
Umowa nr                                             

IT-BR-I.1333.5.2020 
     (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:

1. …………………….
2. ……………………..

zwaną dalej „Zamawiającym” 
– a ……………………………….
reprezentowanym przez:

1. …………………….
2. …………………….

– zwanym dalej „Wykonawcą” 
zawarta została umowa o następującej treści:

§1 Przedmiot umowy

Przedmiotem  umowy  jest  usługa  dostępu  do  elektronicznego  Systemu  Obsługi
Budżetu  Obywatelskiego  (SOBO)  w  zakresie  i  na  zasadach  określonych
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej umowy.

§2 Zakres przedmiotu umowy

Usługa określona w §1 obejmuje:
1) przeprowadzenie testów systemu wg. sekcji B załącznika nr 1 do Umowy i ich proto-

kolarny odbiór przez Zamawiającego w terminie 7 dni od zawarcia Umowy. Odbiór
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń wyników tych testów jest warunkiem koniecz-
nym do realizacji przedmiotu Umowy określonego w punkcie 2 i 3.

2) zapewnienie dostępu do SOBO w terminie od 15.03.2020 do 31.03.2021 i z podzia-
łem dodatkowym na etapy:
a) Etap I -  zbieranie projektów i ocena – od 1kwietnia 2020,
b) Etap II - publikacja oceny 23 czerwca 2020,
c) Etap III - moduł głosowania – 23 września – 10 października 2020,
d) Etap IV - publikacja wyników – od 15 października 2020 do 31 grudzień 2020,
e) Etap V – dostęp sprawozdawczy od 01.01.2021 do 31.03.2021.

3) Wsparcie  techniczne  i  serwis,  według  zapisów  części  IV  SOPZ.

§3 Podwykonawcy

W  przypadku  wykonywania  przedmiotu  Umowy  przy  pomocy  podwykonawców,
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  działania  i  zaniechania  osób,  z  których pomocą
wykonuje  przedmiot  Umowy,  jak  za  własne  działania  oraz  ponosi  pełną
odpowiedzialność  za  jakość  i  terminowość  prac,  które  wykonuje  przy  pomocy
podwykonawców.
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§4 Wiedza i doświadczenie

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przed-
miotu umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do SOBO niezbędne do realizacji
niniejszej umowy, w tym w szczególności w zakresie: jego udostępniania, modyfikacji,
wdrażania  zmodyfikowanego  oprogramowania,  udzielania  licencji  na  korzystanie
z wykonanych modyfikacji,  świadczenia usług opieki  serwisowej  nad zmodyfikowa-
nym oprogramowaniem.

§5 Zachowanie tajemnicy

Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania tajemnic ustawowo chronio-
nych, w których posiadanie weszły w związku z realizacją umowy.

§6 Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia wszelkiej pomocy niezbędnej do termino-
wego wywiązania się z umowy przez Wykonawcę, a w szczególności do:

1) wytypowania odpowiednio upoważnionej osoby, odpowiedzialnej ze strony Zama-
wiającego za sprawy formalne i merytoryczne objęte niniejszą umową;

2) udzielania Wykonawcy wszelkich potrzebnych informacji;
3) przeprowadzenia niezbędnych zmian organizacyjnych;
4) terminowego wykonywania podjętych wspólnie ze Wykonawcą ustaleń.

§7 Wynagrodzenie i płatności

1. Łączna  wartość  wynagrodzenia  z  tytułu  realizacji  umowy  wynosi:  0,00 zł  netto
(słownie: XXXXXXX i 00/100),  0,00 zł brutto (słownie: XXXXXXX i 00/100) w tym
VAT w wysokości 0,00 zł (słownie: XXXXXXX i 00/100), w tym:

1) za wykonanie zakresu umowy, określonego w §2 pkt. 2 lit. a-d Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości:  0,00 zł netto (słownie: XXXXXXX i 00/100),  0,00 zł
brutto  (słownie:  XXXXXXX i  00/100)  w tym VAT w wysokości  0,00 zł  (słownie:
XXXXXXX i 00/100),

2) za wykonanie zakresu umowy, określonego w §2 pkt. 2 lit. e Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości:  0,00 zł netto (słownie: XXXXXXX i 00/100),  0,00 zł
brutto  (słownie:  XXXXXXX i  00/100)  w tym VAT w wysokości  0,00 zł  (słownie:
XXXXXXX i 00/100).

2. Płatność ze środków: dział 750, rozdział 75095, paragraf 4300, w ramach zadania
budżetowego:  działania  z  zakresu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  i
partycypacji społecznej ( nr zadania: PS/W/565/00/10/2954), budżetu miasta Lublin
na rok 2020.

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.

§8 Fakturowanie i kary umowne

1. Podstawą wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust.1 pkt.1,
jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę.

2. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, jest protokolarne osta-
teczne odebranie bez uwag przedmiotu umowy. Odbiór ten przebiegać będzie we-
dług poniższych zasad:
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1) odbiór następuje na pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę o gotowości do od-
bioru,

2) zgłoszenie gotowości do odbioru nie może nastąpić wcześniej niż 31.12.2020,
3) Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości dokona

odbioru, 
4) w przypadku nie dokonania odbioru przez Zamawiającego w terminie określo-

nym w punkcie 3), Wykonawca ma prawo do dokonania obioru jednostronnie,
5) Zamawiający ma prawo do wniesienia do protokołu uwag,
6) Wykonawca pisemnie ustosunkuje się do uwag i ponownie pisemnie zgłosi Za-

mawiającemu przedmiot umowy do odbioru,
7) Zamawiający dokona ponownego odbioru w ciągu 2 dni roboczych od ponow-

nego zgłoszenia o gotowości do odbioru,
8) wszelkie czynności z odbioru, poczynając od punktu 3, muszą się  zakończyć

w terminie 14 dni, po przekroczeniu tego terminu jako ostateczny uznawany
jest ostatni protokół z uwagami.

3. Podstawą wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust.1 pkt.2,
jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu terminu obowiązy-
wania umowy.

4. Z  tytułu  realizacji  umowy  Wykonawca  oświadcza,  iż  wyśle/nie wyśle*

ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych,  koncesjach  na  roboty  budowlane  lub  usługi  oraz  partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.  U z  2018  r.  poz.2191)  z  uwzględnieniem właściwego
numeru GLN 5907653870019 Zamawiającego. 

5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w §2
pkt.1, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 1% łącznej
wartości przedmiotu umowy, o której mowa w §7 ust.1, za każdy dzień zwłoki.

6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonych w  §2 pkt.2,
Zamawiający ma prawo do naliczania kary umowną w wysokości  100 zł za każdy
dzień zwłoki.

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonych w A.IV.3.2 Za-
łącznika nr 1,  Zamawiający ma prawo do naliczania kary umowną w wysokości
300zł za każdy dzień zwłoki.

8. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonych w A.IV.3.3 Za-
łącznika nr 1, Zamawiający ma prawo do naliczania kary umowną w wysokości 50zł
za każdy dzień zwłoki.

9. W przypadku niedostępności systemu w okresie i na zasadach określonych w §2
pkt.2 lit.e, Zamawiający ma prawo do naliczania kary umowną w wysokości  4% wy-
nagrodzenia, o którym mowa w §7 ust.1 pkt.2, za każdy rozpoczęty dzień niedo-
stępności.

10. W przypadku, kiedy łączna wartość kar umownych przekroczy 10% wartości brutto
umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy z zachowaniem praw do kar umownych przewidzianych z tego
tytułu.

11. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w
tym niepodpisanie  lub  rozwiązanie  umowy  o  powierzenie  przetwarzanie  danych
osobowych, o której mowa w §9 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną  w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w  §7 ust. 1.

* Niepotrzebne skreślić
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12. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiające-
go, Zamawiający  zapłaci Wykonawcy  karę umowną  w wysokości  20% łącznego
wynagrodzenia, o którym mowa w  § 7 ust. 1.

13. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy stronami umowy z mo-
mentem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało
skutek nas przyszłość, przy zachowaniu przez Zamawiającego wszystkich upraw-
nień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w
tym w szczególności uprawnień z rękojmi, kar umownych i odszkodowania.

14. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o oko-
licznościach uzasadniających odstąpienie.

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

§9 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
przetwarzania 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.

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

informacje  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  Wykonawcy  w toku  postępowania  poprzedzającego  zawarcie  Umowy,
oznaczone jako poufne. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Informacje
Poufne obejmują 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
zobowiązany ujawnić na mocy obowiązujących przepisów, w tym Prawa zamówień
publicznych.

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

Zamawiającego, 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
podwykonawcom,  przy  czym  dostęp  do  Informacji  Poufnych  oraz  korzystanie
z Informacji Poufnych przez takie osoby i podmioty nie może wykroczyć poza zakres,
w  jakim  Wykonawca  może  z  nich  korzystać.  Wykonawca  zobowiąże  te  osoby  i
podmioty  do  przestrzegania  poufności.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za
naruszenia spowodowane przez takie osoby i podmioty.
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5. W  przypadku  rozwiązania  Umowy  (niezależnie  od  powodu  rozwiązania)  lub  jej
wygaśnięcia 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
poprzednim ustępie.

6. Wykonawca  zobowiązuje  się  na  pisemne  żądanie  Zamawiającego  niezwłocznie
zniszczyć materiały zawierające Informacje Poufne.

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

§11 Rozwiązanie umowy

Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy za uprzednim jednomiesięcznym
okresem wypowiedzenia.

 §12 Prawo do prywatności

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 2019r., poz. 1429) dotyczącego ochrony danych osobowych w zakresie jego imienia
i nazwiska.**

 §13 Postanowienia ogólne

Strony wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za realizację Umowy:
1) Ze strony Zamawiającego – …………….. telefon …………….. email ……………..
2) Ze strony Wykonawcy – …………….. telefon …………….. email ……………..

 §14 Postanowienia ogólne

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić:
1) przy  zmianie  informacji  o  przedstawicielach  o  których  mowa  w  §13  -  poprzez

pisemne poinformowanie drugiej Strony;
2) w pozostałych przypadkach - wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie

przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy

dla Zamawiającego.
4. Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**nie dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną
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.................................................. ..................................................
(Zamawiający) (Wykonawca)

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

Wykaz załaczników:
1. Załącznik nr 1 - System Obsługi Budżetu obywatelskiego – Opis Przedmiotu zamówienia,
2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
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