wzOR
Zal4cznik Nr 2/SIWZ

UMOWA
zawarta w

GminE

dniu

i Miastem Czerwionka

Nr

....... pomiedzy:

- Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czenivionka-Leszczyny,

bQdqcq

platnikiem podatku VAT, nr NIP 642-000-97-26, kt6rq reprezentuje:
1.

zwanq w dalszej czqSci umowy ZamawiajAcym',
a

bedecy platnikiem podatku VAT,

nr

a,r,anym w dalszej czQsci umowy

NIP

"Wykonawcq'.

sl
W wyniku przeprowadzonego postepowania na podstawie kodeksu cywilnego, Wykonawca zapewni
Zamawiajqcemu (zgodnie ze Specyfikacjq lstotnych Warunk6w Zam6wienia stanowiaca ZatAcznik
Nr 1 do niniejszej Umowy):
1) uslugQ dostepu w terminie '17.12.2014t. do 31.12.2020r. do systemu nazedzi on-line: generatora
ofert i sprawozdan realizacji zadania publicznego,
2) pzeprowadzi do dnia 17.12.2014r. szkolenie dla '12 os6b wskazanych pzez ZamawiajEcego
z obslugi generatora ofert,
w ramach projektu ,,Wsp6lnie znaczy lepiej - system pracy organizacji pozanqdowych i administracji
w CzeMionce-Leszczynach" zgodnie ze zlozone ofertq cenowE z dnia
. . . . . . . . . . . . . . r.
.

s2

Termin realizacji umowy:
rozpoczQcie realizacji w dniu podpisania umowy,
odbi6r przedmiotu umowy: 17.12.2014r.
zapewnienie uslugi dostQpu do systemu nazgdzi on-line: generatora ofert isprawozdai realizacji
zadania publicznego'. od 17.12.2014t. do 31.12.2014t.

1.
2.
3.

s3
Po realizacji zadai ujqtych w S 1 podpisany zostanie protok6l, kt6ry bgdzie podstawq do wystawienia
faktury

s4

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie:
a) rcalizacia przedmiotu z S 'l pkt. 1 w wysokoSci zl netto + ...... yo podatku

(slownie:
b) realizacia przedmiotu z $ l pkt.2 w wysokosci
zl brutto (slownie:
zl brutto

..

zl netto +...... %

..

VAT =

.. ......).

podatku VAT =

.........).

2.

Wynagrodzenie, o kt6rym mowa w ust. 1 platne bedzie na podstawie faktury VAT (po podpisaniu

3.

Wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia - dot. ust. 1a. i 1b. Termin zaplaty uwa2a sie
za zachowany w pzypadku obcia2enia w ostatnim dniu rachunku bankowego ZamawiajEcego.
Fakture VAT nalezy wystawic na: Gminq i Miasto Czerwionka-Leszczyny, ul. parkowa 9,44-230

protokolu odbioru Przedmiotu Umowy bez zastrzezen), przelewem na rachunek bankowy

Czenvionka-Leszczyny, NIP 642-000-97-26.

s5
1.

Wykonawca gwarantuje w terminie

17

.12.2014r. do 31.12.2020t. poprawne funkcjonowanie uslugi
zadania

dostepu do systemu naeedzi onJine: generatora ofert i sprawozdah realizacji
publicznego.

Za poprawne funkcjonowanie ,,uslugi dostepu do systemu nazQdzi on-line: generatora ofert
i sprawozdan realizacji zadania publicznego' uwa2a sig funkcionowanie zgodne z zalozeniami
i zgodne ze stanem wiedzy technicznej na dzien zawarcia umowy.

za awarie, usterki i bledy w funkcjonowaniu ,uslugi
dostepu do systemu naeQdzi on-line: generatora ofert i sprawozdah realizacji zadania
publicznego', vyynikajece z blqdnie wprowadzonych danych przez Zamawiajecego lub
Wy4(onawca nie ponosi odpowiedzialnosci

uZytkownik6w Za mawiajqcego.
4.

W przypadku Stwierdzenia, 2e awarie, usterki i bledy wynikajq z ptzyczyn okreslonych w ust. 3,
koszty naprawy ponosi Zamawiajqcy.

Wykonawca zobowiqzany ,est do usuniQcia stwierdzonych wad i usterek w ciqgu
2 dni roboczych od daty powiadomienia. Wady i usterki muszq by6 zatwierdzone
w terminie do 1 dnia roboczego przez Zamawi4ecego i sklasyfikowane jako powstale
w wyniku bledu z jego strony.

6.

Wszelkie uwagi gwarancyjne

oraz

pogwarancyjne zglaszane

sq na

adres

e-mail

s6
1.

W przypadku niewykonania lub nienale2ytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajqcemu karq umownq w wysokosci 20 % wartosci brutto umowy.
Wykonawca zaplaci Zamawiaiqcemu kare umownq w wysokosci 0,2 o/o od kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w S 4 ust.1a umowy, za l{€2dy dzieh zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy
okreslonego w $ 1 pkt 1, poczEwszy od dnia nastepujEcego po uplywie terminu wykonania
umowy.

Wykonawca zap+aci Zamawi4ecemu karQ umownq w wysokosci 0,2 o/o od kwoty wynagrodzenia
brutto okreslonego w S 4 ust.1b umowy, za kazdy dzien zwbki w wykonaniu przedmiotu umowy
okreslonego w S 1 pkt 2, poczqwszy od dnia nastQpujqcego po uplywie terminu wykonania
umowy.

s7
Wszelkie zmiany

i

uzupelnienia ninieiszej

niewa2nosci.

umowy wymagajQ formy pisemnei pod rygorem

s8
W sprawach nie unormowanych niniejszq umowE bedE mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cpvilnego.

s10
Na wypadek sporu miedzy stronami na tle realizacji niniejszej umowy wlasciwym dla rozpoznania jest
sqd powszechny dla siedziby ZamawiajEcego.

s11
Umowq spozqdzono w tzech jednobzmiqcych egzemplarzach,

z

czego

I

egz. dla Wykonawcy

i 2 egz. dla Zamawiajqcego.

Zamawiaiqcy

Wvkonawca

Zalaczniki do Umowy:
1

.

Zalqcznik nr 1 do Umowy

-

Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia (zgodna

Zaproszenia do skladania ofert)

WNY

w

z pkt. 'l

SIWZ

