Umowa nr CRU/…………../Zm/2019
zawarta w Częstochowie w dniu …………………...r. w rezultacie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego o
wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego zgodnie z Regulaminem wydatków realizowanych w
Częstochowskim Centrum Świadczeń z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień
Publicznych, pomiędzy:
Gminą Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, NIP: 573-274-58-83 w imieniu i na
rzecz której działa
Częstochowskie Centrum Świadczeń z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Częstochowie (kod
pocztowy: 42-217), reprezentowanym przez:
Dyrektora Częstochowskiego Centrum Świadczeń – Lidię Czuma - Imiołczyk, działającą na podstawie
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Częstochowy, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
Firmą ……………………………..
z siedzibą ……………………………………………………...
NIP: …………………………………………….., REGON: ……………………………………………………….,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez: ………………………………………………...,
łącznie zwane dalej „Stronami” lub z osobna „Stroną”, o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego licencję na użytkowanie
oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus Suite, z roczną subskrypcją dla 145 stanowisk.
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o oprogramowaniu, należy przez to rozumieć
przedmiot umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Okres ważności licencji dostarczonego oprogramowania: 20.07.2019 r. - 19.07.2020r.
4. Dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.
5. Wykonawca zapewni pełną dokumentację standardowo dołączoną przez producentów.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada fachową wiedzę i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami
oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.
7. Wykonawca zapewnia, że dostarczy oprogramowanie wraz ze wszelkimi wymaganymi tytułami prawnymi
umożliwiającymi Zamawiającemu korzystanie z oprogramowania.
Wykonawca oświadcza także, że oprogramowanie będące przedmiotem umowy nie będzie naruszać
przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw
na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów
przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe.
8. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu licencji oraz odnośnik do pobrania oprogramowania
lub nośnik zawierający oprogramowanie.
§2
WARUNKI DOSTAWY
1. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego przy ul. Jana III Sobieskiego 15 .
2. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż do dnia 16.07.2019r.
3. Przez dostarczenie przedmiotu zamówienia Strony uznają dzień dostarczenia dokumentu licencji
oraz odnośniki do pobrania oprogramowania lub nośniki zawierające oprogramowanie.
4. Koszty związane z dostarczeniem oprogramowania do siedziby Zamawiającego, ponosi Wykonawca.
5. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może
odmówić przyjęcia dostawy w całości lub części, jeżeli Wykonawca do dostarczonego oprogramowania
nie dołączy wymaganych licencji i dokumentów potwierdzających udzielenie licencji.
§3
PROCEDURA ODBIORU
1. Potwierdzenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego
bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu Stron umowy. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik
nr 1 do umowy.
2. Protokół odbioru przygotowuje Wykonawca na podstawie dołączonego do umowy załącznika.
3. Wszystkie czynności odbiorcze muszą zakończyć się nie później niż w terminie wykonania umowy.
4. Jeżeli okaże się, iż dostarczony dokument licencyjny jest nieprawidłowy lub oprogramowanie nie będzie
działało poprawnie lub nie spełni wymagań konfiguracyjnych, przedmiot zamówienia zostanie zwrócony
Wykonawcy, a procedura odbioru zostanie powtórzona.
§4
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OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY
1. Uprawnionymi do reprezentowania Stron i odpowiedzialnymi za przebieg i realizację umowy są:
1) z ramienia Zamawiającego: Anna Nabiałczyk 34 34 11 761, Przemysław Wójcik 34 34 11 761,
2) z ramienia Wykonawcy: ..........................................................................
2. Osoby wymienione powyżej, odpowiednio ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, sprawują bezpośredni
nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, odpowiedzialni są za sporządzenie i zatwierdzenie protokołów
odbioru oprogramowania.
§5
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za realizację całego przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie określone w ofercie z dnia ………………….. r. w kwocie ……………………………..zł netto
(słownie: ………………………………………………………………..), co łączenie z podatkiem VAT wynosi
……………………………………. PLN brutto (słownie: ……………………………………………….100).
2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie dostarczone licencje, z zastrzeżeniem
nieprzekraczalności kwoty, o której mowa w ust. 1.
3. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia
w tym, cenę opakowań, cła, kosztów transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. Opłata
ma charakter jednorazowy, co oznacza, że Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia z tytułu
dostawy przedmiotu zamówienia.
4. Cena określona w ust. 1 nie będzie podlegała podwyższeniu w trakcie realizacji umowy.
5. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisanie
bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu Stron umowy protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1.
6. W fakturze VAT/rachunku wystawionej/-ym przez Wykonawcę należy umieścić wszystkie niezbędne
elementy określone ustawą o podatku od towarów i usług a także dane identyfikacyjne według
następującego wzoru: Nabywca – Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,
NIP 573-274-58-83; dotyczy jednostki budżetowej
– Częstochowskie Centrum Świadczeń, ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa.
7. Fakturę VAT/rachunek należy dostarczyć do siedziby Częstochowskiego Centrum Świadczeń.
8. Należność z tytułu wykonania przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę w treści faktury VAT/rachunku, w terminie 30 dni od daty prawidłowo
wystawionej/-ego faktury VAT/rachunku.
9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osoby trzecie.
10. Wynagrodzenie będzie pokrywane ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie
Częstochowskiego Centrum Świadczeń na 2019 r., tj.: dział ……………………………... 4300.
11. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę,
aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie, bez konieczności informowania Wykonawcy.
§6
KARY UMOWNE
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
1) za opóźnienie lub zwłokę w dostawie elementów przedmiotu zamówienia – kary w wysokości 0,5 %
wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia
lub zwłoki w ich dostawie;
2) za bezzasadne odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
– 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Przed nałożeniem kary umownej Zamawiający powiadamia Wykonawcę o zaistnieniu przyczyn
uzasadniających nałożenie kary umownej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby
uzyskania pisemnego potwierdzenia.
4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda
przewyższy wysokość kar umownych.
5. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania niniejszej umowy w przypadku,
gdy to niewykonanie jest następstwem wystąpienia siły wyższej lub innych nadzwyczajnych okoliczności,
lub też w przypadku zawarcia porozumienia rekompensującego skutki niewykonania umowy.
§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRAWA AUTORSKIE
Wykonawca oświadcza, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich z tytułu
naruszenia praw autorskich w zakresie oprogramowania dostarczonego w ramach realizacji niniejszej
umowy.
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§8
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca powierza wykonanie zamówienia Podwykonawcom tylko w zakresie określonym w ofercie.
2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 przez Wykonawcę, Zamawiający może wypowiedzieć umowę
ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku zastosowanie będą miały kary umowne określone
w § 6 ust. 1 pkt 2.
3. Za działanie lub zaniechanie podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy,
Wykonawca odpowiada jak za własne.
§9
ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie musi być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę lub od umowy odstąpić ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku rażących zaniedbań w wykonaniu umowy ze strony Wykonawcy, w tym w szczególności gdy:
1) Wykonawca nie realizuje dostawy bez uzgodnionych przyczyn oraz nie podejmuje jej realizacji pomimo
wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie;
2) Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji.
§ 10
SPORY
Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle
realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi wzór protokołu odbioru – załącznik nr 1do umowy.
3. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ ODBIORU

(pieczęć Zamawiającego)

(pieczęć Wykonawcy)

Miejsce realizacji dostawy: ........................................................
Data dostawy: .........................
Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach umowy nr CRU/......./Zm/2019 z dnia ................... r.
jest licencja na użytkowanie oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus Suite, z
roczną subskrypcją na ……… stanowisk, o łącznej wartości ............................. zł brutto.
Potwierdzenie kompletności dostawy:
❑

TAK

❑

NIE – zastrzeżenia: ..…......….....................................................................................................

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z przedmiotem umowy:
❑

ZGODNE

❑

NIEZGODNE – zastrzeżenia: ..…...........…................................................................................

W przypadku niezgodnego wyniku odbioru Wykonawca ma obowiązek wymienić bądź uzupełnić towar w ciągu
48 h od daty zgłoszenia uchybienia.

Końcowy wynik odbioru:
❑

POZYTYWNY (bez uwag)

❑

NEGATYWNY – konieczne poprawki

PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH:

(data i podpis osoby upoważnionej ze strony
Zamawiającego)

(data i podpis osoby upoważnionej ze strony
Wykonawcy)
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