
Umowa nr                                             

IT.ST.I.0331-1/10
     (znak sprawy)

W dniu ......................................... w Lublinie pomiędzy:
1. Gminą Lublin, reprezentowaną przez Andrzeja Wojewódzkiego, Sekretarza Miasta Lu-
blin i Grzegorza Hunicza, Dyrektora Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Mia-
sta Lublin – zwaną dalej „Zamawiającym” – a
2. ...................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
– zwanym dalej „Wykonawcą” – 
zawarta została umowa o następującej treści.

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonywania następujące czynności:
1) przeprowadzenie procesów związanych z planowaną budową Miejskiego Centrum 

Przetwarzania Danych (MCPD), a w szczególności:
a) opracowanie koncepcji,
b) zamówienie projektu budowlanego MCPD,
c) przygotowanie dokumentacji przetargowej,
d) udział w pracach komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępo-

wania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę MCPD,
e) sprawowanie w imieniu Gminy Lublin nadzoru nad budową MCPD przez Wyko-

nawcę wyłonionego w wyniku postępowania,
f) przeprowadzenie w imieniu Gminy Lublin odbiorów technicznych MCPD;

2) wsparcie  merytoryczne przy realizacji  zadania  „Rozbudowa systemu HotSpot'ów 
UML”, a w szczególności:
a) przygotowanie projektu rozbudowy i oszacowanie kosztów,
b) zebranie ofert, wyłonienie wykonawców, przygotowanie umów,
c) sprawowanie w imieniu Gminy Lublin nadzoru nad wykonywaniem prac przez wy-

konawców
d) przeprowadzenie w imieniu Gminy Lublin odbiorów wykonanych prac;

3) wsparcie merytoryczne przy podłączaniu nowych jednostek organizacyjnych do sie-
ci teleinformatycznej UML, a w szczególności:
a) określanie warunków technicznych podłączenia,
b) przygotowanie projektów i oszacowanie kosztów,
c) zebranie ofert, wyłonienie wykonawców, przygotowanie umów,
d) sprawowanie w imieniu Gminy Lublin nadzoru nad wykonywaniem prac przez wy-

konawców,
e) przeprowadzenie w imieniu Gminy Lublin odbiorów wykonanych prac;

4) wsparcie merytoryczne przy rozbudowie systemu kamer UM, a w szczególności:
a) określanie wymagań technicznych,
b) przygotowanie projektów i oszacowanie kosztów,
c) zebranie ofert, wyłonienie wykonawców, przygotowanie umów,
d) sprawowanie w imieniu Gminy Lublin nadzoru nad wykonywaniem prac przez wy-

konawców,
e) przeprowadzenie w imieniu Gminy Lublin odbiorów wykonanych prac.

2. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 będzie potwierdzane przez Zamawia-
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jącego.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy siłami własnymi.

§ 3

1. Czynności określone w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a–c zostaną wykonane w terminie do dnia 
31.05.2010 r.

2. Czynności określone w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d–f zostaną wykonane w terminie wynikają-
cym z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji zada-
nia.

3. Czynności  określone w § 1 ust.  1  pkt  2–4 zostana wykonane w terminie do dnia 
31.09.2010 r.

§ 4

1. Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy budowa MCPD nie będzie realizowana, 
Wykonawca nie podejmie wykonywania czynności określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. 
d–f.

2. Wykonawca rozpocznie prace w komisji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d z chwi-
lą jej powołania.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
brutto  w  wysokości  ...............  zł  (...............),  w  tym  wynagrodzenie  netto  w 
wysokości  ...............  zł  (...............)  oraz  podatek  VAT  w  wysokości  ...............  zł 
(...............).

2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w § 4 ust. 1 Zamawiający zapłaci Wyko-
nawcy wynagrodzenie brutto w wysokości ............... zł (...............), w tym wynagro-
dzenie  netto  w  wysokości  ...............  zł  (...............)  oraz  podatek  VAT  w 
wysokości ............... zł (...............).

3. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a–c oraz pkt 
2–4 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości ............... zł 
(...............), w tym wynagrodzenie netto w wysokości ............... zł (...............) oraz po-
datek VAT w wysokości ............... zł (...............).

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 płatne będzie w ratach miesięcznych, w wy-
sokości brutto ............... zł (...............) za każdy miesiąc w tym wynagrodzenie netto w 
wysokości ............... zł oraz podatek VAT w wysokości ............... zł.

5. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d–f Zamawia-
jący zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości ............... zł (...............), 
w tym wynagrodzenie netto w wysokości ............... zł (...............) oraz podatek VAT w 
wysokości ............... zł (...............).

6. Wynagrodzenie,  o  którym mowa w ust.  5 płatne będzie  po wykonaniu przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d–f

7. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonaw-
cę po akceptacji przez Zamawiającego pisemnego sprawozdania z realizacji zapisów 
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umowy.
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Wyko-

nawcy.
9. Termin płatności faktur ustala się na 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zama-

wiającego.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wy-
nagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 w razie odstąpienia od umowy z powodu 
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 w razie odstąpienia od umowy z po-
wodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

3. Strony  zastrzegają  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  kary 
umowne na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji, do któ-
rych uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zarówno w czasie 
jej trwania jak i po jej wygaśnięciu.

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypad-
ku naruszenia jej zapisów w szczególności dotyczących sposobu i terminowości wy-
konywania przedmiotu umowy.

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy 
strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Lublinie.

7. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zasto-
sowanie przepisy kodeksu cywilnego.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Wy-
konawcy i dla Zamawiającego.

........................................ ........................................
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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