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ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,
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Załącznik nr 3
Umowa nr CRU/
/Zm/
(wzór)
zawarta w Częstochowie w dniu
w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, prowadzonego w trybie
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na świadczenie usługi konserwacji oprogramowania Asseco
Wapro, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
pomiędzy:
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie
z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
NIP: 573-230-29-50, REGON: 002741290,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Barbarę Mizerę, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta
Częstochowy nr BDG.077.610.2014 z dnia 06.06.2014 r.
oraz
Zastępcę Dyrektora – Małgorzatę Mruszczyk, działającą na podstawie upoważnienia
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 09.06.2014 r.
a
z siedzibą
NIP:
, REGON:
,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowanym przez: .
łącznie zwane dalej „Stronami”, o następującej treści:

,

§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest konserwacja systemu finansowo księgowego „WF-FAKIR”,
systemu obsługi magazynów i sprzedaży „WF-MAG”, systemu ewidencji środków
trwałych oraz wyposażenia i amortyzacji „WF-BEST” i systemu kadrowo-płacowego „WFGANG”
2. Zakres usługi obejmuje:
1) aktualizację programów komputerowych w ramach zakupionych już licencji od
producenta;
2) dostawę nośników;
3) dokumentację aktualizacji i zmian programu oraz instalację nowych wersji programu;
4) rozwiązywanie problemów występujących w trakcie eksploatowania ww. programów
(wykonawca będzie zobowiązany do naprawy błędu w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania formalnego zgłoszenia);
5) konsultacje telefoniczne dla przedstawicieli Zamawiającego odpowiedzialnych za
eksploatację objętych umową programów;
6) udzielenie gwarancji za dokonane analizy i zmiany przez cały okres obowiązywania
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umowy, a także przez 6 (sześć) miesięcy po jej zakończeniu;
7) prawidłowe współdziałanie programów;
8) analizowanie wydajności i poprawności działania systemu;
9) współdziałanie z Sekcją Informatyki i Analiz – zgłaszanie koniecznych
usprawnień i zmian, w celu zoptymalizowania sprawności działania systemu;
10) opracowywanie koniecznych raportów, zestawień i eksportu danych;
11) dostosowywanie sprawozdawczości i pozostałych funkcjonalności do zaleceń
organów nadrzędnych i obowiązujących przepisów.
3. Liczba stanowisk:
1) WF-MAG Biznes – 4 stanowiska;
2) WF-FAKIR Budżet – 22 stanowiska;
3) WF-GANG Biznes – 5 stanowisk;
4) WF-BEST Biznes 200 środków trwałych.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 2.
Zasady prowadzenia konserwacji programów komputerowych
Prawo do dokonywania zmian w programie komputerowym mają jedynie pracownicy
Wykonawcy.
Problemy występujące w trakcie eksploatacji programów komputerowych będą zgłaszane
przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego odpowiedzialnych za jego
eksploatację.
Zgłoszenia powinny być dokonywanie na piśmie. Zgłoszenia mogą być przekazywane
faksem lub pocztą elektroniczną na adres:
.
Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do rozpoznania i naprawy błędu w ciągu
trzech dni roboczych od otrzymania formalnego zgłoszenia.
Konsultacje telefoniczne dla przedstawicieli Zamawiającego odpowiedzialnych za
eksploatację programu komputerowego udzielane będą w godzinach 730 - 1530 od
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Jeżeli w okresie konserwacji pojawi się konieczność naniesienia poprawek
programowych mających na celu przystosowanie systemu do potrzeb Zamawiającego,
wówczas zostanie sporządzony „Protokół zapotrzebowania na poprawki systemowe”,
określający również przewidywaną datę ich utworzenia. Tego typu poprawki będą
regulowane w ramach odrębnych ustaleń w porozumieniu z producentem
oprogramowania, firmą ASSECO BUSINES SOLUTION – PION BIZNESOWY WAPRO.

§ 3.
Gwarancja
1. Wykonawca udziela gwarancji na dokonane aktualizacje i zmiany.
2. Gwarancja udzielona jest na cały okres trwania umowy, a także przez 6 miesięcy po jej
zakończeniu.
3. W ramach gwarancji Wykonawca wykona wszelkie prace konieczne dla usunięcia
błędów występujących w trakcie eksploatacji programu komputerowego.
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§ 4.
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia
w formie abonamentu za wykonywanie usług objętych przedmiotem umowy
w kwocie .............................. zł brutto (słownie: .................................................................
złotych, ....../100).
2. Podstawą do dokonania zapłaty za wykonaną usługę będzie faktura VAT wystawiona
przez Wykonawcę z osobna za każdy miesiąc realizacji usługi.
3. Fakturę, o której mowa w ust. 2, należy dostarczyć w terminie do 5 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego dana faktura dotyczy do siedziby Zamawiającego
na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
42-217 Częstochowa, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Fakturę za miesiąc grudzień 2015 r. należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2015 r.
5. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z otrzymaną przez
Zamawiającego fakturą VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę w treści faktury VAT, w terminie 30 dni licząc od dnia jej wystawienia przez
Wykonawcę.
6. Na realizację umowy zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na 2015 r.: dział
/ rozdział
/
§
.
7. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca
wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie, bez
konieczności informowania Wykonawcy.
§ 5.
Czas obowiązywania Umowy
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.12.2015 r.
§ 6.
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego 2) ze strony Wykonawcy § 7.
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie
przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca, w wysokości 20 % łącznej wartości umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień opóźnienia z tytułu niedotrzymania
terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, karę w wysokości 0,2 % miesięcznego
wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do rozpoznania i poprawy błędu lub
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wskazania tymczasowego jego obejścia.
3. W razie nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, innego niż opóźnienie,
o którym mowa w ust. 2 poprzez które rozumie się w szczególności wykonanie warunków
umowy niezgodnie z opisem przedmiotu umowy określonym w § 1, Wykonawca zapłaci
na rzecz Zmawiającego karę umowną w wysokości 2 % miesięcznego wynagrodzenia,
odrębnie za każdy taki stwierdzony przypadek.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez
potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach
Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
6. Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania niniejszej umowy
w przypadku, gdy to niewykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej, lub też
w przypadku zawarcia obopólnego porozumienia rekompensującego skutki niewykonania
umowy.

1.
2.
3.

4.

§ 8.
Rozwiązanie umowy
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia następuje w ostatnim dniu
miesiąca kalendarzowego, w którym okres wypowiedzenia upływa.
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
rażącego niedbalstwa Wykonawcy, (np. Wykonawca pomimo dwukrotnego pisemnego
wezwania przez Zamawiającego do poprawienia jakości świadczenia usług w ramach
Umowy, nadal wykonuje ją w sposób nienależyty).
Oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

§ 9.
Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.
§ 10.
Spory
1. W przypadku powstania sporu związanego z realizacją umowy, Strona zgłaszająca
roszczenie lub reklamację zobowiązana jest wyczerpać drogę postępowania
reklamacyjnego, zgłaszając swoje żądania lub zastrzeżenia na piśmie do drugiej Strony.
2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłaszanych przez drugą
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Stronę roszczeń lub żądań, o których mowa w zdaniu powyżej, w terminie 14 dni od
chwili ich zgłoszenia.
3. Powstały spór, którego Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie będą mogły
przekazać do rozstrzygnięcia Sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 11.
Poufność
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji
zastrzeżonych przez Zamawiającego jako poufne. Obowiązek ten jest nieograniczony
w czasie.
§12.
Doręczenia
1. Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja kierowana na ręce którejkolwiek ze Stron
Umowy powinna być przesłana na piśmie pocztą poleconą lub doręczona osobiście na
adresy podane na wstępie niniejszej umowy.
2. Zmiana adresu korespondencyjnego nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.
3. O zmianie adresu korespondencyjnego należy powiadomić drugą Stronę z zachowaniem
formy pisemnej niezwłocznie pod rygorem uznania nieodebranej korespondencji
skierowanej na adres wskazany na wstępie niniejszej umowy za skutecznie doręczoną.
§ 14. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formuły pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Treść zapytania ofertowego oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej
umowy.
5. Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą Umowę, w pełni ją rozumie
i akceptuje, na dowód czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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