
Umowa nr                                     

W dniu .......... w Lublinie pomiędzy:
1. Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, 

REGON 431019514, reprezentowaną przez 
Grzegorza Hunicza – Dyrektora Wydziału Informatyki i Telekomunikacji,
Jarosława  Buczka  –  Zastępcę  Dyrektora  Wydziału  Informatyki  i  Telekomunikacji
– zwaną dalej Zamawiającym
a

2. ......... reprezentowaną przez ........... – zwaną dalej Wykonawcą
zawarta została umowa o następującej treści.

§ 1 Definicje
Ilekroć w umowie mowa o:
1) dniu roboczym – rozumie się przez to dzień od poniedziałku do piątku z wyłącze-

niem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Stronach – rozumie się przez to strony umowy, tj. Zamawiającego i Wykonawcę;
3) sile wyższej – rozumie się przez to występujące po zawarciu umowy zewnętrzne, 

niemożliwe  do przewidzenia  i  zapobieżenia  oraz  niezależne od Stron  zdarzenie 
takie, jak: katastrofy naturalne (katastrofalne działania przyrody i klęski żywiołowe), 
wojny, ataki terrorystyczne, akty władzy państwowej (np. stan wojenny, stan wyjąt-
kowy),  strajki  o  zasięgu  krajowym  uniemożliwiające  należyte  wykonanie 
przez Strony przedmiotu umowy

4) umowie – rozumie się przez to niniejszą umowę.

§ 2 Przedmiot umowy
1. Zamawiający  oświadcza,  iż  w  Lubelskim  Centrum  Ekonomiczno-Administracyjnym 

Oświaty (LCEAO) użytkuje oprogramowanie do rozliczania opłat za przedszkola firmy 
Verso Usługi Informatyczne Ryszard Kulpa, która stanowi wkład niepieniężny wnie-
siony przez Pana Ryszarda  Kulpę do spółki  LOCIN (zwane  dalej  Oprogramowa-
niem).

2. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:
1) usługi stałego serwisu eksploatacyjnego Oprogramowania;
2) aktualizacji Oprogramowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3 Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, iż w dniu podpisania niniejszej umowy posiada prawa autor-

skie do Oprogramowania.
2. Usługi serwisowe będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie zleceń zgłasza-

nych przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Wykonawca  będzie  przyjmował  zlecenia  w  dni  powszednie  w  godzinach  od  9:00 

do 15:00 pod numerem telefonu: .......... oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej 
pod adresem: .......... Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zgło-
szenia, potwierdzić fakt jego otrzymania wysyłając stosowną wiadomość pocztą elek-
troniczną, na adres z którego zlecenie otrzymał.

4. Wykonawca będzie wykonywał usługi serwisowe w dni robocze w godzinach od 8:00 
do 15:00, nie później niż do końca trzeciego dnia roboczego przypadającego po dniu 
przyjęcia zlecenia.
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§ 4 Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie  części zamówienia będącego przedmiotem 

Umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prace,  które  wykonuje  przy  pomocy 
podwykonawców.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość 
prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców.

§ 5 Ochrona danych osobowych
1. Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych,  w celu i  na 

zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy (Wzór umowy powierzenia prze-
twarzania danych osobowych).

2. Wykonawca  w  terminie  3  dni  od  podpisania  Umowy  podpisze  z  Zamawiającym 
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść stanowi Załącznik 
nr 1 do Umowy.

§ 6 Poufność
1. Informacje Poufne – niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania – są to infor-

macje Zamawiającego, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a zostały 
przekazane  lub  udostępnione  Wykonawcy  w  związku  z  realizacją  Umowy,  które 
Zamawiający oznaczył jako poufne lub w inny sposób poinformował Wykonawcę, że 
traktuje je jako poufne. Informacjami poufnymi są także informacje przekazane Wyko-
nawcy  w  toku  postępowania  poprzedzającego  zawarcie  Umowy,  oznaczone  jako 
poufne. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Informacje Poufne obej-
mują także dane osobowe powierzone Wykonawcy do przetwarzania na zasadach 
określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. Za Informacje Poufne nie są uważane informacje, które Zamawiający jest zobowią-
zany ujawnić na mocy obowiązujących przepisów, w tym Prawa zamówień publicz-
nych.

3. Wykonawca zobowiązuje się:
1) nie ujawniać Informacji Poufnych innym podmiotom bez uprzedniej zgody Zamawia-

jącego, wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności;
2) wykorzystywać Informacje Poufne jedynie w celu realizacji Umowy;
3) nie powielać Informacji  Poufnych w zakresie szerszym, niż jest  to potrzebne dla 

realizacji Umowy;
4) zabezpieczać otrzymane Informacje Poufne przed dostępem osób nieuprawnionych 

w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru.
4. Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, udostępnić Informacje 

Poufne personelowi Wykonawcy (pracownikom, współpracownikom) oraz podwyko-
nawcom, przy czym dostęp do Informacji Poufnych oraz korzystanie z Informacji Pouf-
nych przez takie osoby i podmioty nie może wykroczyć poza zakres, w jakim Wyko-
nawca może z nich korzystać. Wykonawca zobowiąże te osoby i podmioty do prze-
strzegania poufności. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenia spowodowane 
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przez takie osoby i podmioty.
5. W przypadku rozwiązania Umowy (niezależnie od powodu rozwiązania) lub jej wyga-

śnięcia  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  zwrotu  w  terminie  14  dni 
materiałów zawierających Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane 
w wersji  elektronicznej usunie ze swoich zasobów i  nośników elektronicznych. Ten 
sam obowiązek będzie ciążył na osobach i podmiotach, o których mowa w poprzed-
nim ustępie.

6. Wykonawca zobowiązuje się na pisemne żądanie Zamawiającego niezwłocznie znisz-
czyć materiały zawierające Informacje Poufne.

7. Niezależnie od kar umownych opisanych w § 8 Umowy, Zamawiający ma prawo nali-
czyć kary umowne w przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych – w 
wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy przypadek naru-
szenia.

§ 7 Wynagrodzenie

1. Łączne  wynagrodzenie  (zwane  dalej  opłatą  licencyjną)  przysługujące  Wykonawcy 
z tytułu  Umowy  w  całym  okresie  jej  obowiązywania  wynosi  brutto  .......... zł 
(słownie:.....  złotych  00/100),  w  tym  kwota  netto  w wysokości  .... zł  (słownie:  ....... 
złotych 00/100) i podatek VAT w kwocie ..... zł (słownie: ..... złote i 00/100).

2. Opłata licencyjna zostanie wpłacona na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze 
VAT,  w terminie  21  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Zamawiającego  poprawnie 
wystawionej faktury VAT.

3. Nabywcą na fakturze jest: Gmina Lublin, adres: Plac Króla Władysława Łokietka 1,  
20-109 Lublin, NIP: 946-257-5811.

4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi z działu 801 rozdziału 80195 §4300 zadania „Wydatki 
związane  z  zakupem  sprzętu  i  usług  na  potrzeby  jednostek  oświatowych” 
nr IT/W/072/00/10/0008 budżetu miasta Lublin na rok 2019.

6. Wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  w  poszczególnych  latach 
kalendarzowych  jej  obowiązywania  nie  może  przekroczyć  środków  budżetowych 
przewidzianych w budżecie miasta na te lata.

§ 8 Kary umowne
1. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania usługi serwisowej, o którym mowa 

w § 3 ust. 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umow-
ną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

2. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy 
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości  1 500,00 zł  (słownie: jeden 
tysiąc pięćset złotych 00/100).

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
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zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
pięćset złotych 00/100).

4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w §2 
ust.2 pkt. 2, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł (słownie;  
sto złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki.

5. Zamawiający  może  dokonać  potrącenia  kar  umownych  z  wynagrodzenia  przysługującego 
Wykonawcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o potrąceniu i o jego wyso-
kości.

§ 9 Odpowiedzialność Wykonawcy
1. W przypadku powstania  szkody przekraczającej  wysokość kar  umownych  określo-

nych w umowie, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia naprawienia szkody 
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym, z wyłączeniem utraconych 
korzyści, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu związanego z realizacją 
umowy (m. in. kary umowne, odszkodowanie uzupełniające itp.) nie przekroczy 100 % 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  wykonując  przedmiot  umowy  nie  naruszy  praw 
majątkowych osób trzecich.

4. Wykonawca oświadcza, iż:
1) przejmuje  na  siebie  odpowiedzialność  materialną  za  wszelkie  skutki  finansowe 

wynikające  z  jakichkolwiek  roszczeń  właścicieli  praw  autorskich  wynikających 
z ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 880 j.t.), powstałych w związku z realizacją umowy;

2) zobowiązuje  się  do  respektowania  obowiązków  wynikających  z  ustawy  z  dnia 
4 lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  (Dz. U. z 2017  r., 
poz. 880 j.t.).

§ 10 Ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy

1. Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub  nienależyte 
wykonanie  Umowy  wynikające  z  działania  siły  wyższej  lub  gdy  niewykonanie  lub 
nienależyte wykonanie nastąpi z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca  nie  zapewnia  spełnienia  wymagań  sprzętowych,  nie  ponosi  kosztów 
spełnienia wymagań sprzętowych, w tym dostępu do sieci Internet Zamawiającego ani 
nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

3. Wykonawca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wynikłe  z  nieprawidłowego 
działania lub zaprzestania funkcjonowania Programu spowodowane:

1) uszkodzeniami  mechanicznymi,  termicznymi,  chemicznymi,  przepięciami 
elektrycznymi  wywołanymi  przyczynami  nie  leżącymi  po  stronie  Wykonawcy  lub 
wynikającymi z działania siły wyższej;

2) korzystaniem z Programu przez osoby nieupoważnione w związku z udostępnie-
niem hasła dostępu przez pracownika Zamawiającego..
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§ 11 Czas trwania umowy
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.06.2019 do dnia 31.12.2019.

§ 12 Zmiany umowy
Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyra-

żoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13 Odstąpienie od umowy

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia od Umowy przewidzianych w przepisach prawa, 
Zamawiający  zastrzega  sobie  również  prawo  do  odstąpienia  od  Umowy 
w przypadkach, gdy:

1) Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu Umowy;

2) Wykonawca  będzie  wykonywał  Umowę  w  sposób  nienależyty,  w  szczególności 
dopuści się naruszenia postanowień Umowy;

3) zostanie  rozwiązana  umowa  powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych, 
o której mowa w § 5 Umowy, zgodnie z § 8 ust. 3 Załącznika nr 1 do Umowy;

4) Wykonawca nie podpisze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w 
terminie wskazanym w § 5 ust. 2 Umowy.

2. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 21 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1-2, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do realizacji  przedmiotu  Umowy  lub  usunięcia  naruszeń  postanowień  Umowy 
wyznaczając  mu  co  najmniej  7  dniowy  termin  do  usunięcia  nieprawidłowości. 
Zamawiający  może  odstąpić  od  Umowy  w  terminie  30  dni  liczonym  od 
bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

4. Odstąpienie od Umowy będzie wywierało  skutek pomiędzy Stronami z momentem 
doręczenia  drugiej  Stronie  oświadczenia  o  odstąpieniu  i  będzie  wywierało  skutek 
na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, 
które  Zamawiający  nabył  przed  datą  złożenia  oświadczenia  o  odstąpieniu,  w tym 
w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji, kar umownych i odszkodowania.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi 
bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu  publicznemu,  Zamawiający  może 
odstąpić  od  Umowy  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  tych 
okolicznościach.  W  tym  przypadku  Wykonawca  otrzyma  jedynie  opłatę  licencyjną 
należną z tytułu wykonania części Umowy.

MDOK: 63653/05/2019 Strona 5 z 6



6. Wykonawca  ma  prawo  odstąpić  od  Umowy  jeśli  Zamawiający  zalega  z  opłatą 
licencyjną  i  (pomimo  wezwania  do  uiszczenia  opłaty)  w  terminie  7  dni  od  daty 
doręczenia  wezwania  do  zapłaty  nie  uiścił  na  rzecz  Wykonawcy  pełnej  kwoty 
zaległości wraz z odsetkami ustawowymi. Zamawiający może odstąpić od Umowy w 
terminie  30  dni  liczonym  od  bezskutecznego  upływu  terminu,  o  którym  mowa  w 
zdaniu pierwszym.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego 
prawa, m.in. Kodeks cywilny.

2. W przypadku  powstania  sporów w trakcie  realizacji  Umowy,  Strony dołożą starań 
zmierzających do polubownego ich rozstrzygnięcia.

3. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sporów, Strony ustalają, że będą 
one rozstrzygane w drodze postępowania sądowego przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

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

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

Załączniki:
1.  Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
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