIAJĄCEMU  przedmiot umowy w stanie wolnym od obciążeń 

prawami osób trzecich. 

4. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy,  

a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 
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własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.), w związku 

z wykonywaniem przedmiotu umowy.  

5. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 

ZAMAWIAJĄCEGO z dostarczonego przez WYKONAWCĘ przedmiotu umowy, WYKONAWCA 

zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i na własne ryzyko wszelkich kroków prawnych 

zapewniających należytą ochronę ZAMAWIAJĄCEMU oraz innym podmiotom, przed roszczeniami 

osób trzecich. 

6. STRONY zobowiązują się do bieżącej współpracy w celu prawidłowej realizacji Umowy. 

 

§3 

1. Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: do 7 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Umowa zostanie uznana za zrealizowaną w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy w momencie 

wykonania przez WYKONAWCĘ wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

Potwierdzeniem wykonania umowy będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego podpisany 

przez przedstawicieli WYKONAWCY oraz ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

§4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy STRONY ustalają na kwotę  brutto (słownie – 

…………………………… złotych i …/100), Kwota powyższa zawiera podatek od towarów i usług 

zgodnie z obowiązującą stawką. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy i nie podlega waloryzacji. 

3. W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie ryczałtowe 

WYKONAWCY nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji WYKONAWCA zobowiązany jest do 

wystawienia faktur zgodnie z ceną brutto podaną w ofercie. 

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy i po podpisaniu bezusterkowego 

protokołu odbioru, o którym mowa w §3, co stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT. 

5. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez WYKONAWCĘ, w terminie 

30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury VAT, przelewem na konto WYKONAWCY 

wskazane na fakturze. 

6. Faktury należy wystawiać na: Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 

Gliwice, NIP: 631 257 82 61. 

7. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 

8. Terminem płatności jest data obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 

9. ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

 

§5 

W celu zapewnienia sprawnego współdziałania przy wykonaniu umowy Strony wyznaczają 

przedstawicieli:   

a) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO – ……………….. tel.: ………….… e-mail ………….…………. 

 

b) ze strony WYKONAWCY – …………………. tel.: ……………… e-mail ……………..……….. 

 

§6 

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy STRONY ustalają 

w formie kar umownych.  

2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości: 

a) 10% wynagrodzenia umownego brutto, gdyby ZAMAWIAJĄCY odstąpił od umowy z powodu 

okoliczności, za który odpowiada WYKONAWCA 

b) 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po dniu 

wyznaczonym jako termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 

c) 0,2 wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek nieterminowego wywiązywania się  

z obowiązków wsparcia technicznego 

3. ZAMAWIAJĄCY zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego zastrzeżone powyżej kary umowne i odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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§7 
1) ZAMAWIAJĄCY przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY pod następującymi warunkami: 

a) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływa na realizację przedmiotu umowy,  

b) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego pozostających w bezpośrednim związku 

z przedmiotem umowy i mających na ten przedmiot wpływ 

2) Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogą być wprowadzone w formie aneksu i wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§8 

1. STRONY umowy zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim 

informacji uzyskanych przy wykonywaniu umowy, w szczególności informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. STRONY zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu umowy, wszystkich postanowień 

zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień umowy oraz w sytuacji, gdy jest to potrzebne do zawarcia lub 

wykonania przedmiotu umowy, zobowiązania, o których mowa w §8 ust. 2 i §8 ust. 3, obejmują: 

a. zakaz kopiowania i powielania informacji otrzymanych od drugiej STRONY jakąkolwiek 

techniką; 

b. zakaz informowania w sposób pośredni ani bezpośredni jakichkolwiek osób nieupoważnionych 

o fakcie posiadania informacji otrzymanych od drugiej STRONY i ich treści; 

c. zakaz przekazywania i udostępniania informacji otrzymanych od drugiej STRONY w sposób 

pośredni lub bezpośredni osobom nieupoważnionym; 

d. zapewnienie pełnego bezpieczeństwa posiadanych informacji otrzymanych od drugiej STRONY 

przed dostępem osób trzecich, zwłaszcza poprzez odpowiednie ich przechowywanie 

zabezpieczające przed zapoznaniem się z ich treścią, skopiowaniem lub zabraniem przez 

osoby nieupoważnione. 

4. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, aby urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania powierzonych mu kopii danych osobowych były zgodne z wymogami 

rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, Nr 100, poz. 1024). 

 

§9 

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

2. Usuwanie wad w ramach gwarancji i rękojmi odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§10 

1. Wszelkie spory dotyczące postanowień niniejszej umowy strony przed wdaniem się w spór sądowy 

będą rozstrzygać na drodze porozumienia stron. W przypadku braku możliwości polubownego 

rozstrzygnięcia sporu, zostanie on rozstrzygnięty przez sąd powszechny, właściwy do siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność 

któregokolwiek z postanowień umowy pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień 

Umowy. W przypadku uznania niektórych postanowień umowy za nieważne STRONY będą dążyć 

do realizacji umowy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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5. Integralną częścią umowy jest dokumentacja postępowania oraz oferta WYKONAWCY wraz  

z załącznikami złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Usługa odnowienia licencji dla systemu monitoringu wizyjnego wraz z co najmniej 3 letnim 

wsparciem technicznym” 

 

§11 

1. Niniejsza umowa wiąże STRONY z dniem jej podpisania. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze STRON. 

 

 

Załączniki do umowy: 

 Załącznik nr 1 – oferta WYKONAWCY, 

 

 

 

 

_______________________    ____________________________ 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 


