
Umowa nr                                             

IT-SS.1332.7.2017
     (znak sprawy)

W dniu .................................. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie,
Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514,
reprezentowaną przez: 
.........................................................................................................................
zwaną dalej „Zamawiającym” 
– a ....................................................................................................................,
z siedzibą w .....................................................................................................
reprezentowanym przez ......................................................................................
– zwanym dalej „Wykonawcą” –

w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania, w którym oferta Wyko-
nawcy uznana została za najkorzystniejszą, zawarta została umowa o następującej tre-
ści:

§ 1

Przedmiotem  umowy  jest  dostawa  wraz  z  instalacją   aktualizacji  posiadanego
oprogramowania  NORMA PRO wersja  4.59  firmy Athenasoft  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w
Warszawie.
Aktualizacja  musi  być  kompatybilna  z  posiadanym oprogramowaniem kosztorysowym
ułatwiając automatyczną podmianę baz jak i wersji programu.

§ 2

Zamawiający:
1) oświadcza,  że  posiada  licencję  na  program  kosztorysowy  NORMA  PRO  na

32 stanowiskach roboczych;
2) zamawia abonament na uaktualnienia programu NORMA PRO na 32 stanowiskach

roboczych wraz z ich instalacją;

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1)  dostarczenia nośnika cyfrowego z abonamentem na 32 stanowiskach programu
kosztorysowego  NORMA PRO.  Nośnik  cyfrowy  z  abonamentem  będzie  zawierał
edycję programu kosztorysowego NORMA PRO danej wersji  oraz aktualny zestaw
katalogów  norm  do  tego  programu.  Nośnik  cyfrowy  z  abonamentem  będzie
dostarczany do Zamawiającego w terminach kwartalnych, razem 4 nośniki cyfrowe w
ciągu  roku  –  począwszy  od  czwartego  kwartału  abonamentowego  2017  r.  do
trzeciego  kwartału  abonamentowego  2018  r.  Nośniki  cyfrowe  z  abonamentem
dostarczane będą wraz z ich najbliższą edycją objętą umową nie później niż miesiąc
od daty pojawienia się nowej wersji abonamentu na rynku.
2)  instalacji  uaktualnień  programu  kosztorysowego  NORMA PRO  na  wszystkich
stanowiskach roboczych, nie później niż miesiąc od daty pojawienia się nowej wersji
abonamentu na rynku;
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3)  jednoczesnego  przeprowadzenia  przeglądu  stanowisk  roboczych  pod  kątem
działania programu kosztorysowego NORMA PRO oraz przeprowadzenia wywiadu
z użytkownikami  pod  kątem  bieżących  potrzeb  i  problemów  z  użytkowaniem
programu kosztorysowego NORMA PRO;
4) świadczenia serwisu utrzymującego oprogramowanie w stanie sprawności i pełnej
funkcjonalności na wszystkich stanowiskach objętych umową w przypadku wymiany
konfiguracji  sprzętowej  lub  zmiany systemu  operacyjnego  oraz  innych  problemów
technicznych uniemożliwiających poprawne działanie oprogramowania. Czas reakcji
na zgłoszenie serwisowe nie będzie przekraczał 24 godzin od jego zgłoszenia.
5) udzielania nielimitowanych konsultacji telefonicznych w celu zapewnienia doraźnej
pomocy w użytkowaniu oprogramowania. 

§ 4

W  przypadku  wykonywania  przedmiotu  umowy  przy  pomocy  podwykonawców
Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania lub
zaniechania  podwykonawców,  jak  za  własne oraz  ponosi  pełną  odpowiedzialność za
jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 5

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dołączone do sprzętu identyfikatory, licencje i
inne  dokumenty  określające  producenta,  legalność,  jakość  wykonania,  standard,
zgodność z obowiązującymi normami.

§ 6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe obejmujące wszystkie  koszty związane z realizacją  zadania niezbędne do
jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT –
dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT) w łącznej kwocie brutto
…....................... (…........................................) zł, w tym wynagrodzenie netto w kwocie
………..…………...…..................... (.............................................) zł oraz podatek VAT w
kwocie  …................................  (.....................................)  zł,  w  którego  skład  wchodzą
wynagrodzenia:

1) za przedmiot umowy określony w § 3 ust. 1 pkt 1)  kwota brutto  ….......................
(…........................................)  zł,  w tym  wynagrodzenie  netto  w  kwocie
….....................  (.............................................)  zł  oraz  podatek  VAT  w  kwocie
…................................ (.....................................) zł. Zapłata wynagrodzenia nastąpi
w terminie 21 dni od otrzymania faktury na podstawie dokumentu potwierdzające-
go wykonanie usługi.

2) Za  przedmiot umowy określony w § 3 ust.  1 od pkt  2) do pkt 5) kwota brutto
….......................  (…........................................)  zł,  w tym wynagrodzenie  netto  w
kwocie …..................... (.............................................) zł oraz podatek VAT w kwo-
cie …................................ (.....................................) zł. Zapłata wynagrodzenia na-
stępować będzie w czterech kwartalnych równych ratach, w terminie 21 dni od
otrzymania faktur, wystawionych na podstawie dokumentów potwierdzających wy-
konanie usług.
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2. Płatność ze środków Budżetu Miasta Lublin na rok 2018, dział 750, rozdział 75023,
paragraf ......, zadanie ................................................
3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za nietermi-
nową realizację dostawy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za-
płaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brut-
to, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
4.  Odstąpienie  od  umowy  będzie  wywierało  skutek  pomiędzy  stronami  umowy
z momentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało
skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich upraw-
nień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w
szczególności uprawnień z rękojmi i kar umownych oraz odszkodowania.
5.  Strony  mogą  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne na zasadach ogólnych.

§ 8

Wykonawca  oświadcza,  że  rezygnuje  z  prawa  do  prywatności,  o  którym  mowa
w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U. z 2016, poz.1764) dotyczącego ochrony danych osobowych w zakresie jego imienia
i nazwiska. *

    § 9

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10

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

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy
strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Lublinie.
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§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy
i jeden dla Zamawiającego.

• nie dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną

.................................................. ..................................................
(Zamawiający) (Wykonawca)

..................................................
(Kontrasygnata Skarbnika)
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