załącznik B
wzór
UMOWA

zawarta w dniu .................. w Mikołowie
pomiędzy
1. Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16, reprezentowaną przez:
..................................................................................................
zwaną dalej Zamawiającym
a
2. ......................................................... z siedzibą w ................................... reprezentowaną przez:
...............................................................
zwaną dalej Wykonawcą
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w ramach prac Zespołu Wsparcia dla
projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego
i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” realizowanego w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w partnerstwie Gmin Powiatu
Mikołowskiego oraz Powiatu Mikołowskiego, gdzie liderem projektu jest Gmina Mikołów.
§2
1. Zadaniem Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia jest merytoryczne wsparcie
Zamawiającego podczas realizacji całości projektu. Wykonawca zobowiązuje się do wsparcia
ogółu działań Zamawiającego dotyczących nadzorowania prawidłowej realizacji projektu. Ze
względu na szeroki zakres przedsięwzięcia jakim jest budowa systemu informacji o terenie
Wykonawca dysponuje zespołem osób, które posiadającą odpowiednią wiedzę, uprawnienia i
doświadczenie z zakresu tworzenia i wdrażania systemów GIS\SIT. Wykonawca w ramach
przedmiotu umowy realizuje zadania określone w projekcie pod nazwą „Zespół Wsparcia
Projektu”.
2. Zadania Wykonawcy w ramach umowy zostały określone w załączniku nr 1 „Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia”.
3. SIWZ oraz oferta to dokumenty stanowiące integralną część umowy.
§3
1. W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się:
a. udostępnić Wykonawcy dokumenty oraz informacje niezbędne, mające związek
z przedmiotem niniejszej umowy, w tym dane kontaktowe osób wyznaczonych przez
Partnerów projektu w terminie 2 dni roboczych, od daty zawarcia umowy w siedzibie
Zamawiającego.
b. udzielać informacji i wyjaśnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
c. współdziałać z Wykonawcą w celu sprawnego przebiegu wykonania umowy.
2. W przypadku konieczności otrzymania szczegółowych informacji dotyczących realizacji
Projektu przez poszczególnych Partnerów Wykonawca zobowiązuje się do bezpośredniego
kontaktu z osobami wyznaczonymi przez Partnerów projektu.
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§4
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych,
ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz wymaganiami określonymi przez Instytucję
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 20072013 (IZ RPO WSL).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością,
zasadami wiedzy profesjonalnej, sprawdzonego warsztatu pracy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych informacji i materiałów tylko do
celów zadania będącego przedmiotem umowy, zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich
wszelkich danych i informacji uzyskanych w związku z wykonywaną umową oraz do zwrotu
dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego w terminie do dnia obustronnego
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dla poszczególnych zadań wymienionych w §2.
4. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia wykaz osób
wykonujących prace związane z przedmiotem umowy bezpośrednio na terenie obiektów, które
objęte są realizacją projektu. W przypadku dokonywania aktualizacji w/w wykazu Wykonawca
zobowiązuje się każdorazowo przedłożyć go do zatwierdzenia Zamawiającemu.
5. Wykonawca oraz wszystkie osoby i podmioty działające w imieniu Wykonawcy biorące udział
w realizacji zadania zobowiązują się na czas nieograniczony od daty zawarcia umowy nie
ujawniać żadnych informacji stanowiących tajemnicę służbową, a także wszelkich informacji
dotyczących działalności wszystkich Partnerów Projektu, które zostaną powzięte w trakcie
wykonywania prac objętych umową. Wykonawca oraz wszystkie osoby i podmioty działające
w imieniu Wykonawcy biorące udział w realizacji zadania zobowiązują się w terminie 7 dni od
dnia zawarcia umowy do podpisania imiennych zobowiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody spowodowane
ujawnieniem danych, także przez osoby uczestniczące w realizacji zadania.
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami aktów
wewnętrznych dotyczących realizacji polityk bezpieczeństwa obowiązujących w urzędach
objętych projektem.
8. Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego przedstawić w uzgodnionym terminie
zaawansowanie prac na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy w formie elektronicznej
w formacie pliku MS Office oraz PDF.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość realizacji przedmiotu
umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 umowy w terminie
do dnia rozliczenia finansowego projektu jednakże nie później niż do dnia 30.06.2013r.
2. Odbiór prac nastąpi po obustronnym podpisaniu końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego
na podstawie miesięcznych raportów z realizacji zadań zweryfikowanych i zatwierdzonych
przez Zamawiającego.
§6
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenia w wysokości ............................................................................. zł brutto
(słownie ……………………………………………………………………………) w tym
podatek VAT ( %).
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2. Wykonawca wystawi faktury za wykonanie przedmiotu umowy w miesięcznych ratach na
podstawie raportów z realizacji zadań zweryfikowanych i zatwierdzonych przez
Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy płatne będzie w formie przelewu
bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturach, w terminie do 30
dni od daty otrzymania faktur.
4. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację przedmiotu umowy.
§7
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony przewidują
następujące kary umowne:
a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność – w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego na
podstawie kwoty brutto podanej w § 6 pkt. 1 umowy;
- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność – w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego na podstawie
kwoty brutto podanej w § 6 pkt. 1 umowy;
- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w §2 wysokości 0,3%
wynagrodzenia netto określonego na podstawie kwoty brutto podanej w § 6 pkt. 1
umowy; za każdy dzień opóźnienia, licząc od uzgodnionego terminu, o którym mowa w
§ 5 pkt. 1 umowy.
b. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
- za odstąpienie od umowy ze swojej winy w wysokości 10% wynagrodzenia netto
określonego na podstawie kwoty brutto podanej w § 6 pkt. 1 umowy;
2. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary
umowne nie pokryją poniesionej szkody.
3. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez
Wykonawcę.
§8
1. Strony zobowiązują się do udostępnienia wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do
wykonania niniejszej umowy oraz współpracy przy realizacji prac objętych umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawić
zaawansowanie prac w realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Do współpracy przy realizacji umowy upoważnia się:
a) ze strony Zamawiającego: ……………………………
b) ze strony Wykonawcy: ..............................................
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania przedmiotu zamówienia określonego w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia przez
podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i
Wykonawcy. Umowy, o których mowa, powinny być dokonane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość w uzasadnionych przypadkach na zmianę składu Zespołu
Wsparcia Projektu zaproponowanego do dnia zawarcia umowy. Nowy skład Zespołu Wsparcia
Projektu będzie spełniał wymogi pod względem doświadczenia określone w SIWZ dotyczące
warunków udziału w postępowaniu. W przypadku zmiany składu Zespołu Wsparcia Projektu,
wszyscy nowi członkowie zobowiązani są do złożenia imiennych zobowiązań zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
§ 10
Zamawiający może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian postanowień umowy w zakresie:
-

terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wyrażenia zgody przez Instytucję
Zarządzającą RPO WSL na przedłużenie terminu realizacji projektu,

-

ceny brutto określonej w § 6 pkt 1 umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji
umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za każdy następny miesiąc realizacji
umowy według stawki jaka obowiązywała za 1 miesiąc wcześniejszej realizacji umowy.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
właściwego miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego.
§ 13
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

........................................

..................................
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Załącznik Nr 1 do umowy
Mikołów, dnia.....................................................

Zobowiązanie
Ja

niżej

podpisany/a....................................ur......................................PESEL

.................................................. zam. .......................................
realizujący zadania zgodnie z umową Nr ............................z dnia .....................................w ramach projektu
pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem
Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)” zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy
na czas nieograniczony od daty podpisania zobowiązania wszelkich informacji powziętych w czasie
realizacji tych zadań, a w szczególności :
1) zachowania tajemnicy skarbowej,
2) zachowania oraz ochrony wszelkich informacji dotyczących danych osobowych w tym danych
wrażliwych,
3) zachowania i ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli
,,poufne,, oraz klauzuli ,, zastrzeżone”,
4) zachowania i ochrony wszelkich informacji dotyczących działalności Partnerów Projektu o
których dowiedziałem/am się w związku z wykonywaniem powierzonych zadań, a które nie są
informacją publiczną.
W razie naruszenia przeze mnie tajemnicy Partnerzy Projektu, których interes został naruszony lub
zagrożony mogą żądać na drodze sądowej:
- zaniechania niedozwolonych działań,
- usunięcia skutków niedozwolonych działań,
- naprawienia wyrządzonej szkody,
- wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), kto będąc obowiązany do ochrony
danych osobowych, udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca
działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.

.......................................................................................
(czytelny podpis osoby składającej zobowiązanie)
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